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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.

Originally Compiled & Formatted by:
Khushdev Kaur Thind, Ph.D.
Conversion to Unicode Gurmukhi and reformatting 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
1

ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ ਿਬਬਰਿਜਤ ਤਜਹੁ ਮਾਨੁ
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1123-2

997

104

ਅਿਭਮਾਨਾ ॥

ਕੀ

ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਿੜਆ

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

963-17

---

105

ਉਸਤਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਕਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਸੁਖਮਨੀ

281-6

---

106

4

ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

387-19

102

107

5

ਉਗਵੈ ਸੂਰ ੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲਿਹ ਸਭ ਰੈਿਨ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1335-13

997

108

2

ਹਭੁ ਿਕਝੁ ਿਤਆਗੀ॥
3

ਸਾਿਹਬ), ਮਃ ੫

ਸਮਾਲਿਹ ਹਿਰ ਗਾਲ ॥
6

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-16

411

109

7

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਿਚਲਕਣਾ ਘੋਿਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬

729-1

906

110

8

ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-8

---

111

9

ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥

337-19

497

112

10

ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

830-4

499

113

ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਿਖਆ ਨਦੀ ਤਰੰਗ

ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ॥

1103-15

782

114

11

ਪੜਤਾਲ

ਸਮਾਵਿਹਗੇ ॥
12

ਉਦਮੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

48-10

887

115

13

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

405-17

74

116

14

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੇ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

381-9

694

117

15

ਉਨ ਕਉ ਖਸਿਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

865-7

734

118

16

ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

1267-10

568

119

ਮੋਿਹ ਜਾਗੀ ॥

ਘਰੁ ੧

17

ਉਪਜੈ ਿਨਪਜੈ ਿਨਪਿਜ ਸਮਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

325-12

760

120

18

ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫

837-8

133

121

215-11

927

123

19

ਕਹੀ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ

ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

4

20

ਉਮਿਕਓ ਹੀਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਤਾਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-16

499

124

21

ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

535-16

707

125

22

ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

978-14

772

126

23

ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

802-16

---

127

24

ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1136-6

176

128

25

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਿਧਆਈਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫

386-7

378

129

26

ਓਅੰ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚੀਿਤ ਪਿਹਲਰੀਆ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1213-6

107

130

27

ਓਅੰਕਾਿਰ ਏਕ ਧੁਿਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

885-1

689

131

28

ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-16

568

132

29

ਓਹੁ ਨੇਹ ੁ ਨਵੇਲਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

407-18

516

133

30

ਓਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ॥

406-17

516

134

31

ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਸੇਵਕ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

101-16

652

135

32

ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਿਸਉ ਬਰਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1205-4

615

136
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ਗੂ ਜਰੀ ਭਗਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀ ॥

526-5

994

137

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-1

265

138

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

401-12

379

139

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1331-17

417

140

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

835-19

497

141

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪

1113-16

523

142

ਅ
33

ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ
ਮਰੈ ॥

34

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਮਹਾ ਿਸਵ ਜੋਗ
ਕਰੀ ॥

35

ਅੰਤਿਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਿਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਿਗ
ਸਵਾਰੀ ॥

36

ਅੰਤਿਰ ਦੇਿਖ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਅਵਰੁ ਨ
ਰ ਗਨਹਾਰਾ ॥

37

ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਉਠੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰ ਬਚਨ
ਮਿਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ॥

38

ਅੰਤਿਰ ਿਪਰੀ ਿਪਆਰੁ ਿਕਉ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵੀਐ
ਰਾਮ ॥

39

ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨ

ਆਸਾ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

484-14

662

143

40

ਅੰਤਿਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1141-3

459

144

5

41

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥

563-3

164

145

42

ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਲਾਇਆ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪

758-14

215

146

43

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-8

677

148

44

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਿਖ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

118-12

391

149

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ

ਸੁਨਾਵਿਣਆ ॥੨॥
45

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲੀਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-18

408

150

46

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

616-10

363

151

47

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

118-12

391

152

48

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-5

849

153

49

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

744-13

685

154

50

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

103-7

683

155

51

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

113-13

683

156

52

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-16

411

157

53

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

538-11

399

158

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

382-14

237

159

ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਰਾਮ॥
54

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ
ਪੀਓ ॥

55

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-7

363

160

56

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਮਿਲ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥

ਪਉੜੀ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ

318-16

383

161

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨੀਰੁ ਿਗਆਿਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1328-18

947

162

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਿਬਭਾਸ

1335-7

409

163

57

੫

ਸੰਿਗ ਗਹੇ ॥
58

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ
ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੧॥

59

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਿਪਆਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

180-13

407

164

60

ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

534-3

124

165

61

ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

814-5

448

166

62

ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

378-12

443

167

63

ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥

ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

675-6

443

168

6

64

ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਲੇ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-1

178

169

65

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

873-9

450

170

66

ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1306-13

646

171

67

ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥

993-2

531

172

68

ਅਿਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-17

144

173

69

ਅਕਥਾ ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

453-4

390

174

70

ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਿਸਮਰਤ ਠੰਢਾ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

99-4

960

175

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ॥

336-6

423

176

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

406-4

907

177

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1336-7

433

178

ਘਰੁ ੧

ਥੀਵ ਜੀਉ ॥੨॥
71

ਅਗਿਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਿਰ ਨ
ਆਵੈ ॥

72

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ
ਭਾਗੁ ॥

73

ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ
ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥

74

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਿਹ ਥਾਨਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

186-15

614

179

75

ਅਘ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਕਿਵ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਸਲਯ੍ਯ੍

1406-16

263

180

ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥
76

ਅਚਰਜੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

883-15

615

181

77

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਿਰ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥

25-16

889

182

ਸਕੈ ॥
78

ਅਿਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

562-8

130

183

79

ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

542-15

505

184

466

185

ਰਾਮ ॥
80

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਿੜਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥

546-8

81

ਅਨੰਦ ਸਾਿਹਬ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ

917-2

186

82

ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ

917-2

188

83

ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਿਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

800-11

368

190

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

386-11

913

191

ਅਨੰਦੇ ॥
84

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥

7

85

ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਿਹਰਦੈ ਮਿਤ

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

1262-18

531

192

ਗੁ ਰਮਿਤ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰੀ ॥

ਚਉਪਦੇ

86

ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਜਾਗੇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-2

954

193

87

ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ਹ ॥

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

410-7

832

194

88

ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਕਹੀਐ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1206-2

384

195

89

ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ

452-10

603

196

90

ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

178-18

368

197

91

ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਵਛੁੜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕੇ ॥

607-2

532

198

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ

1266-4

870

199

੧॥

ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
92

ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ
ਿਮਸਟਾਏ ॥

ਘਰੁ ੧

93

ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

391-7

646

200

94

ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਿਧਆਇਲੇ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

208-8

348

201

ਮੀਤਾ ॥
95

ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਿਪ ਰਿਖਅਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰਦੇਵ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

819-19

910

202

96

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

829-1

77

203

97

ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-8

861

204

98

ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1180-7

806

205

99

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

402-6

560

206

100

ਅਪੁਨੀ ਿਬਿਧ ਆਿਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-9

81

207

101

ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

609-15

220

208

102

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

403-14

195

209

103

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂ ਰਨ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

621-2

910

210

104

ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥

168-16

503

211

105

ਅਪੁਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧

1197-4

192

212

ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

873-9

450

213

1120-19

528

214

106

107

ਘਰੁ ੧

॥

ਘਰੁ ੧

ਅਬ ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਹਾ ਪਰ੍ਬਲ ਭਈ ਆਨ ਿਬਖੈ ਜਰੀ

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

8

108

ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਹਾਿਰ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

527-15

171

215

109

ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ ॥੯॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪,

1406-5

262

216

110

ਅਬ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1217-13

---

217

111

ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

969-11

169

218

112

ਅਬ ਪੂਛੇ ਿਕਆ ਕਹਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1203-11

926

219

113

ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

685-6

102

220

114

ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1008-8

103

221

115

ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1209-10

834

222

116

ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

345-12

617

223

ਅਬ ਮੋਿਹ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ

323-13

361

224

118

ਅਬ ਮੋਿਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1000-7

695

225

119

ਅਬ ਮੋਿਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1211-5

421

226

120

ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਿਨ ਗਾਇਓ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

671-10

223

227

121

ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿਤਪਦੇ ॥

327-10

536

228

122

ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

783-1

859

229

117

ਬਲਯ੍ਯ੍

॥
ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥

ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
123

ਅਿਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-16

370

230

124

ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

892-16

490

231

125

ਅਮਲੁ ਿਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

792-13

750

232

126

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

557-3

461

233

127

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਪਉੜੀ ਿਥਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

299-19

654

234

128

ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

818-15

115

235

129

ਅਰੜਾਵੈ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

373-7

858

236

130

ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮੁ ਮਿਤ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਭਗਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀ ॥

526-5

994

237

131

ਅਵਿਰ ਉਪਾਵ ਸਿਭ ਿਤਆਿਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

817-8

441

238

ਲਇਆ ॥

॥

ਘਰੁ ੫

9

132

ਅਵਿਰ ਸਾਦ ਚਿਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਭ ਤੇ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-18

408

239

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

155-10

729

240

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1349-19

156

241

ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
133

ਅਵਿਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਿਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ
ਮਨਾ ॥

134

ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ
ਬੰਦੇ ॥

135

ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

95-1

500

242

136

ਆਉ ਸਖੀ ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

173-6

182

243

137

ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

104-15

563

244

138

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥

217-3

562

245

139

ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1018-14

561

246

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

725-10

622

247

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
140

ਆਇ ਿਮਲੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਆਇ ਿਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕੇ
ਿਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

141

ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1219-15

682

249

142

ਆਏ ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਸਰਣੀ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-9

102

250

143

ਆਸ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

213-17

174

251

144

ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਚਤਵਉ ਿਦਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

204-12

539

252

1117-7

541

253

ਿਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
145

ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਬੂੰਦੇਰੇ

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

146

ਆਖਿਣ ਜੋਰ ੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰ ੁ ॥

॥ ਜਪੁ ॥ ਮਃ ੧॥

7-9

254

147

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

9-15

255

148

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-3

999

256

149

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

629-18

891

257

150

ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-1

946

258

ਿਗਆਨਾ ॥
151

ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਿਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

155-10

729

259

152

ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸੰਤ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

1180-1

798

260

153

ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-12

310

261

10

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

402-6

560

262

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

777-19

222

263

ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

417-1

936

264

157

ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

180-13

407

265

158

ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਿਹ ਸਿਭ ਛਾਰੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

198-14

410

266

159

ਆਨਦ ਰੰਗ ਿਬਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1302-13

361

267

160

ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

972-12

522

268

154

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ
ਬੁਿਝ ਗਈ ॥

155

ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਿਤ ਕਿਰ
ਕਿਰ ਜੀਵਾ ॥

156

161

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩

ਭਰਮੀਅਲੇ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

485-7

150

269

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥
162

ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

628-5

---

270

163

ਆਿਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ (ਗਉੜੀ

270-19

352

271

ਆਿਪ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥

606-5

180

272

ਆਪਿਹ ਮੇਿਲ ਲਏ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

829-14

842

273

166

ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਹੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

604-10

970

274

167

ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦ ੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥

606-5

180

275

164

ਸੁਖਮਨੀ), ਮਃ ੫

ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ॥
165

ਘਰੁ ੯

ਚਾਨਾਣੁ ॥
168

ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਉਮਾਹਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥

606-13

973

276

169

ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਇ ਿਦਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1133-10

854

277

23-10

180

278

23-10

180

279

ਸੋਈ ॥
170

171

172

ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ

ਆਰਤੀ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ ॥

੨॥
੨॥
ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ॥ ਧੰਨਾ ॥ ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ
੫॥

6634+++

280

11

173

ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਿਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1298-10

382

283

174

ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੁ ੰਮਣੀ ਿਕਤੀ ਿਮਤਰ੍ ਕਰੇਉ ॥

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

1014-15

584

284

175

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਿਸਮਰਹ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1206-2

384

285

176

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

799-17

390

286

ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥
177

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

399-2

565

287

178

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਿਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

95-12

410

288

179

ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

764-17

234

289

180

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਅੰਿਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

17-16

585

290

181

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੀਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

96-5

564

291

182

ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

579-13

766

292

183

ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਿਭ ਭੁੰਚਹ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

399-7

563

293

184

ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

775-8

566

294

185

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਿਹਓ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-15

898

295

186

ਆਵਤੁ ਿਕਨੈ ਨ ਰਾਿਖਆ ਜਾਵਤੁ ਿਕਉ ਰਾਿਖਆ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-10

773

296

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

988-13

995

297

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥

860-3

914

298

ਜਾਇ ॥
187

ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਿਤ
ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥

188

ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਜੋ ਿਖਨ ਮਿਹ
ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਕਰੇ ਿਬਨਾਸਾ ॥

189

ਐਸਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

375-12

427

299

190

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-5

849

300

191

ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

236-2

693

301

192

ਐਸਾ ਕੋਇ ਿਜ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਗਵਾਵੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

237-17

868

303

193

ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1339-2

976

305

194

ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ

970-14

744

306

195

ਐਸਾ ਦੇਿਖ ਿਬਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫

370-4

724

307

196

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ

659-16

364

308

ਪਾਇਆ ॥

ਜੀਉ ॥

ਕੀ ॥

12

197

ਐਸੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

394-13

721

309

198

ਐਸੀ ਕਉਨ ਿਬਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1305-1

550

310

199

ਐਸੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩

908-10

740

311

200

ਐਸੀ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

828-4

88

312

201

ਐਸੀ ਦੀਿਖਆ ਜਨ ਿਸਉ ਮੰਗਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

828-8

570

313

202

ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

807-5

533

314

203

ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

198-10

519

315

204

ਐਸੀ ਮ ਗੁ ਗੋਿਬਦ ਤੇ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1298-18

652

316

205

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

1106-11

144

317

206

ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

823-10

925

318

207

ਐਸੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

676-7

928

319

208

ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

914-11

989

320

209

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ

332-3

708

322

210

ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

855-6

770

323

211

ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

986-18

450

324

212

ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142-15

903

325

213

ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਿਲਹਾਿਰ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦

1307-2

890

326

214

ਐਸੋ ਧਣੀ ਗੁ ਿਵੰਦ ੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1156-10

136

327

215

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

628-3

---
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216

ਇਉ ਿਕਉ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

356-18

874

330

217

ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿਹ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥

722-6

583

331

218

ਇਸੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

182-8

731

332

219

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

326-12

873

333

220

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਿਕਆ ਗਰਬਈਆ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

330-2

756

334

13

221

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਿਹ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

600-3

728

335

ਮੋਹ ੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
222

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-7

372

336

223

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

330-5

479

338

224

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1128-16

478

339

225

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1176-15

800

340

226

ਇਹ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1209-10

834

341

227

ਇਹ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਿਖਓ ਕੋਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

633-6

761

342

228

ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥

ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫

1347-7

722

343

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਵੈ ਹਿਰ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

797-15

687

345

229

ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
230

ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-1

231

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

898-7

304

347

232

ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

417-13

937

348

233

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

721-16

416

349

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪

431-11

511

350

346

ਰੰਗਾਏ ॥
234

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਿਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ
ਿਮਲਾਇ ॥੩॥

ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਿਤ

235

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-11

828

351

236

ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

ਭੇਰਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

1157-16

423

352

237

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-4

307

353

238

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਿਗ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-8

591

354

ਰੀ ॥
239

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਗਰਹੀ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

1261-3

479

355

240

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਖਨੁ ਨ ਿਟਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਿਦਿਸ

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

170-19

483

356

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਬਲਯ੍ਯ੍

1406-10

262

357

ਚਿਲ ਚਿਲ ਹਾਢੇ ॥
241

ਇਕ ਅਰਦਾਿਸ ਭਾਟ ਕੀਰਿਤ ਕੀ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥

14

ਇਕ ਘੜੀ ਿਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਹਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ

243

ਇਕ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥

244

374-18

542

358

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧

1389-10

248

359

ਇਿਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਿਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩

158-16

245

ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਭਗਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

35-4

375

362

246

ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

21-14

374

363

247

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥

656-13

845

364

248

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

45-6

375

365

249

ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-15

376

366

250

ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਉਰਕਟ ਕੁ ਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

476-12

720

367

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

669-18

365

368

242

ਚਉਪਦੇ ॥

1005

361

ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
251

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ
ਕਾਮਧੇਨਾ ॥

252

ਇਤੁ ਸੰਜਿਮ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1347-19

743

369

253

ਇਨ ਿਬਿਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1176-19

800

371

254

ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-6

724

372

255

ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿਹੰਡੋਲ

1185-9

566

373

256

ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

857-3

721

374

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

407-2

155

375

ਿਬਸਾਰੇ ॥
257

ਈਤਿਹ ਊਤਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੂੰਹੀ ਤੂੰਹੀ
ਮੋਿਹਨਾ ॥੧॥

258

ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਇਆਿਣਆ ਰਾਮ

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1112-16

487

376

259

ਏ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

426-19

412

377

260

ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ

ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

485-1

145

378

॥
261

ਏਕ ਜੋਿਤ ਏਕਾ ਿਮਲੀ ਿਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-8

682

379

262

ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁ ਣ ਕਿਰ ਧੋਵਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

356-18

874

380

263

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

24-12

101

381

264

ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫

1347-7

722

382

ਅਸਟਪਦੀਆ

15

265

ਏਕੁ ਕੋਟ ੁ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਿਹ ਹਾਲਾ ॥

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

793-6

730

384

266

ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ਹਾਈ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ

611-18

187

385

॥
267

ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-5

849

386

268

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਚੀਤ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

187-16

772

387

269

ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

884-7

191

388

270

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

896-13

171

389

271

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

360-12

936

390
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272

ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਿਰ ਗਿਬੰਦੇ ॥

ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1196-1

113

391

273

ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਿਰ ਲਪਟਾਣੀ ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

1072-12

780

392

274

ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

460-11

824

393

275

ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪੂਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

51-7

367

394

276

ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

676-13

887

395

277

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

1165-6

328

396

278

ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1145-8

714

397

279

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਿਮਿਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

49-13

346

398

280

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਿਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

811-14

653

399

281

ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

720-15

311

400

282

ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

865-1

383

401

283

ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

183-3

316

402

284

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫॥

1146-7

317

403

285

ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1146-7

317

404

286

ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-12

310

405

287

ਸੰਤਸੰਿਗ ਪੇਿਖਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1139-2

201

406

288

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1206-13

365

407

289

ਸੰਤਹ ਧੂਿਰ ਲੇ ਮੁਿਖ ਮਲੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1121-16

904

408

16

290

ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

747-15

291

ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥

616-16

292

ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

617-1

149

411

293

ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

621-18

344

412

294

ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-2

859

413

295

ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ

711-11

858

414

296

ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਤ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

820-17

317

415

297

ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

869-1

697

416

298

ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਆਿਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1299-10

308

417

299

ਸੰਤਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਬੀਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

610-7

306

418

300

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਿਸਖੁ ਰੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-8

591

419

301

ਸੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1332-10

357

420

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

783-15

195

421

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

969-18

184

422

304

ਸਸੂ ਤੇ ਿਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਿਖ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

370-11

585

423

305

ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿਕਆ ਢੂਢੇਿਹ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥

722-6

583

424

306

ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

357-5

899

425

307

ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧

1307-6

437

426

308

ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

186-15

614

427

309

ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-13

613

428

310

ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

333-8

617

429

311

ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

209-7

949

430

312

ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਿਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਿਪਰ ਕਾ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

847-1

561

431

696

409
410

ਤਾਰੀ ॥
302

ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਿਜ ਆਿਪ ਖਲੋਇਆ ਹਿਰ ਕੰਮੁ
ਕਰਾਵਿਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

303

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥
313

ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗਰ੍ਸਿਤ ਅਨੰਦ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1143-2

899

432

314

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

990-16

495

433

17

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

806-18

269

434

ਸਗਲ ਇਛਾ ਜਿਪ ਪੁੰਨੀਆ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ

1184-6

385

435

317

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮ ਗਉ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

99-15

310

436

318

ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੇ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

865-7

734

437

319

ਸਗਲ ਿਸਆਨਪ ਛਾਿਡ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

895-3

998

438

320

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-19

316

439

321

ਸਗਲ ਪਿਵਤ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਗੁ ਪਾਲ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

202-4

454

440

322

ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

617-1

149

441

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1151-7

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1266-17

904

443

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

346-5

725

444

315

ਸਗਲ ਅਨੰਦ ੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ
ਸਮਾਿਰਆ ॥

316

ਤੁਕੇ

ਘੀਆ ॥
323

ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਗੁ ਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ

442

ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥
324

ਸਗਲ ਿਬਧੀ ਜੁਿਰ ਆਹਰੁ ਕਿਰਆ ਤਿਜਓ ਸਗਲ
ਅੰਦੇਸਾ ॥

325

ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਿਛਨੁ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇ
ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

326

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਿਹ ਮੀਤਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

804-19

549

445

327

ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-7

372

446

328

ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਿਲ ਲਹੁ ਸੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

994-10

956

447

329

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

570-13

953

448

330

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

426-19

412

449

331

ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

23-5

767

450

332

ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਈ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1135-13

233

451

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

368-13

704

452

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

882-1

79

453

ਸੁਨਣੇ ॥
333

ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ
ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥

334

ਸਤਗੁ ਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ
ਪਰ੍ਾਣ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥

335

ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1152-13

226

454

336

ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

187-9

218

455

18

337

ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

713-16

91

456

338

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫

821-10

615

457

339

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਿਜ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-2

268

458

340

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

165-1

386

459

341

ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ਅਸਿਥਰ ਘਰ ਬਾਰ ॥ ਰਹਾਉ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

807-10

---

460

342

ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

644-14

343

ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1152-13

226

462

344

ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

425-11

982

463

345

ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਰਸਿਨ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

183-3

316

464

346

ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

746-16

71

465

347

ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩

406-11

682

466

348

ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੩ ਦੁਤੁਕੇ ॥

602-17

981

467

1202-11

214

468

ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭

461

ਬੂਝ ਪਾਇ ॥
349

ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੂਰਿਤ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

350

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰਚੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

797-9

950

469

351

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-2

346

470

352

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1340-6

941

471

353

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1157-3

881

472

354

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

387-12

821

473

355

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥

286-14

---

474

356

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1138-6

112

475

357

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142-2

213

476

358

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

824-3

380

477

359

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1271-1

815

478

360

ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

478-6

340

479

361

ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1146-1

160

480

362

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਰ ਕੀਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ

857-19

343

481

ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥

ਜੀ ਕੀ

19

363

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

701-12

128

482

ਆਨੂਪ ॥
364

ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਿਜਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

429-11

330

483

365

ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-19

853

484

366

ਸਭ ਿਕਛੁ ਘਰ ਮਿਹ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

102-3

432

486

367

ਸਭ ਿਕਛੁ ਜੀਵਤ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

536-11

760

487

368

ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1152-13

226

488

369

ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-18

197

489

॥
370

ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥

ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1193-17

822

490

371

ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁ ਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ

750-12

97

491

ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੂੰ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

541-5

403

492

1176-11

803

493

372

੧ ਘਰੁ ੧

ਜਾਣਿਹ ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥
373

ਸਿਭ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

374

ਸਿਭ ਰਸ ਿਮਠੇ ਮੰਿਨਐ ਸੁਿਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

16-12

833

494

375

ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ

ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

485-1

145

495

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਿਰ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥

ਪਉੜੀ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ

510-16

130

496

377

ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਿਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

213-15

455

497

378

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

53-

593

498

379

ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-15

376

499

380

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-4

373

500

381

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ

988-16

149

501

382

ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਨਲਯ੍ਯ੍

1400-6

259

502

383

ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1328-18

947

503

384

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਿਨਧਾਨ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

1119-13

78

504

385

ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥

ਆਸਾ ਇਕਤੁਕੇ ੨ ॥

480-16

719

505

ਕੋਈ ॥
376

੩

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ॥

20

386

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

630-5

410

506

ਪਾਈਐ ॥
387

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

531-8

611

507

388

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-10

690

508

389

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਿਲਆ ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-17

908

509

390

ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੁ ਪਾਲ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1322-17

946

510

391

ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਿਖੰਥਾ ਕਿਰ ਤੂ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩

908-10

740

511

1199-15

828

512

392

ਦਇਆ ॥

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਸਰ੍ਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਭਾਨੀ ॥੩॥
393

ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

812-1

87

513

394

ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

155-10

729

514

395

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1426-10

515

ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ)
396

ਸਾਮੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਦਰਬਾਰੇ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫

714-17

172

519

397

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਿਜਤੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ

ਗਉੜੀ ਪਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

314-8

653

520

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

310-5

233

521

॥
398

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ
ਬੈਠਾ ਆਇ ॥

399

ਸਾ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

97-4

815

522

400

ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

397-3

128

523

401

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

391-6

646

524

402

ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-12

966

525

ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥
403

ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥

295-4

---

526

404

ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਿਮ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-6

576

527

ਡਰਉ ਰੇ ॥
405

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

372-1

424

528

406

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ਦੇਿਹ ਤੈਸੀ ਹਮ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

165-12

419

529

ਲੇਿਹ ॥

21

407

ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

842-3

162

530

408

ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

797-9

950

531

1170-13

958

532

70-6

445

533

ਬਹਾਨਾ ॥
409

ਸਾਿਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕਾ

410

ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

411

ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਹੰਡੋਲ ॥

1171-5

805

535

412

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹਹੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1138-4

350

536

413

ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

384-15

315

537

414

ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1171-15

847

538

415

ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

665-14

429

539

416

ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

658-17

528

540

417

ਸਾਚੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1221-2

985

541

418

ਸਾਜਨ ਦੇਿਸ ਿਵਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1111-10

419

ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਿਨਕਿਟ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

924-6

183

543

542

ਸਾਜਨੜਾ ॥
420

ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1301-2

562

544

421

ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

1165-13

324

545

422

ਸਾਧ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ॥

ਗੋਂਡ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

875-11

712

548

423

ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰਾ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

717-12

988

549

424

ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਿਭ ਨਸਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

811-9

407

550

425

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥

393-17

347

551

426

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

108-4

704

552

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

619-6

612

553

ਜੀਉ ॥੨॥
427

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਇਆ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ
ਗਾਈ ॥

428

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਮਿਥਆ ਜਾਨਉ ॥

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੯

1186-7

762

554

429

ਸਾਧੋ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

219-15

694

555

430

ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

219-1

776

556

431

ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

219-4

761

557

22

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-12

160

558

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨

1170-18

890

559

ਸਾਵਿਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਿਹ ਰੁਿਤ ਆਏ ॥

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ

1107-1

786

560

435

ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-8

682

561

436

ਸ ਿਤ ਪਾਈ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

806-11

446

562

437

ਸ ਿਤ ਭਈ ਗੁ ਰ ਗੋਿਬਿਦ ਪਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

200-6

449

563

438

ਿਸੰਚਿਹ ਦਰਬੁ ਦੇਿਹ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-16

490

564

439

ਿਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਿਮ ਨ ਆਤ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

496-9

773

565

440

ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਿਜ ਨੀਦ ਿਕਉ ਆਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

745-1

823

566

441

ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-7

363

567

442

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

818-6

697

568

443

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਿਸ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-18

449

569

444

ਿਸਮਿਰ ਿਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਝ

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

530-13

827

570

432

ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗਿਲ
ਲਾਵੈ ॥

433

ਸਾਲ ਗਰ੍ਾਮ ਿਬਪ ਪੂਿਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ
॥

434

ਮਾਹਾ

ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
445

ਿਸਮਿਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

803-18

607

571

446

ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮

679-6

382

572

ਸਮਾਲੇ ॥

ਦੁਪਦੇ ॥

447

ਿਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-9

827

573

448

ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਕਲਿਬਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1339-2

976

574

449

ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

190-4

952

575

450

ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

761-15

478

576

451

ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨, ਟਲ

1392-14

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

1350-11

836

578

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1168-15

663

579

577

॥
452

ਸੁੰਨ ਸੰਿਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਿਤ ਆਿਦ
ਸਮਾਈ ॥

453

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁ ਆਰ ॥

23

454

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

925-13

692

580

ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
455

ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

801-19

911

581

456

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਿਨ ਖਾਟੇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-13

473

582

457

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੫

210-8

472

583

458

ਸੁਖੁ ਮ ਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

330-5

479

584

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

610-1

844

585

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

249-9

569

586

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫

957-9

218

587

459

ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

ਰੋਗੀ ॥
460

ਸੁਿਣ ਸਖੀਏ ਿਮਿਲ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਿਹ ਹਿਰ
ਕੰਤੈ ॥

461

ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮੇਿਰਆ ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਹ ੁ
ਿਦਖਾਿਲ ॥

462

ਸੁਿਣ ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

377-14

588

588

463

ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਿਮਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

217-10

571

589

464

ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

104-4

184

590

465

ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

405-17

74

591

॥
466

ਸੁਿਣ ਨਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥

ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥

243-1

507

592

467

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

777-6

486

593

468

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

777-6

486

594

469

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

777-7

470

ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

610-1

844

596

595

॥
471

ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

743-13

354

597

472

ਸੁਿਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਿਦਖਲਾਵਉ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-12

619

598

473

ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ

611-18

187

599

474

ਸੁਿਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥

703-13

541

600

475

ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

476

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ॥

ਛੰਤ ॥
9-9
478-14

601
190

602

24

477

ਸੁਿਨ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-4

579

603

478

ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

382-14

237

604

ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥
479

ਸੁਨਹੁ ਿਬਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

631-3

83

605

480

ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥

547-5

80

606

481

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

370-11

585

607

482

ਸੁਿਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਿਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

372-7

483

ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1266-17

904

609

484

ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1196-15

804

610

485

ਸੁਰਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਾ ਪਰਿਮਿਤ ਬਾਹਿਰ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

334-16

742

611

1165-13

324

612

608

ਿਖੰਥਾ ॥
486

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

487

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਿਖਨ ਮਾਹੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

191-8

221

614

488

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-13

473

615

489

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-18

984

616

490

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-13

613

617

491

ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਿਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

846-17

779

618

492

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

743-13

354

619

493

ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

863-14

317

620

494

ਸੇ ਗੁ ਰਿਸਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਿਜਨੀ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣਆ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩

590-18

---

621

ਹਿਰ ਕੰਨੀ ॥
495

ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

132-7

913

622

496

ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

560-18

552

623

497

ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਪੂਜਣ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਸਿਭ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

669-14

662

624

ਹਿਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ ॥
498

ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਨਕਟੀ ਹੋਇ ਿਦਖਾਵੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

403-14

195

625

499

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਿਕ ਿਨਬਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1000-1

781

626

500

ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

562-19

70

627

25

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ

1403-12

161

628

ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ

527-3

825

629

503

ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

887-4

999

630

504

ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

738-10

663

631

505

ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀ ਿਦਨ ਸਿਭ ਰੈਣ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਿਦਨ ਰੈਿਣ

136-14

816

632

506

ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-13

693

633

507

ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

179-12

472

634

508

ਸੋ ਹਿਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ

874-6

174

635

509

ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਿਜਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

199-3

694

636

510

ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-11

828

637

511

ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

328-13

571

638

512

ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰੈ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

530-13

827

639

513

ਸੋ ਮੁਿਨ ਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਰੇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1128-16

478

640

514

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰ੍ਭ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-8

577

641

515

ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

388-16

822

642

516

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-17

189

643

517

ਸੋਈ ਿਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਿਸਿਰ ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-11

366

644

518

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

426-9

592

645

519

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

559-7

584

646

520

ਸੋਢੀ ਿਸਰ੍ਿਸ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪

1406-7

262

647

501

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂ ਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁ ਰ ੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ
ਸਦਕਾ ॥

502

੧॥

ਕੀ ਘਰੁ ੨

ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ
521

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

761-15

478

648

522

ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥

ਵਾਰ ਸੋਰਿਠ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥

642-14

846

649
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416
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ਹ
523

ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ

Raag, Author
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

721-16

26

524

ਹੰਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ॥

ਰਾਗੁ ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪

666-8

68

651

525

ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨

369-11

688

652

526

ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1181-18

105

653

527

ਹਉ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਰਮ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ

ਪਉੜੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੨ ॥

792

131

654

ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ

ਵਿਡਆਈ ॥
528

ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

629-14

891

655

529

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥

ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ॥

874-13

455

656

530

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

207-14

568

657

531

ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫

761-6

83

658

ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਿਨਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦਸੇ ਿਤਿਨ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

41-1

553

659

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

596-17

107

660

532

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ

ਜਾਉ ॥
533

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਿਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡੀ ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ
ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥

534

ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

996-10

847

661

535

ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਨ ਹਿਰ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

539-17

401

662

94-1

507

663

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥
536

ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

ਵਿਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥

ਮਹਲਾ ੪

537

ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

397-3

128

664

538

ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

980-1

542

665

539

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥

71-15

135

666

ਰਹਾਉ ॥
540

ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

484-7

517

667

541

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਉ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

557-3

461

668

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
542

ਹਉਮੈ ਕਰਿਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧

222-10

471

669

543

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਿਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਿਹ ਇਕ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

560-12

931

670

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1140-16

731

671

ਠਾਇ ॥
544

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥

27

545

ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਤੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1180-7

806

672

546

ਹਠੁ ਿਨਗਰ੍ਹ ੁ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

905-4

852

673

547

ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਿਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ॥

794-16

759

674

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

667-14

678

675

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

172-6

886

676

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

172-6

886

677

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਬਲਯ੍ਯ੍

1406-8

262

678

॥
548

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਰਾਤੇ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁ ਰ
ਚਾਲੀ ॥

549

ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਿਗਆਨ ਮਿਤ ਗੁ ਿਰ
ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ

550

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਿਰ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ
ਚੁਰਾਇਆ ॥

551

ਹਮ ਅਵਗੁ ਿਣ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛਾਿਡ
ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥

552

ਹਮ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

614-2

306

679

553

ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

614-2

306

680

554

ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

366-1

166

681

555

ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਕੇ ਿਜਨਾ ਅਨਿਦਨੁ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-17

623

682

ਹਮ ਕੂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

969-18

184

683

557

ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤੁ ਘਰੁ ੨

764-5

235

684

558

ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥

439-12

604

685

ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
556

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਰਾਮ ॥
559

ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

399-17

194

686

560

ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

878-1

82

687

॥
561

ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

185-19

421

688

562

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

697-1

187

689

ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥
563

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-17

189

690

564

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

884-7

191

691

ਖੀਰਾ ॥

28

565

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1266-10

189

692

566

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਿਪਤਾ ਸਮਝਾਵਿਹਗੇ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1321-1

189

693

567

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥

ਰਾਗੁ ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪

666-8

68

694

568

ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਿਤਤ ਤੁਮ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1213-5

107

695

ਪਿਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥
569

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1134-5

959

696

570

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਿਤ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

799-5

115

697

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

601-1

957

698

ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥
571

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ
ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੧॥

572

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂ ਦਾਤਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

613-10

104

699

573

ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

165-12

419

700

574

ਹਮਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥

404-5

826

701

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ॥

336-6

423

702

ਗਾਵਉ ਰੇ ॥
575

ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ
ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥

576

ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥

655-2

558

703

577

ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਗੁ ਰ ਮੋਹਿਨ ਹਮ ਿਬਸਮ ਭਈ

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ

527-3

825

704

578

ਮੁਿਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥

੧॥

ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

619-16

111

705

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

731-6

942

706

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

167-2

110

707

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-19

99

708

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

404-15

681

709

856-3

870

710

1321-13

611

711

ਪਛਾਿਣ ॥
579

ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ
ਗੁ ਰ ਕੇ ॥

580

ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਆਸ ਿਨਤ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਹਿਰ
ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

581

ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁਮਰੋ ਿਬਰਦੁ ਪਿਤਤ
ਉਧਰਨ ॥

582

ਹਮਾਰੀ ਿਪਆਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੀ ਗੁ ਿਰ ਿਨਮਖ ਨ ਮਨ
ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

583

ਹਮਾਰੇ ਕੁ ਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

584

ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

ਰਾਗੁ ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

29

585

ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

715-7

976

712

586

ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥

448-17

560

713

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

977-13

389

714

ਰਾਜੇ ॥
587

ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਿਜਿਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਜਨ
ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥

588

ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

612-5

159

715

589

ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਗੁ ਿਰ ਪਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪

977-7

234

716

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੬ ਘਰੁ ੭

679-1

382

717

ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ

ਪੜਤਾਲ

ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
590

ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਿਪਆਰੇ
॥

591

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

201-10

825

718

592

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਾਿਹ ਨ ਜਲੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

201-10

825

719

593

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

181-6

318

720

594

ਹਿਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

987-17

955

721

595

ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1027-15

880

722

596

ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

616-10

363

724

597

ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

238-10

372

725

598

ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਹਿਰ ਿਬਨੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥

607-9

504

727

ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
599

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਮਟਿਹ ਕਲੇਸ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-16

411

728

600

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

193-8

371

729

601

ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

388-4

362

730

602

ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜੀਵਿਨ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1222-1

458

731

603

ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-12

160

732

604

ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

698-16

379

733

605

ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1120-6

394

734

606

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਰਦੈ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

996-17

392

735

ਸਮਾਣੀ ॥

30

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

667-8

390

736

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

732-5

661

737

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਭਰਮਾ ॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ

874-6

174

738

610

ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਾਹਾ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

699-3

378

739

611

ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ ॥

ਮਹਲਾ ੫ ਗਉੜੀ ॥

241-14

951

740

612

ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹੁ ਿਪਆਿਰਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਲੇ ਹਿਰ ਬੋਿਲ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

22-3

911

741

607

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ
ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ

608

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ
ਨ ਹੋਈ ॥

609

ਕੀ ਘਰੁ ੨

॥
613

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

822-3

616

742

614

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

407-5

357

743

615

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

197-10

987

744

616

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

192-16

466

745

617

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩

161-7

680

746

618

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁ ਿਰ ਸਾਥੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1212-17

344

747

619

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

622-15

447

748

620

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪

537-13

398

749

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ॥

ਘਰੁ ੧

621

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ

ਕਾਨੜਾ ਸਲੋਕ ਮਃ ੪

1316-12

622

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਿਤ ਪਾਇ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

996-1

909

751

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

94-1

507

752

ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

668-1

510

753

750

॥
623

624

ਮਹਲਾ ੪

ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥
625

ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1135-6

888

754

626

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

667-8

390

755

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

745-11

308

756

ਬਾਨੀ ॥
627

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਿਤਸ ਕਾ ਪਿਨਹਾਰਾ ॥

31

628

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਿਤਸ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1263-5

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1263-12

462

758

757

ਲਾਈ ॥੩॥
629

ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ
ਫੂਿਟ ਮਰੈ ॥੩॥

630

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਕੈ ਹੋਹ ੁ ਹਿਰਆ ਭਾਈ ॥

ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫

1193-6

806

759

631

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

394-2

365

760

632

ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

478-6

340

761

633

ਹਿਰ ਕੀ ਗਿਤ ਨਿਹ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥

537-8

143

762

634

ਹਿਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

490-8

655

763

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ

1232-5

506

764

ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥

ਜੀ ॥
635

ਹਿਰ ਕੀ ਿਪਆਸ ਿਪਆਸੀ ਕਾਮਿਨ ਦੇਖਉ ਰੈਿਨ
ਸਬਾਈ ॥

ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

636

ਹਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

910-5

397

765

637

ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਸੁਣਾਈਆ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

725-10

622

766

638

ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

199-3

694

768

639

ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

667-8

390

769

640

ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਿਤਨ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

881-7

565

770

ਵਤਾਵੈ ॥
641

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਿਧਆਉ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

714-11

444

771

642

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਪ ਜ ਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-6

695

772

643

ਹਿਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1119-17

998

773

644

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕ ਖੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1227-11

533

774

645

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1123-7

419

775

646

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

830-18

464

776

647

ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਿਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

793-6

730

777

648

ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1008-5

359

778

649

ਹਿਰ ਖੋਜਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

848-11

828

779

650

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

666-14

114

780

ਚਉਪਦੇ

32

651

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਿਪਆਿਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

50-10

767

781

652

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

528-3

886

782

653

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੀਐ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

95-1

500

783

654

ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ

659-16

364

784

655

ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਾਿਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨਾ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ

726-14

388

785

656

ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

95-12

410

786

657

ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਤੀ ਤੁਿਸ ਕੈ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

777-19

222

787

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯

683-8

81

788

ਕੀ ॥

ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
658

ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਿਬੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ
ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥

ਪੜਤਾਲ

659

ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

560-12

931

789

660

ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿਹ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ

332-3

708

790

661

ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1297-18

380

791

662

ਹਿਰ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

727-2

763

792

663

ਹਿਰ ਜਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-4

77

793

95-6

562

794

ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥
664

ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

665

ਹਿਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1208-13

705

795

666

ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਮਰਹੁ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-13

461

796

667

ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

613-4

696

797

668

ਹਿਰ ਜਨ ਛੋਿਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1217-16

887

798

669

ਹਿਰ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨੈਨੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

800-5

829

799

670

ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

368-13

704

800

671

ਹਿਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸਰ੍ੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ

1265-13

386

801

ਹਿਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

੩

672

ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-16

199

802

673

ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਧਆਂਏ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1208-16

461

803

674

ਹਿਰ ਜਿਨ ਿਸਮਿਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

620-5

449

804

675

ਹਿਰ ਜਨੁ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਹਿਸਆ ॥

ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1319-10

992

805

33

676

ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

132-18

941

806

677

ਹਿਰ ਜਪਿਦਆ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

540-11

402

807

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

781-12

859

808

ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਤੁ ਿਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਿਕ ਨ ਆਵੈ
ਰਾਮ ॥
678

ਹਿਰ ਜਪੇ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਾਿਜਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁ ਣ
ਗਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥

679

ਹਿਰ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੀ

637-12

855

809

680

ਹਿਰ ਜੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

639-1

845

810

681

ਹਿਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ

ਮਾਰੂ ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਪਉੜੀ ਮਃ

1101-17

191

811

638-9

111

812

78

813

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ॥

੫॥

682

ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥

683

ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1333-17

684

ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

639-1

845

814

685

ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਿਪਆਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

603-16

861

815

686

ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਜਚਰੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

601-1

957

816

ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹੈ ਸਾਸਾ॥
687

ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਰਾਿਸ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥

619-9

447

817

688

ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-14

190

818

689

ਹਿਰ ਜੂ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

703-2

114

819

690

ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥

168-16

415

820

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥

861-18

503

821

ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ॥
691

ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਿਜਉ
ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਬਨੁ ਨੀਰ ॥

692

ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

804-19

549

822

693

ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

164-15

521

823

694

ਹਿਰ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-14

698

824

695

ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

746-2

529

825

ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

495-14

422

826

696

ਭਾਇਆ ॥

ਪੜਤਾਲ

34

697

ਹਿਰ ਧਨੈ ਨਾਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਹਿਰ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

733-19

425

827

ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
698

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

664-1

426

828

699

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁ ਆਗੈ ਿਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ

ਰਾਗੁ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫

214-5

655

829

731-19

416

830

62-3

451

831

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

773-16

600

832

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
700

ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਙੁ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

701

ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਕਮਾਇ ॥੨॥
702

ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ
ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

703

ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

529-18

303

833

704

ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਿਮ ਕਸਾਈ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਰਤੀ ਹਿਰ

ਵਾਰ ਸੋਰਿਠ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥

642-14

846

834

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

669-5

370

835

ਰੰਿਗ ਚੋਲੇ ॥
705

ਹਿਰ ਪੜੁ ਹਿਰ ਿਲਖੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਾਉ ਹਿਰ
ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ

706

ਹਿਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਿਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

204-12

539

836

707

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

711-15

467

837

708

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

407-15

926

838

709

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ਿਕਰ੍ਆ ਿਬਰਥੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

216-4

454

839

710

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਿਕਆ ਹਉ ਪੂ ਜ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

910-5

397

840

ਚੜਾਈ ॥੨॥
711

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥

ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1253-16

758

841

712

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ

1232-5

506

842

713

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1197-9

544

843

714

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ

14-2

472

844

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

506-16

691

845

715

ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

੧ ਘਰੁ ੧

ਅਧਾਰੀ ॥
716

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1231-8

764

846

717

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬੈਲ ਿਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥

ਗੂ ਜਰੀ, ਕਬੀਰ, ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨

524-7

468

847

35

718

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

668-1

510

848

719

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ਰਾਗੁ ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

711-3

540

849

720

ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਲੇ ਧਰਿਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-1

467

850

721

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਕਰਿਹ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

28-13

851

ਵਾਪਾਰੁ ॥
722

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

815-1

994

852

723

ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

629-14

891

853

724

ਹਿਰ ਮੇਰੋ ਿਪਰੁ ਹਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥

ਆਸਾ ਿਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਬੀਰ

483-9

590

854

725

ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

1304-12

798

855

726

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

630-5

410

856

727

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ੨ ॥

377-9

406

857

728

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ੨ ॥

377-9

406

858

729

ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

218-9

951

859

730

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਿਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਿਣ ਖਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧

157-2

519

860

731

ਹਲਿਤ ਸੁਖੁ ਪਲਿਤ ਸੁਖੁ ਿਨਤ ਸੁਖੁ ਿਸਮਰਨੋ ਨਾਮੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

683-13

358

861

ਜੀਉ ॥

ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ
732

ਹਲੇ ਯਾਰ ਹਲੇ ਯਾਰ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ॥

ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

727-16

126

862

733

ਹਾ ਹਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ॥

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫

675-10

115

863

734

ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

619-6

612

864

735

ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਿਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

1165-6

328

865

736

ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

621-12

950

866

737

ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥

454-15

526

867

738

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

104-10

808

868

739

ਹੁਿਣ ਨਹੀ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-7

500

869

740

ਹੇ ਗੋਿਬੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1273-1

82

870

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ

203-12

954

871

ਛੰਤੁ ॥

॥
741

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥

ਕੇ ਘਿਰ ਮਃ ੫

36

742

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-8

962

872

743

ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਕਰਹੁ

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿਹੰਡੋਲ

1185-9

566

873

ਿਲਵ ਲਾਇ॥
744

ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

620-1

177

874

745

ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-10

920

875

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

1180-1

798

876

SGGS

Amrit

This

Raag, Author

Page-

Kirtan

doc.

Line

page

page

ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
746

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥

ਕ
747

ਕੰਚਨ ਿਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਿਲ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿਤਪਦੇ ॥

327-10

536

877

748

ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਿਹ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹ ੁ ਮੀਠਾ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

167-12

92

878

ਮਾਇਆ ॥
749

ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1229-14

454

879

750

ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਿਤਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

892-16

490

880

751

ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

730-18

881

ਬੁਲਾਵਾ
752

ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥

ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

718-13

112

882

753

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਿਡਆਈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

188-13

873

883

754

ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

885-12

778

884

755

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

176-10

99

885

756

ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ

858-3

961

886

757

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥

324-12

758

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-7

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1209-10

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1212-13

414

890

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨

1195-5

1004

891

ਕੀ

887
172

888

ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥
759

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਿਖ

889

ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥
760

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ
ਮਜੀਠਾ ॥੨॥੧੯॥

761

ਕਹੁ ਪੰਿਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਠਾਉ ॥

37

762

ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੯

718-5

103

892

763

ਕਹਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਿਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ

185-10

488

893

764

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

417-13

937

894

765

ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਨਮੁ

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1231-18

94

895

੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ

ਗਵਾਇਓ ॥
766

ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

485-13

367

896

767

ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1231-15

765

897

768

ਕਹਾ ਮਨ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਲਪਟਾਹੀ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1231-11

764

898

769

ਕਿਹਆ ਕਰਣਾ ਿਦਤਾ ਲੈਣਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

98-13

181

899

770

ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

156-9

98

900

771

ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਜੀਉ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯

751-1

934

901

772

ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

390-1

459

902

773

ਕਣ ਿਬਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

192-16

466

903

774

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

156-9

98

904

ਆਏ ॥
775

ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥

ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰੁ ੧

1195-11

804

905

776

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਇਹੁ ਬਿਨਓ ਸੁਆਉ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

818-6

697

906

777

ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

815-1

994

907

778

ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਿਗਆਨੁ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

1300-8

697

908

779

ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥

454-15

526

909

780

ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁ ੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

368-7

529

910

781

ਕਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-8

555

911

782

ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧

1389-10

248

912

ਛੰਤੁ ॥

ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੨॥
783

ਕਬਹੂ ਖੀਿਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1164-5

144

914

784

ਕਰ ਕਿਰ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

189-19

351

915

785

ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮ ਗੈ ਦੇਹ ੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

987-17

955

916

786

ਕਿਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗਿਨ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

804-3

549

917

38

787

ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

611-11

446

918

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

500-1

76

919

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

351-13

599

920

ਅਰੋਗਾ ॥
788

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਿਨਿਸ
ਅਰੁ ਭੋਰ ॥

789

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤਾ ਿਮਿਲ
ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥

790

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

375-12

427

921

791

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਿਤ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1144-9

188

922

792

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

543-9

771

923

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

812-1

87

924

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

207-8

88

925

563-3

164

926

ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
793

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਇਹ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ
ਪਾਵਉ ॥

794

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ
ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥

795

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥

796

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂ ਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1270-13

354

927

797

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ੍ ਦੇਖਿਹ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

780-17

67

928

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

405-17

74

929

ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
798

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

799

ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥

ਰਾਗੁ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫

214-5

655

930

800

ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਧਿਰਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

215-5

345

931

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1254-9

809

932

॥੧॥
801

ਕਰਉ ਿਬਨਉ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਵਰੁ ਆਿਣ
ਿਮਲਾਵੈ ॥

802

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

388-4

362

933

803

ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

813-13

87

934

804

ਕਰਹੁ ਗਿਤ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1217-2

318

935

805

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਮਾਇ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪

234-3

884

936

17-16

585

937

806

॥

ਕਰਹਲੇ

ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਿਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

39

807

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-4

393

938

808

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

596-17

107

939

809

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

747-15

696

940

ਲੂਟੈ ॥
810

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

484-7

517

941

811

ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਿਦਖਾਵੈ ਹੋਰ ੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-1

1002

942

812

ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-9

266

943

813

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1129-17

350

944

814

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1129-14

350

945

815

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1129-17

350

946

816

ਕਿਲਜੁਗੁ ਉਧਾਿਰਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

406-4

907

947

817

ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਿਮਲਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

806-6

70

948

818

ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-9

591

949

819

ਕਵਨ ਕਹ ਹਉ ਗੁ ਨ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

1304-12

798

950

820

ਕਵਨ ਕਾਜ ਿਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਜਨਿਮ ਕਵਨ ਫਲੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

970-19

100

951

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

204-1

509

952

ਦੁਪਦੇ

ਪਾਇਆ ॥
821

ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥

822

ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

384-7

578

953

823

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਿਰਆ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

815-11

483

954

824

ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਿਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ

1402-11

127

955

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

754-5

438

956

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

968-19

341

957

754-5

438

958

ਜਸੋਦ ਿਜਸਿਹ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਿਹ ਜੀਉ ॥
825

ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥

826

827

ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਿਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਉ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ
ਗੁ ੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲ੍ਹਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਨਾਲੇ ॥
828

ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

355-2

1006

959

40

829

ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਿਨਵਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-17

144

960

830

ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-19

853

961

831

ਕਾਹੇ ਏਕ ਿਬਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫

379-16

475

963

832

ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਿਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨

1170-18

890

964

833

ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੀ

ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ

692-17

756

965

ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੀ ਕੀ

834

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

684-14

437

966

835

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

665-14

429

967

836

ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

191-8

221

968

837

ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਿਪ ਛਡਾਵਹੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-9

81

969

838

ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂ ਤੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

388-16

822

970

839

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਚੀਤੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

153-3

97

971

840

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਅਪੁਨੀ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

377-14

588

972

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

245-2

901

973

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ ਜੀਉ ॥

695-13

837

974

ਧਾਰੀ ॥
841

ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਰਿਸ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ
॥

842

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ
ਜਾਤੀ ॥

843

ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

806-18

269

975

844

ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਿਚਓ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-19

726

976

ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁ ਨ ਕਾਲੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

794-10

874

977

846

ਿਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਿਨਿਧ ਭਾਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

855-17

97

978

847

ਿਕਉ ਜੀਵਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਮਾਈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1207-12

506

979

848

ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨੈ ਤੇ ਿਜਸ ਕੇ ਗੁ ਣ ਏਹ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

812-12

931

980

849

ਿਕਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1161-14

736

981

850

ਿਕਆ ਸੋਵਿਹ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਗਾਫਲ ਗਿਹਿਲਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

398-7

489

982

851

ਿਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

822-10

963

983

ਜਗਦੀਸ ॥
845

ਰੋਮਾਈ ॥

ਕੀ ॥

41

852

ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

822-10

963

984

ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

979-16

963

985

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

738-4

108

986

ਜਾਨੁ ॥
854

ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਕੇ
ਦਾਤਾਰੇ ॥

855

ਿਕਆ ਜਪੁ ਿਕਆ ਤਪੁ ਿਕਆ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥

324-12

664

987

856

ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥

ਸੂਹੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

793-18

758

988

857

ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਿਕਆ ਤੂ ਿਚਤਵਿਹ ਿਕਆ ਤੂੰ

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ

1266-4

870

989

ਕਰਿਹ ਉਪਾਏ ॥

ਘਰੁ ੧

858

ਿਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੀਗਾਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

42-6

932

990

859

ਿਕਆ ਪਿਹਰਉ ਿਕਆ ਓਿਢ ਿਦਖਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

225-6

473

991

860

ਿਕਆ ਪੜੀਐ ਿਕਆ ਗੁ ਨੀਐ ॥

ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

655-17

476

992

861

ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

481-7

754

993

862

ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਮਤਰ੍ ਸੁਤ ਨਾਿਲ ਭਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

366-1

166

994

863

ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁ ਰ ਪੂਛਉ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

34-13

821

995

ਜਾਇ ॥
864

ਿਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਿਨ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

894-9

106

996

865

ਿਕਤੈ ਪਰ੍ਕਾਿਰ ਨ ਤੂਟਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

684-10

524

997

ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥
866

ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

877-2

142

998

867

ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਿਨਮਾਨੋ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-15

499

999

868

ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

204-17

142

1000

869

ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫

912-14

165

1001

ਿਕਨਹੀ ਬਨਿਜਆ ਕ ਸੀ ਤ ਬਾ ਿਕਨਹੀ ਲਉਗ

ਕੇਦਾਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1123-7

419

1003

870

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਸੁਪਾਰੀ ॥
871

ਿਕਰਸਾਣੀ ਿਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

166-6

916

1004

872

ਿਕਰਿਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮ ਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

133-5

789

1005

978-6

353

1010

873

॥

੪

ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਿਜਸੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫

ਿਧਆਵੈ ॥੧॥

42

874

ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

882-15

103

1011

ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥
875

ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਬਸਹੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

712-18

73

1012

876

ਕੀ ਿਵਸਰਿਹ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥

354-14

667

1013

877

ਕੀਓ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥

ਆਸਾ ਿਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਬੀਰ

483-9

590

1014

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਿਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਿਰ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

736-3

920

1015

736-16

65

1016

878

ਜੀਉ ॥

ਸਕੀਐ ॥
879

ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਹੋਇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

880

ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥

ਪਉੜੀ ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ

881

ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1224-9

930

1018

882

ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1298-13

381

1019

883

ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

893-16

690

1020

884

ਕੁ ੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ

1402-10

---

1021

91-6

1017

ਮਚਾ ॥
885

ਕੁ ਿਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1301-13

113

1022

886

ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1340-17

974

1023

887

ਕੂ ਪੁ ਭਿਰਓ ਜੈਸੇ ਦਾਿਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਿਬਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

346-5

725

1024

888

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

745-11

308

1025

889

ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਿਹ ਜੀਅ ਬੇਦਨਾਈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

1206-18

496

1026

890

ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟ ਡਾ ਲਾਿਦਆ ਜਾਇ ਰੇ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

345-17

422

1027

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

॥

891

ਕੋਊ ਹਿਰ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

856-9

131

1028

892

ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥

ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫

980-4

567

1029

893

ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

219-18

926

1030

894

ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਿਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

398-12

558

1031

895

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-6

843

1032

896

ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ

757-9

547

1033

ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ

੪ ਘਰੁ ੨

43

897

ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਨੁ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1201-9

305

1034

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

204-17

142

1035

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬

686-16

905

1036

968-19

341

1037

ਸੰਤੋ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਲਾਵੈ ॥
898

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ
ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

899

900

ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਿਚੰਤ
ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥

ਅਸਟਪਦੀ

ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ॥

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

901

ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਦੇਵੈ ਜੋਿਰ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

701-16

552

1038

902

ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

700-1

783

1039

903

ਕੋਿਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਿਪਆਉ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

14-9

139

1040

904

ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

612-5

159

1041

1156-10

136

1042

ਦਾਤਾ ਰੇ ॥
905

ਕੋਿਟ ਿਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

906

ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਿਹ ਨੇਿਰ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

888-4

851

1044

907

ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

202-4

454

1045

908

ਕੋਿਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1003-9

908

1046
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909

ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਆਨ ਕੰਿਮ ਲਾਗਿਹ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

195-1

491

1047

910

ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ਨ ਜਪੈਨੀ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

800-5

829

1048

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧

1254-1

932

1049

॥
911

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਹੈ
ਮਰਣਾ ॥

ਘਰੁ ੧

912

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਨਬਹਤ ਰਹੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਅਖੂਟ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-13

427

1050

913

ਖਾਿਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1349-19

156

1051

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-13

902

1052

ਠ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
914

ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਜਾਇ ਨ
ਕਰੀ ॥

44

915

ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੇ ਠਾਕੁ ਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

824-10

143

1053

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1266-10

189

1054

ਕਰਿਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥੧॥
916

ਖੀਰ ਅਧਾਿਰ ਬਾਿਰਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਿਬਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ
ਜਾਈ ॥

917

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

360-12

936

1055

918

ਖੁਿਲਆ ਕਰਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1000-7

695

1056

ਹਿਰ ਗਾਈ ॥
919

ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1137-19

356

1057

920

ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥

ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

727-16

126

1058

921

ਖੇਿਲ ਿਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1213-17

161

1059

922

ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

893-4

826

1060

923

ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਿਫਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

545-13

502

1061

924

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

98-1

982

1062

925

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਿਫਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-8

555

1063

926

ਖੋਜਤ ਿਫਰੇ ਅਸੰਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

240-17

944

1064
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Raag, Author
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1263-5

219

1065

ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ॥
928

ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-14

190

1066

929

ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਕਰਪਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥

619-9

447

1067

ਗਹਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਿਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ

692-17

756

1068

ਗਗਨ ਨਗਿਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

480-10

922

1069

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ

663-4

835

1070

ਧਾਰੀ ॥
930

931

ਜੀ ਕੀ

ਸਮਾਨਾ ॥
932

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ
ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥

933

ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-14

939

1071

934

ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਿਹ ॥

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

872-1

725

1072

45

935

ਿਗਰ੍ਿਹ ਤਾ ਕੇ ਬਸੰਤੁ ਗਨੀ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1180-13

800

1073

936

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਿਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

855-17

97

1074

937

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਵਿਸ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-9

591

1075

938

ਗਰੀਬਾ ਉਪਿਰ ਿਜ ਿਖੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

199-10

990

1076

939

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭

730-10

742

1077

940

ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-2

598

1078

941

ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1206-13

365

1079

942

ਗਾਵਉ ਗੁ ਣ ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-6

695

1080

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥
943

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

351-13

599

1081

944

ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਿਹਨ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-9

102

1082

ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥
945

ਿਗਆਨੀ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1264-7

385

1083

946

ਿਗਆਨੀ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

732-5

661

1084

947

ਗੁ ਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

1235-3

971

1085

948

ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

40-12

415

1086

949

ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

561-10

545

1087

ਘਰੁ ੧

ਸੁਿਣ ਤੇਰਾ ॥
950

ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-9

827

1088

951

ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਹਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-8

565

1089

952

ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

36-19

844

1090

953

ਗੁ ਨ ਕੀਰਿਤ ਿਨਿਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

213-17

174

1091

954

ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1426-10

955

ਗੁ ਨ ਗੋਿਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

848-11

828

1097

1092

॥
956

ਗੁ ਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

372-7

587

1098

957

ਗੁ ਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਿਗ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1001-14

929

1099

958

ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1133-1

319

1100

46

959

ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਿਠ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

305-16

626

1101

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
960

ਗੁ ਰ ਸਮਾਿਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1328-18

947

1102

961

ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1271-7

227

1103

962

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

236-2

693

1104

963

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਕਮਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

1159-7

351

1106

964

ਗੁ ਰ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

497-2

909

1107

965

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

1154-2

326

1108

966

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-7

903

1110

967

ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

239-15

219

1111

968

ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮

679-6

382

1112

969

ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-2

214

1113

970

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

187-9

218

1114

971

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

741-12

220

1115

972

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1270-13

354

1116

973

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

684-7

220

1117

974

ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਰੇ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

1125-9

364

1118

ਦੁਪਦੇ ॥

ਤਰੇ ॥
975

ਗੁ ਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

193-16

217

1119

976

ਗੁ ਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142-2

213

1120

977

ਗੁ ਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

878-1

82

1121

978

ਗੁ ਰ ਤੇ ਸ ਿਤ ਊਪਜੈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਈ

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩

424-11

984

1122

॥

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ

979

ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-19

316

1123

980

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥

404-5

826

1124

ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
981

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1129-14

982

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਿਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਿਨਬੇਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

229-1

1125
489

1126

47

983

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵੈ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-4

393

1127

ਮਾਨੁ ॥
984

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿਬਭਾਸ

1346-2

972

1128

985

ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-8

951

1129

986

ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

796-5

542

1130

987

ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-14

217

1131

988

ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਤਆਿਗਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-19

444

1132

989

ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ

576-14

597

1133

990

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

621-18

344

1134

991

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-1

977

1135

992

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-14

698

1136

993

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ

497-9

888

1137

੪

ਫਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

੨

994

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

630-2

891

1138

995

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

628-16

686

1139

996

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਿਖ ਲਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

823-18

199

1140

997

ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਹਿਰ ॥੭॥੧੯॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫,

1409-9

ਗੁ ਰ ੁ ਸੰਤ ਜਨੋ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਮੇਰੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫

998

1141

ਮਥੁ ਰਾ
776-4

216

1142

ਬੁਿਝ ਗਈਆਸੇ ॥
999

ਗੁ ਰ ੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1027-15

880

1143

1000

ਗੁ ਰ ੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫

776-11

216

1145

ਮਾਿਰਆ ॥
1001

ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਉ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

1180-1

798

1146

1002

ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1341-2

974

1147

1003

ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਜਪੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-8

951

1148

1004

ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਧਾਰ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚੌਤੁਕੇ

608-11

912

1149

1148-19

475

1150

1005

॥

॥

ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

48

1006

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-8

216

1151

1007

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

741-12

220

1152

1008

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਪੂਜੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

52-9

222

1153

1009

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥

625-9

---

1154

1010

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

717-12

988

1155

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

609-15

220

1156

ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
1011

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿਹ ਭਇਆ
ਪਰਗਾਸਾ ॥

1012

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

901-4

980

1157

1013

ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-14

217

1158

1014

ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪,

1406-14

1015

ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

165-1

386

1160

1016

ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

667-14

678

1161

1017

ਗੁ ਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

407-2

155

1162

1018

ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

628-16

686

1163

1019

ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਗਰੀ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

732-12

437

1164

1020

ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

161-7

680

1165

1021

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਹਿਰ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-17

623

1166

1159

ਸਲਯ੍ਯ੍

ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਾਇਆ॥
1022

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1258-9

347

1167

1023

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜੰਦ ੂ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪

172-18

849

1168

1024

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਢੂੰਿਢ ਢੂਢੇਿਦਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

449-8

597

1169

ਰਾਜੇ ॥
1025

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩

440-8

482

1170

1026

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

601-10

328

1171

ਵਖਾਣੇ ॥
1027

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

880-11

888

1172

1028

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਿਤ ਗੂ ੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੀ

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥

168-16

415

1173

ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥

49

1029

ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-8

216

1174

1030

ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

190-12

992

1175

1031

ਗੁ ੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਧਾਵੈ ਕਿਰ ਕਰਣੀ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

360-5

341

1176

ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥
1032

ਗੋਇਿਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

50-10

767

1177

1033

ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਧੰਨਾ ॥

695-16

837

1178

1034

ਗੋਿਬੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

970-19

100

1179

1035

ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥

ਮਹਲਾ ੫ ॥

487-16

325

1180

1036

ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਮਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

822-7

560

1181

1037

ਗੋਿਬੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1198-14

611

1182

1038

ਗੋਿਬੰਦ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

701-12

128

1183

1039

ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

399-2

565

1184

1040

ਗੋਿਬਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1199-8

532

1185

1041

ਗੋਿਬਦ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1226-9

885

1186

1042

ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕੇ ॥

607-2

532

1187

1043

ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਅਵਰ ਿਵਸਿਰ ਸਭ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1199-8

532

1188

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

492-15

183

1189
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

345-17

422

1190

ਜਾਇ ॥
1044

ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ
ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਹੈ॥

ਘ
1045

ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂ ਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਬੈਲੁ
ਹਮਾਰ ॥

॥

1046

ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-17

377

1191

1047

ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

597-16

156

1192

1048

ਘਨੁ ਗਰਜਤ ਗੋਿਬੰਦ ਰੂਪ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1272-17

811

1193

1049

ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਿਲ ਕੁ ਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩

1392-16

256

1194

677-8

163

1195

ਨ ਆਵੈ ॥
1050

ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਿਗ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫

50

1051

ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1052

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

1053

ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁ ਿਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥

425-11

982

1196

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-8

677

1197

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

1117-7

541

1198
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1273-4

520

1199

ਚ
1054

1055

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਿਹ ਚਾਹੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਨੀਦ ਨ

Raag, Author

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

ਪਾਈ ॥

ਘਰੁ ੧

ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-16

199

1200

ਧਾਿਰਓ ॥
1056

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

817-15

200

1201

1057

ਚਰਣ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

105-12

610

1202

1058

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1228-7

612

1203

979-9

608

1204

ਰਹਾਉ ॥
1059

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1060

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਿਟਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1225-11

608

1205

1061

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਿਪਆਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-12

540

1206

1062

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਬੇਿਧਓ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1222-15

612

1207

806-6

70

1208

ਸਮਾਿਹ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਿਧਆਵਉ ॥.

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

1064

ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸਿਹ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-12

68

1209

1065

ਚਰਨਹ ਗੋਿਬੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1212-1

667

1210

1066

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-8

565

1211

1067

ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

792-13

750

1212

1068

ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ਨ ਿਰਦੈ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-19

914

1213

1063

ਦੁਪਦੇ

ਿਚਤਾਿਰ ॥
1069

ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤਵਤ ਬਰਸਤ ਮੇਂਹ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-2

814

1214

1070

ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਸਾਿਰੰਗ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1274-8

525

1215

ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥

51

1071

1072

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਚਾਦਨਾ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

1018-9

691

1216

॥੧॥

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਚਾਿਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਿਸੰਗ ਗੁ ੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁ ਨ

ਗੂ ਜਰੀ, ਕਬੀਰ, ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨

524-7

468

1217

ਗਈਹੈ ॥
1073

ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

886-3

741

1218

1074

ਚਾਿਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

404-9

734

1219

ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ

1105-7

941

1220

1168-15

663

1221

70-6

445

1222

ਤਲੀ ਰੇ ॥
1075

ਚਾਿਰ ਮੁਕਿਤ ਚਾਰੈ ਿਸਿਧ ਿਮਿਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀ
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ॥

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

1076

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਿਠ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1077

ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1078

ਿਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1222-15

612

1224

1079

ਿਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1143-8

490

1225

1080

ਿਚਤੇ ਿਦਸਿਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

62-16

768

1226

1081

ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

408-11

550

1227

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-7

172

1228

ਲਾਗੀ ॥
1082

ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ
ਵੇਚਾਰੇ ॥

1083

ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1141-3

459

1229

1084

ਚੁਕਾ ਿਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

384-11

616

1230

1085

ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਿਨਿਸ ਿਦਿਨ ਮੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ

726-14

388

1231

1086

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

326-12

873

1232

1087

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਿਕ ਚੜਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

225-6

473

1233

1088

ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

174-9

178

1234
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ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥

ਛ

Raag, Author

1089

ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਿਤ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-2

346

1235

1090

ਛਾਿਡ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-16

490

1236

1091

ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥

973-10

451

1237

52

1092

1093

ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਸੇ ਕਰਿਹ ਪਰਾਲ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜ

676-7

928

1238

533-13

829
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1094

ਜੰਿਮਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-2

268

1240

1095

ਜਉ ਹਮ ਬ ਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰ੍ੇਮ ਬਧਿਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

658-3

535

1241

1096

ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

402-6

560

1242

1097

ਜਉ ਤੁਮ ਿਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

658-17

528

1243

1098

ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

93-15

841

1244

1099

ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

373-10

510

1245

1100

ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਿਤਆਿਗ ਗਵਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-6

724

1246

1101

ਜਿਗ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

539-5

400

1247

ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
1102

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

1304-12

798

1248

1103

ਜਗਤ ਮੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

536-15

760

1249

1104

ਜਗਤੁ ਜਲਯ੍ਯ੍ਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ਿਬਲਾਵਲੁ ਕੀ ਵਾਰ

853-11

83

1250

1105

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਰਿਸ

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

907-5

739

1251

ਲੀਣਾ ॥੧॥
1106

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥

॥ ਜਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥

1107

ਜਤਰ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ॥

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

485-7

150

1253

1108

ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫

677-8

163

1254

1109

ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

201-6

199

1255

1110

ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਨ

ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1319-10

992

1256

8-8

1252

ਰਿਖਆ ॥
1111

ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ ੁ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1307-16

170

1257

1112

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

380-17

712

1258

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

618-2

442

1259

ਪਾਵੈ ॥
1113

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥

53

1114

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-19

237

1260

ਆਏ ॥
1115

ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਿਜਤੁ ਲੰਘਿਹ ਵਹੇਲਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

729-8

779

1261

1116

ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

885-18

222

1262

1117

ਜਿਪ ਮਨ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

669-18

365

1263

1118

ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

604-10

970

1264

1119

ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਬੰਦੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

800-11

368

1265

1120

ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

51-7

367

1266

1121

ਜਿਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨੋ ਹਿਰ ਸਰ੍ੀਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1201-9

305

1267

ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
1122

ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

192-4

687

1268

1123

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥

ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

720-2

848

1269

1124

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜਨ ਸਾਰੁ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1200-3

771

1270

1125

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1336-7

433

1271

1126

ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ

728-3

340

1272

ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਿਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁ ਰ ੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-8

265

1273

1127

ਘਰੁ ੧

ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥
1128

ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥

ਿਥਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

300-3

654

1274

1129

ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਿਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-14

939

1275

ਕਿਰ ਆਇਆ ॥
1130

ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਓਇ ਆਏ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

671-10

223

1276

1131

ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ

656-19

994

1277

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਿਲਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰ੍ਮਤੇ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-6

265

1278

1132

ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨

ਿਫਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥
1133

ਜਲ ਕੀ ਭੀਿਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

659-3

757

1279

1134

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥

454-15

526

1280

ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥

ਛੰਤੁ ॥

1135

ਜਲ ਮਿਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1160-11

719

1281

1136

ਜਿਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1332-10

357

1282

54

1137

ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

813-13

87

1283

1138

ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

190-4

952

1284

1139

ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

672-8

405

1285

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

679-16

413

1286

70-6

445

1287

1404-13

260

1289

ਖੁਿਧਆ ਤਾ ਕੈ ਿਚਿਤ ਨ ਬਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
1140

ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ
ਹੈ ਸੂਰਾ ॥

1141

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142

ਜਾ ਕਉ ਮੁਿਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰੈ ਿਫਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰ੍ਗਾਸ ਕਉ ॥
1143

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

868-6

196

1290

1144

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

399-17

194

1291

1145

ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

186-7

196

1292

1146

ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

863-14

317

1293

1147

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-12

160

1294

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-5

849

1295

ਜਾਈ ॥
1148

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਿਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ
ਦੁਖੀ ॥

1149

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

386-11

913

1296

1150

ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

610-13

134

1297

ਪੁਜਾਈ ॥
1151

ਜਾ ਕੈ ਦਰਿਸ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ਉਤਾਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-16

568

1298

1152

ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

182-15

132

1299

1153

ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਿਠ ਭੀ ॥

330-15

168

1300

1154

ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-5

849

1301

1155

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾ ਿਕਆ ਮੁਹਛੰਦਾ ॥

ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਵਾਰ ਪਉੜੀ ਮਃ ੫

1096-15

162

1302

ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

382-8

727

1303

1156

॥

ਸਾਲਾਹੀ ॥
1157

ਜਾ ਿਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਿਹ ਉਆ ਿਦਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

810-12

315

1304

1158

ੁ ੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰਲ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-3

192

1305

55

1159

ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1215-11

171

1306

1160

ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

726-18

763

1307

1161

ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

843-5

820

1308

1162

ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

387-12

821

1309

1163

ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਿਤਹੋ ਚਿਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮

418-7

750

1310

ਰਹਾਉ ॥

ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

1164

ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

388-16

822

1311

1165

ਜਾਿਚਕੁ ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1321-16

393

1312

1166

ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

898-7

304

1313

1167

ਜਾਿਲ ਮੋਹ ੁ ਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ ਮਿਤ ਕਾਗਦੁ ਕਿਰ ਸਾਰੁ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

16-5

915

1314

1168

ਜ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1128-12

574

1315

1169

ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਿਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਿਰ ਮਝਾਿਰ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

168-1

221

1316

1170

ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸਾ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

165-18

964

1317

1171

ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਪੇਿਖ ਜੀਵ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1217-16

887

1318

89

1319

1177-13

965

1321

ਪਰਤਾਪੁ
ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੨ ॥

ਿਜਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਜੋਿਤ ॥

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

1174

ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

828-12

89

1322

1175

ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

528-3

886

1323

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

597-11

916

1324

1172

1173

708-9

ਛੰਤ ॥
ਇਕ ਤੁਕੇ

ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੫॥
1176

ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਿਪਆਸ
॥

1177

ਿਜਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1164-5

144

1325

1178

ਿਜਸ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-4

414

1326

ਅਭਾਗਾ ॥
1179

ਿਜਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

195-1

491

1327

1180

ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-18

197

1328

1181

ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

842-3

162

1329

56

ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫

1183

ਿਜਸੁ ਆਸਿਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਿਸ ਗਇਆ ॥੫॥

1184

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸਿਹ ਿਪਤਰੀ ਹੋਇ

1182

1016-4

530

1330

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ॥

488-12

759

1331

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

496-3

851

1332

ਅਸਟਪਦੀ

ਉਧਾਰੋ ॥
1185

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

192-4

687

1333

1186

ਿਜਸੁ ਜਲ ਿਨਿਧ ਕਾਰਿਣ ਤੁਮ ਜਿਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

598-4

436

1334

ਗੁ ਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
1187

ਿਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1139-15

196

1335

1188

ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

1155-16

456

1336

1189

ਿਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

386-15

359

1338

1190

ਿਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਿਖ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

497-2

909

1339

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

168-10

886

1340

ਘਰੁ ੨

ਭਿਰਆ ॥
1191

ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਹੀਐ
॥

1192

ਿਜਸਿਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

888-4

851

1341

1193

ਿਜਸਿਹ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੁਚ ਨਾਿਹ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-9

349

1342

1194

ਿਜਹ ਿਸਿਰ ਰਿਚ ਰਿਚ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

330-2

756

1343

1195

ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਕਹੀਐ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

673-19

82

1344

1196

ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਿਪਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

97-15

579

1345

1197

ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਵਸਿਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਿਰ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

877-2

142

1346

ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥
1198

ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1180-7

806

1347

1199

ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

733-19

425

1348

1200

ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

105-7

359

1349

1201

ਿਜਥੈ ਬੈਸਿਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥

ਗਉੜੀ ਪਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

319-6

---

1350

1202

ਿਜਥੈ ਰਖਿਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਿਤਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

106-4

186

1351

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

417-1

936

1352

ਜੀਉ ॥੩॥
1203

ਿਜਨ ਿਸਿਰ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮ ਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ ੁ ॥

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩

57

1204

ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਤੇ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

540-11

402

1353

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥
1205

ਿਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਿਨਆ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ

1351-11

1003

1354

1206

ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

724-19

902

1355

1207

ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

177-10

985

1356

1208

ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਿਤਨਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

678-1

198

1357

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1255-10

809

1358

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

404-9

734

1359

ਘਿਰ ਆਉ ॥
1209

ਿਜਿਨ ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਸਾ ਿਬਲਖ
ਬਦਨ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥

1210

ਿਜਿਨ ਿਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ
॥

1211

ਿਜਿਨ ਲਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਖਾਇਆ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫

370-4

724

1360

1212

ਿਜਨਹੁ ਬਾਤ ਿਨਸਟਲ ਧਰ੍ ਅ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ

1402-9

---

1361

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1264-7

385

1362

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

636-3

ਤੇ ਬਚਾ ॥
1213

ਿਜਨ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਿਸਓ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ
ਭਲ ਭ ਿਤ ॥

1214

ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ

1215

ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1363

45-13

374

1364

॥
1216

ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩

161-7

680

1365

1217

ਿਜਨਾ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਗਇਆ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

612-11

618

1366

॥
1218

ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-12

464

1367

1219

ਿਜਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥

703-13

541

1368

ਡੇਂਹੀਆ ॥

ਛੰਤ ॥

1220

ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

562-15

559

1369

1221

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਪੇਖੀਅਿਹ ਪਰ੍ਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

915-4

970

1370

ਧਾਰਨਾ ॥੧॥
1222

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਪਰਤਾਪ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-13

427

1371

1223

ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

621-2

910

1372

1224

ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

376-13

848

1373

58

1225

ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

1102-18

657

1374

ਕਤ ਭਾਈ ॥
1226

ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

390-19

841

1375

1227

ਜੀਅਰਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

337-6

917

1376

1228

ਜੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

211-1

347

1377

1229

ਜੀਆਂ ਕੁ ਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

201-2

659

1378

1230

ਜੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

829-18

357

1379

1231

ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1138-4

350

1380

1232

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਿਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਕਬੀਰ

332-16

995

1381

1233

ਜੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1223-7

899

1382

1234

ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਿਰ ਪੇਖਾ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1221-9

553

1383

1235

ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਿਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1019-1

669

1384

ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ

442-5

858

1385

1237

ਜੁਗ ਮਾਿਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

490-15

983

1386

1238

ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1133-10

854

1387

1239

ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ॥

ਗੋਂਡ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

875-11

712

1388

1240

ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫

761-6

83

1389

ਜੇ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਸ ਰਖਿਹ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਤਾ ਮਨ

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪

859-3

168

1390

ਜੀ ॥

ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
1236

1241

੧

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ

ਿਚੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥

ਘਰੁ ੧ ॥

1242

ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1182-5

706

1391

1243

ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

771-10

581

1392

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

881-13

564

1393

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

880-11

888

1394

ਰਾਮ ॥
1244

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ
ਨ ਲਾਈਐ ॥

1245

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ
ਿਧਆਵੈ ॥

59

1246

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਿਕਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਿਤ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

35-4

375

1395

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

156-9

98

1396

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-12

966

1397

ਹੋਇ ॥
1247

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ
ਹਮਾਰੇ ॥

1248

ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂ ਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਿਰਓ
ਰੇ ॥

1249

ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਬੇਦ ਬਰ੍ਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਿਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1328-3

862

1398

1250

ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-14

190

1399

1251

ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਨਾਜ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

1164-12

521

1400

1252

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

722-16

935

1401

ਜੈਸੇ ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮

418-7

750

1402

1254

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

237-17

868

1403

1255

ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-7

363

1405

1256

ਜੋ ਹਮਰੀ ਿਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸਾ ਿਬਿਧ ਤੁਮ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

167-2

110

1406

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

666-14

114

1407

ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
1253

ਅਸਟਪਦੀਆ ॥

ਹਿਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
1257

1258

ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਪਾਪ
ਿਨਵਾਰੀ ॥

ਚਉਪਦੇ

ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨਿਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-2

906

1408

ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
1259

ਜੋ ਜਨ ਪਰਿਮਿਤ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

325-8

703

1409

1260

ਜੋ ਜਨ ਲੇਿਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

328-13

571

1410

1261

ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

1300-8

697

1411

1262

ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਿਤਹ ਿਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬

686-16

905

1412

ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਿਗ ਪਾਇਆ ॥

ਅਸਟਪਦੀ

1263

ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1140-16

731

1413

1264

ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1333-17

78

1414

1265

ਜੋ ਿਦਨ ਆਵਿਹ ਸੋ ਿਦਨ ਜਾਹੀ ॥

ਸੂਹੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

793-18

758

1415

1266

ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁ ਰਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ॥

763-1

621

1416

ਜੀਉ ॥

60

1267

ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

633-15

782

1417

1268

ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ

185-10

488

1418

1269

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥

ਮਹਲਾ ੫ ਭੈਰਉ ॥

1160-5

980

1419

1270

ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ ਜੀਉ ॥

695-13

837

1420

1271

ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-16

199

1421

1272

ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

990-16

495

1422

1273

ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੁਿਨ ਆਇਓ ਗੁ ਰ ਤੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

208-1

744

1423

1274

ਜੋਗੁ ਨ ਿਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭

730-10

742

1424

1275

ਜੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਜੋਗੀਆ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

71-15

135

1425

1276

ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

730-5

556

1426

1277

ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

886-3

741

1427

1278

ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ

966-14

251

1428

337-6

917

1429
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ

757-18

547

1430

1279

ਪਲਟੀਐ ॥

ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ

ਜੋਿਨ ਛਾਿਡ ਜਉ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਓ ॥

ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਝ
1280

੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ

ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ
॥੧੩॥

੪ ਘਰੁ ੨

1281

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਿਨਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

331-14

868

1431

1282

ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

102-3

432

1432

1283

ਿਝਿਮ ਿਝਮੇ ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

442-19

618

1433
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810-18

88

1434
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498-4

359

1435

ਟ
1284

ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥

ਠ
1285

ਠਾਕੁ ਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ॥

Raag, Author
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Raag, Author
ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨

61

1286

ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

390-1

459

1436

1287

ਠਾਕੁ ਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-3

200

1437

1288

ਠਾਕੁ ਰ ਜਾ ਿਸਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-17

73

1438

1289

ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1299-16

163

1439

1290

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-6

910

1440

1291

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

500-1

76

1441

1292

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1218-16

72

1442

1293

ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

894-9

106

1443

1294

ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1217-5

76

1444

1295

ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ ॥

ਮਹਲਾ ੫ ਭੈਰਉ ॥

1160-5

980

1445

1296

ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਿਗ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

679-16

413

1446

1297

ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

622-15

447

1447
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ਡ
1298

ਡਰਪੈ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਅਮਰੁ

Raag, Author
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

998-16

872

1448

ਕਰਾਰਾ ॥
1299

ਿਡਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਿਹਆ ॥

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫

1361-12

860

1449

1300

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-14

996

1450
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ਤ

Raag, Author

1301

ਤਉ ਕਾਰਿਣ ਸਾਿਹਬਾ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧

358-12

140

1451

1302

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

721-10

543

1452

1303

ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

333-8

617

1453

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-6

689

1454

ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥
1304

ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ
ਲਾਇਿਹ ॥੨॥

1305

ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਬਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1007-3

411

1455

1306

ਤਿਨ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਿਕ ਪਾਤੀ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ

1351-11

1003

1456

62

1307

ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

610-7

306

1457

1308

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

804-3

549

1458

1309

ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਿਪ ਕਿਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-2

598

1459

ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

794-10

874

1460

1311

ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਨ ਜਾਨੈ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

883-15

615

1461

1312

ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

193-4

569

1462

1313

ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥੧॥

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

886-4

1314

ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

819-15

178

1464

1315

ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਸ ਿਤ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

191-12

444

1465

1316

ਤਾਪੁ ਲਾਿਹਆ ਗੁ ਰ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

821-6

448

1466

1317

ਿਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

1155-16

456

1467

1318

ਿਤਸੁ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਿਣਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

102-9

624

1469

1319

ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਿਸਮਰਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

239-15

219

1470

1320

ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1263-12

462

1471

ਬਰਾਤੀ ॥
1310

ਕੀ ॥

1463

ਘਰੁ ੨

ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
1321

ਿਤਸੁ ਤੂ ਸੇਿਵ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1182-5

706

1472

1322

ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1180-13

800

1473

1323

ਿਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

527-15

171

1474

1324

ਿਤਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

685-3

744

1475

1325

ਿਤਖ ਬੂਿਝ ਗਈ ਗਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਜਨਾ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

1305-9

560

1476

1326

ਿਤਚਰੁ ਵਸਿਹ ਸੁਹੇਲੜੀ ਿਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਿਲ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

50-16

780

1477

1327

ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

1154-2

326

1478

1328

ਿਤਨ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1176-15

800

1480

1329

ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਿਰ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1224-19

930

1481

1330

ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-19

358

1482

1331

ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-2

954

1483

1332

ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਿਸ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

714-11

444

1484

63

1333

ਤੀਰਿਥ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-13

693

1485

1334

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

378-5

163

1486

1335

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

206-18

164

1487

1336

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

207-4

126

1488

1337

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-7

172

1489

1338

ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਿਪਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥

ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

1096-15

162

1490

1339

ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਸੋ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-12

167

1491

ਮਿਰ ਜਾਏ ॥
1340

ਤੁਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤਹੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

209-1

304

1492

1341

ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਸੁਆਮੀ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ

710-14

729

1493

1342

ਤੁਮ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

678-1

198

1494

1343

ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ

ਆਸਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

486-14

106

1495

1344

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

169-17

958

1496

ਦੇ ਕਾਨੇ ॥
1345

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

673-19

82

1497

1346

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1181-18

105

1498

1347

ਤੁਮਿਹ ਿਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਿਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਿਹ ਮੀਤ ਿਹਤ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1215-8

191

1499

ਭਰ੍ਾਤਾ ॥
1348

ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-19

99

1500

1349

ਤੁਮ ਸਾਚੁ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1176-7

801

1501

1350

ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

673-6

75

1502

1351

ਤੁਮ ਿਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮ ਿਮਲਹੁ ਦਇਆਲ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

810-18

88

1503

1352

ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

378-5

163

1504

1353

ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

192-12

353

1505

1354

ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਸਲਯ੍ਯ੍

1406-14

263

1506

1355

ਤੂ ਸੁਿਣ ਿਕਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥ ਿਸਿਰ

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ

1107-1

784

1507

1356

1357

ਿਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਿਹ ਸੁ ਤੂ ਭਲਾ ॥

ਮਾਹਾ

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧

ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

795-3

1511

ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧
724-4

159

1512

64

ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ

1359

ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਮ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥

268-1

1360

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

25-5

140

1515

1361

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

884-7

191

1516

1362

ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤਾ ਦਾਿਨ ਮਿਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

597-16

156

1517

1358

858-3

961

1513

ਕੀ

1514

ਜੀਉ ॥
1363

ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

562-19

70

1518

1364

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-1

185

1519

1365

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1144-9

188

1520

1366

ਤੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1216-17

186

1521

1367

ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ

438-1

146

1522

ਜੀਉ ॥

੨

1368

ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-9

186

1523

1369

ਤੂੰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-13

528

1524

1370

ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

739-9

186

1525

1371

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-17

73

1526

1372

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

181-13

185

1527

1373

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-1

185

1528

1374

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

103-12

188

1529

1375

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

217-17

830

1530

1376

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

181-13

185

1531

1377

ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਿਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

376-1

185

1532

1378

ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

969-11

169

1533

1379

ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-7

172

1534

ਸੇਵਾ ॥
1380

ਤੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-10

773

1535

1381

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਆ ਗਿਤ

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1135-6

888

1536

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

164-9

519

1537

ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
1382

ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ ॥

65

1383

ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

24-12

101

1538

1384

ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

729-8

779

1539

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

730-5

556

1540

394-2

365

1541

---

1542

ਢੋਲਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
1385

ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥

1386

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1387

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1388

ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

381-9

694

1543

1389

ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-4

414

1544

1390

ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਮਾਤਾ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

532-8

408

1545

1391

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥

ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ

489-3

395

1546

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਿਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

693-9

527

1547

ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਪਆਰੇ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫

912-14

165

1548

1394

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

747-3

832

1550

1395

ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

96-14

496

1551

1396

ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿਹੰਡੋਲ ॥

1185-16

805

1552

1397

ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

73-7

732

1553

1398

ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥

563-3

164

1556

1399

ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

610-13

134

1557

1400

ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

105-7

359

1558

1401

ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿਹੰਡੋਲ ॥

1185-16

805

1559

1402

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-1

170

1560

1403

ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਕਿਹ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਿਹਬ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭

735-1

138

1561

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

557-13

810

1562

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-1

192

1563

1392

1429-14

ਘਰੁ ੧ ॥

ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
1393

ਅਸਟਪਦੀਆ

॥

ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥
1404

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਿਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ
ਕੁ ਰਬਾਣੋ ॥

1405

ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥

66

1406

ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

73-7

732

1564

1407

ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-10

384

1567

1408

ਤੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਿਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

51-17

164

1568

1409

ਤੇਰੈ ਮਾਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਾਿਨ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

1322-4

156

1569

1410

ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਉਮਾਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1299-6

457

1570

1411

ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ

794-10

874

1571

1412

ਤੈ ਨਰ ਿਕਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਿਨ ਕੀਨਾ ॥

ਸਾਰੰਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀਉ ॥

1253-5

101

1572

1413

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

93-15

841

1573

1414

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਿਖੰਚ ਤਨੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-3

534

1574
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1415

ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

792-10

869

1575

1416

ਥਾਕੇ ਨੈਨ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਿਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਿਰ ਕਾਇਆ

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਲਿਲਤ ॥

793-1

944

1576

1417

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

196-14

695

1577

1418

ਥਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਮਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1215-4

986

1578

1419

ਥਾਲ ਿਵਿਚ ਿਤੰਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1429-11

---

1579

1420

ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਸਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਿਪਆਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

199

1580
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201-6

1421

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਿਨ ਆਇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

801-19

911

1581

1422

ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਿਰ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਮੋਰੇ ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

208-13

170

1582

1136-13

942

1583

ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥
1423

ਦਸ ਿਮਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਿਧ ਆਨੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1424

ਦਹ ਿਦਸ ਛਤਰ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

624-7

500

1584

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੫

203-5

183

1585

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-12

540

1586

ਡਰਾਇਓ ॥
1425

ਦਯ ਗੁ ਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਿਗ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1426

ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਪਆਸ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥

67

1427

ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਹਿਰ ਪੰਖ ਲਗਾਇ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1269-16

548

1587

ਿਮਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
1428

ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

745-1

823

1588

1429

ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

533-17

850

1589

1430

ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

980-1

542

1590

ਿਨਹਾਲ
1431

ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

1119-3

539

1591

1432

ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ

757-9

547

1592

1433

ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਿਲ੍ਹ ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

856-16

549

1593

1434

ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਗੁ ਰ ਤੇਰਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-1

558

1594

1435

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

826-2

559

1595

1436

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

382-14

237

1596

1437

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

386-15

359

1597

1438

ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁ ਣ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1027-15

880

1598

੪ ਘਰੁ ੨

ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥
1439

ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

856-16

549

1600

1440

ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂ ਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1151-7

946

1601

1441

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦ ਕਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

818-9

73

1602

1442

ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

969-18

184

1603

ਜਾਈ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਦਾਿਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

783-8

---

1604

ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ

858-3

961

1605

1445

ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਰਹੇ ਹਿਰ ਬੂਟ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

914-11

989

1606

1446

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਬੰਧਿਨ ਬ ਧੈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-16

912

1608

692-1

749

1609

1443

ਰਾਮ
1444

ਕੀ

ਜਾਈ ॥
1447

ਿਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ
ਛੀਜੈ ॥

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ
ਜੀਉ

68

1448

ਿਦਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

401-12

379

1610

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-15

825

1611

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

747-3

832

1612

ਰਸਨਾਰੀ ॥
1449

ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਿਪਆਰੋ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ
॥

1450

ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ
ਭਾਵਾ ॥

1451

ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫

386-7

378

1613

1452

ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨ ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ

488-7

460

1614

1453

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

337-3

176

1615

1454

ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-1

170

1616

1455

ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ਿਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1105-14

670

1617

1456

ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

210-16

654

1618

1457

ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਿਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

358-7

1005

1619

1458

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

736-16

65

1620

1459

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-3

200

1621

655-2

558

1622

ਬਾਣੀ

ਿਧਆਇਆ ॥
1460

ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥

1461

ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1269-13

177

1623

1462

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ

830-14

991

1624

1463

ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮ ਝ ॥

218-4

442

1625

1464

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਿਵਸਿਰ ਜਾਵੈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

98-18

469

1626

1465

ਦੁਧ ਿਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਿਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਉਤਭੁਜ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥

354-14

667

1627

ਕਾਿਮ ਨਾਹੀ ॥
1466

ਦੁਨੀਆ ਕੈਿਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

64-3

765

1628

1467

ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

620-1

177

1629

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

658-8

671

1630

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

188-5

470

1631

ਉਬਾਿਰਆ ॥
1468

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ
ਅਿਬਬੇਕੈ ॥

1469

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥

69

1470

ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਿਰ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

384-11

616

1632

1471

ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਿਭ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਵਰਿਹ ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਤਾਪੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

681-13

955

1633

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1163-16

323

1634

ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ

525-10

396

1635

1474

ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਿਬੰਦੇ ਰਾਇ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1163-16

323

1636

1475

ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਿਹਰਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

329-9

852

1637

1476

ਦੇਹ ਤੇਜਿਣ ਜੀ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋੜੀਆ

575-5

438

1638

1477

ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

575-19

439

1639

1478

ਦੇਹ ੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਿਪਰ੍ਅ ਕਹੀਅਉ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ

700-8

553

1640

1479

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਬਸਿਹ ਪੰਚ

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

1104-8

730

1641

ਤੁਮਾਰਾ ॥
1472

ਦੂਧੁ ਕਟੋਰੈ ਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥ ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਦੁਿਹ
ਆਨੀ ॥੧॥

1473

ਘਰੁ ੩

ਿਕਰਸਾਨਾ ॥

॥

1480

ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

152-2

778

1642

1481

ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫

1185-3

801

1643

1482

ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

612-11

618

1644

1483

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-17

1484

ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥

331-17

618

1646

1485

ਦੇਵਿਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧

358-12

140

1647

1486

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ

345-3

109

1648

1487

ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

888-10

993

1649

1488

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਨ ਜਾਣਿਨ ਿਪਰ ਕਾ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

426-9

592

1650

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

825-17

199

1651
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362

1652

1645

ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

ਸੁਆਉ ॥
1489

ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁ ਰ ਸੂਰੇ ॥

ਧ
1490

ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥

Raag, Author

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

197-14

70

1491

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਪਤਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਿਜਿਨ ਜਨ

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1135-13

233

1653

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫

578-18

769

1654

966-14

259

1655

ਜਣੇ ॥
1492

1493

ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ
ਲਾਇਆ ॥

ਅਲਾਹਣੀਆ

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਿਤਨੈ

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ

ਸਵਾਿਰਆ ॥

ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ

1494

ਧਿਨ ਉਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1301-9

533

1656

1495

ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

562-15

559

1657

1496

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

737-4

579

1658

1497

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

872-1

725

1659

ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
1498

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

23-5

767

1660

1499

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਪਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁ ਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ

ਗਉੜੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥

310-5

233

1661

1219-19

419

1662

ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਣਆ ਮਾਇ ॥
1500

ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1501

ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਇਓ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ

712-4

928

1663

1502

ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

18-11

417

1664

1503

ਿਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-13

902

1665

1504

ਧੀਰਉ ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰੈ ਰੰਗਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

824-10

143

1666

1505

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

627-19

684

1667

1506

ਧੁਿਰ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿਬਭਾਸ

1346-2

972

1668

1507

ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ਜੀਉ ॥

695-10

836

1669

1508

ਧੋਤੀ ਖੋਿਲ ਿਵਛਾਏ ਹੇਿਠ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

201-2

659

1670
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1509

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

25-5

140

1671

1510

ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

376-1

185

1672

1511

ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1194-6

320

1673

1512

ਨਹੀ ਤੁਿਲ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1229-14

454

1674

71

1513

ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

476-12

720

1675

1514

ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

324-5

741

1676

1515

ਨਿਚਐ ਟਿਪਐ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩

158-16

1516

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਬਾਰ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142-15

903

1678

1517

ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

870-5

413

1679

1518

ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

711-15

467

1680

1519

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

390-19

841

1681

1520

ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਜਾਇ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ ॥

491-13

979

1682

1521

ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਸਆਣਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1015-14

850

1683

1522

ਨਾ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਗਿਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

163-17

167

1684

1523

ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

325-8

703

1685

1524

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧

222-1

480

1686

1525

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ

966-14

251

1687

1526

ਨਾਉ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-16

912

1688

1527

ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ

710-14

729

1689

1528

ਨਾਿਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ

656-19

994

1690

1529

1005

1677

ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ

ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ

ਰਹਾਉ ॥

ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

213-3

698

1691

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ

830-14

991

1692

ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥
1530

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਤਾਿਹ ਤੁਮ
ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥

1531

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

200-10

448

1693

1532

ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨੰਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪

1406-5

262

1694

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥

404-5

826

1695

ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
1533

ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ
ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥

1534

1535

ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪,

ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1404-13

1696

ਮਥੁ ਰਾ
1140-8

469

1697

72

1536

ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੋ ਪਿਹਰੈ ਖਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

240-3

468

1698

1537

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

101-11

441

1699

1538

ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

811-9

407

1700

1539

ਨਾਮੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮਾ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

680-7

947

1701

1540

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

366-15

383

1702

1541

ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ

694-13

1542

ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-18

878

1704

1543

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧

156-16

491

1705

1544

ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਨੀਿਰ ਨਰਾਇਣ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

867-19

---

1706

1545

ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਸੁ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

40-4

345

1707

1546

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1150-6

356

1708

1547

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨੁ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1142-9

355

1709

1548

ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

355-2

1703

1006

1710

ਰਹਾਉ ॥
1549

ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

1550

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਿਹਬ ਕੋ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥

1164-12

521

1711

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

211-5

948

1712

241-7

891

1713

1301-16

202

1714

891

1715

ਰਹਾਉ ॥
1551

ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

1552

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਿਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

1553

ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

630-2

1554

ਨ ਗੇ ਆਵਨੁ ਨ ਗੇ ਜਾਨਾ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1157-19

1555

ਿਨੰਦਉ ਿਨੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਿਨੰਦਉ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1556

ਿਨੰਦਿਕ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

1557

1716

339

713

1717

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

380-17

712

1718

ਿਨੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਿਰ ਪਰੀਐ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

823-6

711

1719

1558

ਿਨਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਪ ਖ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

204-9

955

1720

1559

ਿਨਕਿਟ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

376-5

460

1721

1560

ਿਨਗੁ ਿਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥

638-9

111

1722

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

856-3

870

1723

ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥
1561

ਿਨਤ ਉਿਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਿਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ

73

1562

ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1340-6

941

1724

1563

ਿਨਤ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

166-13

948

1725

1564

ਿਨਤ ਿਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

132-7

913

1726

1565

ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

198-18

860

1727

1566

ਿਨਰਖਤ ਿਨਰਖਤ ਰੈਿਨ ਸਭ ਿਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1325-16

831

1728

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੫॥
1567

ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

164-4

389

1729

1568

ਿਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1159-3

429

1730

1569

ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1146-1

160

1731

1570

ਿਨਰਿਬਘਨ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1150-6

356

1732

1571

ਿਨਰਵੈਰੈ ਸੰਿਗ ਵੈਰ ੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1205-10

476

1733

1572

ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

353-12

996

1734

ਿਨਹਾਿਰਆ ॥
1573

ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

404-17

378

1735

1574

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਿਨ ਸੋਇ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1228-7

612

1736

1575

ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਜਪਿਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬

733-6

991

1737

1576

ਨੇਤਰ੍ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

200-10

448

1738

1577

ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

680-10

72

1739

1578

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਵਕਾਰ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

182-8

731

1740

1579

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ

659-11

442

1741

ਨੈਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

1262-17

531

1742
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

430-13

943

1743

1580

ਪ
1581

ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ

ਕੀ
ਚਉਪਦੇ

॥੧॥

ਘਰੁ ੨

1582

ਪੰਿਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

1261-3

479

1744

1583

ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥

ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1193-17

822

1745

74

ਪੰਿਡਤੁ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਪਿੜਆ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

1585

ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥

1586

163-17

167

1746

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥

337-19

497

1747

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

152-2

778

1748

1587

ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਿਣ ਅੰਿਧਆਰੀ ਰਾਮ

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1110-1

675

1749

1588

ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹੁਕਿਮ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ

74-15

674

1750

1584

ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ

ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥

੧॥

1589

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁ ਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

1102-18

657

1751

1590

ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1005-16

953

1752

ਜਾਈਐ ॥
1591

ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

718-13

112

1753

1592

ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਲੀਏ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨

498-4

359

1754

ਨਮਸਕਾਰੋ ॥
1593

ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1138-6

112

1755

1594

ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

740-19

100

1756

1595

ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1194-6

320

1757

1596

ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕੀ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

611-11

446

1758

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

542-15

505

1759

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1408-6

265

1760

ਪਰਿਤਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਗਨੀ ॥

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ

1153-1

138

1761

ਪਰ੍ਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਿਡ ਧਰਿਨ ਮਿਹ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ

497-9

888

1762

ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥
1597

ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ
ਭਨਾ ॥

1598

ਪਰਤਿਛ ਿਰਦੈ ਗੁ ਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਿਮ
ਿਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥

1599

1600

ਘਰੁ ੩

ਆਇਆ ॥

੨

1601

ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਮਿਟਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

395-14

443

1763

1602

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਿਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

372-1

424

1764

1603

ਪਰ੍ਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

533-9

67

1765

1604

ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਿਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-1

178

1766

1605

ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਵਉ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

101-11

441

1767

75

1606

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-8

962

1768

1607

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

615-17

446

1769

ਪਾਇਆ ॥
1608

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

391-13

943

1770

1609

ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਹਮ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1321-1

189

1771

1610

ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਬਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥

ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥

1270-1

200

1772

1611

ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-11

1612

ਪਰ੍ਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਨਵਾਿਰ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

837-18

938

1774

1613

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

674-5

455

1775

1614

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

820-10

72

1776

1615

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-7

903

1777

1616

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

716-9

884

1778

1617

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮੋਿਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਿਬਚਾਰਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1220-3

160

1779

1618

ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

631-3

83

1780

1619

ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਿਹਬੁ ਦਾਤਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

615-17

446

1781

1620

ਪਰ੍ਭ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ ਮੋਿਹ ਕਲਤਰ੍ ਸਿਹਤ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1211-9

193

1782

1773

ਸਿਭ ਗੋਲਾ ॥
1621

ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਿਰ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

716-13

71

1783

1622

ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1157-3

881

1784

1623

ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

204-5

504

1786

1624

ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1272-2

543

1787

1625

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਤਆਗੀ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

1267-9

568

1788

1626

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1268-7

69

1789

1627

ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

630-2

891

1790

1628

ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

375-8

833

1791

1629

ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

211-1

347

1792

1630

ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

808-14

413

1793

1631

ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1213-17

161

1794

ਘਰੁ ੧

76

1632

ਪਰਮੇਸਿਰ ਿਦਤਾ ਬੰਨਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

627-19

684

1795

1633

ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1271-1

815

1796

1634

ਪਰ੍ਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧

1254-1

932

1797

1635

ਪਰ੍ਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਿਣ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-1

669

1798

1636

ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

743-5

827

1799

1637

ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਿਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਤਪਦੇ

481-17

671

1800

1638

ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਕਆ ਮੇਰਾ ਿਕਆ ਤੇਰਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

659-3

757

1801

1639

ਪਰ੍ਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਲੇਿਹ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

902-8

671

1802

1640

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1272-4

236

1803

1641

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1120-3

516

1804

1642

ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

389-8

577

1805

1643

ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

746-2

529

1806

1644

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-17

377

1807

1645

ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

634-1

762

1808

1646

ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫

1016-4

530

1809

1647

ਘਰੁ ੧

੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥

ਪੜਤਾਲ

ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਸਟਪਦੀ

ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਵੈਦ ੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥

993-2

531

1810

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-5

411

1811

ਜੀਉ ॥੧॥
1648

ਪਰ੍ੇਮ ਠਗਉਰੀ ਿਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਿਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ
ਭਾਰੀ ॥

1649

ਪਵਨੈ ਮਿਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

885-12

778

1812

1650

ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

215-5

345

1813

1651

ਪਾਠੁ ਪਿੜਓ ਅਰੁ ਬੇਦ ੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਿਨਵਿਲ ਭੁਅੰਗਮ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

641-16

453

1814

ਸਾਧੇ ॥

ਅਸਟਪਦੀਆ

1652

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਿਹ ਿਨਹਾਲੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

811-14

653

1815

1653

ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਿਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

479-4

862

1816

ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫

77

1654

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਸੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

673-6

75

1817

874-1

522

1818

ਗਾਈ ॥
1655

ਪਾਨੀਆ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥

1656

ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1019-18

492

1819

1657

ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1186-10

737

1820

1658

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-6

689

1821

1659

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

193-16

217

1822

1660

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

209-13

167

1823

ਰੇ ॥
1661

ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-8

861

1824

1662

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

616-10

363

1825

1663

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪

431-11

511

1826

1321-6

991

1827

1664

ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੧॥

ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਿਤ

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣੁ

ਕਿਲਆਨੁ ਭੋਪਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪

ਨਾਰਾਇਣੇ ॥

ਛਕਾ ੧ ॥

1665

ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਿਨ ਬਲੀਆ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-1

467

1828

1666

ਪਾੜ ਪੜੋਸਿਣ ਪੂਿਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਿਹ ਛਾਿਨ ਛਵਾਈ

ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਿਠ ॥

657-5

517

1829

ਹੋ ॥
1667

ਪ ਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1668

ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

809-16

305

1831

1669

ਿਪਆਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

641-16

453

1832

989-5

959

1833

355-2

1006

1830

ਅਨੇਕਾ ॥

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਿਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਿਹ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

1671

ਿਪਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

507-10

135

1834

1672

ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ਜੀਉ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਉ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

244-8

900

1835

ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

1273-4

520

1836

1674

ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1168-15

663

1837

1675

ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਿਰ ਕੁ ੰਟ ਚਉਬਾਰਾ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥

596-12

889

1838

1670

ਚਉਪਦੇ ॥

ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
1673

ਘਰੁ ੧

78

1676

ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥

ਆਸਾ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

484-14

662

1839

1677

ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ

ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ

489-3

395

1840

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਘਰੁ ੧ ॥

1678

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਿਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

674-5

455

1841

1679

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

496-3

851

1842

1680

ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

398-2

157

1843

1681

ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-10

376

1844

1682

ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

797-15

687

1845

1683

ਪੂਰਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

199-11

1684

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ

577-5

---

1847

1685

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ+ ੫ ॥

295-3

---

1848

1686

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

798-9

981

1849

1687

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

798-9

981

1850

1688

ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

357-5

899

1851

1689

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

73-7

732

1852

SGGS

Amrit

This

Page-

Kirtan

doc.

Line

page

page

ਫ

1846

੪

Raag, Author

1690

ਫੀਕੇ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਸਾਦ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1219-11

406

1855

1691

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਿਸਰੈ ਊਪਿਰ ਿਫਿਰ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥

338-14

360

1856

1692

ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-15

898

1857
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1693

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥

338-14

360

1858

1694

ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

814-5

448

1859

1695

ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

674-9

567

1860

1176-19

800

1861

ਸੁਨਾਵੈ ॥
1696

ਬਸੰਤੁ ਚਿੜਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

79

1697

ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਿਰ ਪਰ ਧਨੁ ਿਲਆਵੈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

656-7

764

1862

1698

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਪੇਖੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

179-12

472

1863

1699

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥

॥ ਜਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥

5-11

1700

ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੇ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

620-5

449

1865

1701

ਬਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਤਰ੍ਣ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੇਿਖਓ

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1139-2

201

1866

1864

ਉਦਾਸਾਏ ॥
1702

ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਚਿੜਆ ਬਸੰਤੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1176-7

801

1867

1703

ਬਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਿਗਆ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1272-11

810

1868

1704

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1255-10

809

1869

1705

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1254-9

809

1870

1706

ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਿਤਲੁ ਿਬਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1267-17

808

1871

1707

ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਿਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ

1266-4

870

1872

1708

ਬਲਵੰਿਤ ਿਬਆਿਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-18

723

1873

1709

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

396-17

908

1874

1710

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

400-18

984

1875

1711

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

490-15

1712

ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੇ ਗੁ ਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-3

435

1877

ਘਰੁ ੧

1876

ਿਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥
1713

ਬਾਹਿਰ ਰਾਿਖਓ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

197-10

987

1878

1714

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਿਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਿਨ ਦਹੈ

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥

973-10

451

1879

ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥
1715

ਬਾਪਾਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਨਾਏ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

408-11

550

1880

1716

ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

1104-8

730

1881

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂਠੁ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

581-17

921

1882

1717

॥

ਪਸਾਰੋਵਾ ॥
1718

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

16-5

915

1883

1719

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

16-12

833

1884

1720

ਬਾਬਾ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

382-8

727

1885

80

1721

ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਿਗ ਰਹਤੇ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

480-10

922

1886

1722

ਬਾਬਾ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1328-3

862

1887

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

360-5

341

1888

ਹੋਈ ॥
1723

ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਿਚ
ਰਿਹਆ ॥

1724

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

595-10

420

1889

1725

ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1015-14

850

1890

1726

ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰ ॥

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

989-5

959

1891

ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

479-10

677

1892

1727

ਚਉਪਦੇ ॥

ਕੀਓ ॥
1728

ਬਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

211-5

948

1893

1729

ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

406-15

927

1894

1730

ਿਬੰਦ ੁ ਤੇ ਿਜਿਨ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਿਨ ਕੁ ੰਡ ਰਹਾਇਆ

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਤਪਦੇ

481-17

671

1895

॥

੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥

1731

ਿਬਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿਬਸਥਾਰ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

181-19

720

1896

1732

ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਿਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫

821-10

615

1897

ਵਿਡਆਈ ॥

ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭

1733

ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1299-13

703

1898

1734

ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

1120-18

528

1899

1735

ਿਬਖਈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁ ਦਾਰੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1205-10

476

1900

1736

ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਕਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

672-3

727

1901

1737

ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਿਤਆਿਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

802-18

411

1902

ਪੀਓ ॥
1738

ਿਬਖੈ ਬਾਚੁ ਹਿਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

335-19

726

1903

1739

ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

816-18

449

1904

1740

ਿਬਛੁਰਤ ਿਕਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1268-18

556

1905

1741

ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

855-12

843

1906

1742

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

603-16

861

1907

ਭਰਮਾਈ ॥

81

1743

ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਿਬਰਥਾਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

810-12

315

1908

1744

ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

239-1

470

1909

1745

ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

711-15

467

1910

ਅਰਜਾਰੀ ॥
1746

ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

376-13

848

1911

1747

ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

229-1

489

1912

1748

ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

415-6

481

1913

1749

ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

796-5

542

1915

1750

ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਘਰੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1215-4

986

1916

1751

ਿਬਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1140-8

469

1917

1752

ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਿਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥

616-15

737

1918

1753

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਵਣ

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

543-9

771

1919

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

543-9

ਜਾਣਾ ॥
1754

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ

1920

ਹਮਾਰੀ ॥
1755

ਿਬਰਖੈ ਹੇਿਠ ਸਿਭ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1019-18

492

1921

1756

ਿਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

896-13

171

1922

1757

ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1352-14

757

1923

1758

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

345-12

617

1924

1759

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਿਬਚਾਰੈ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1350-5

656

1925

1760

ਬੇੜਾ ਬੰਿਧ ਨ ਸਿਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ॥

794-16

759

1926

1761

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-12

619

1927

1762

ਬੋਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1134-5

959

1928

1763

ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1329-16

912

1929

1764

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1123-13

342

1930

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੋ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪

800-19

388

1931

ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

353-12

996

1932

1765

1766

॥

॥
ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥

82

1767

ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਿਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥

ਭ

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ॥
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488-12

759

1933
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1768

ਭੰਿਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਿਨੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

ਮਃ ੧ ॥

473-7

1769

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭ ਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

721-10

543

1935

1770

ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-6

843

1936

1771

ੁ ੀਆ ॥
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

12-6

668

1937

1772

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥

618-8

290

1938

1773

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਸਾਈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

105-1

811

1939

1774

ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਿਰ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

217-17

830

1940

1775

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਰਖਦਾ

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ ॥

768-9

331

1941

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

600-3

728

1942

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

746-16

71

1943

637-12

855

1944

1934

ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
1776

ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਿਰ ਧਨੁ
ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

1777

ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸਚਾ
ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1778

ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਧੁਿਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੀ
ਆਇਆ ॥

1779

ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

193-8

371

1945

1780

ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਿਨ ਰਾਮ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1297-3

380

1946

1781

ਭਜਹੁ ਗਿਬੰਦ ਭੂਿਲ ਮਤ ਜਾਹੁ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

1159-7

351

1947

1782

ਭਿਨ ਮਥੁ ਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-12

266

1948

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

763-9

575

1949

ਹਿਰ ॥
1783

ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਿਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਿਲ
ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

1784

ਭਰ੍ਮ ਮਿਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫

380-6

832

1950

1785

ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਪਪੋਲੀਐ ਿਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਿਣ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-1

669

1951

1786

ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਿਹ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

745-6

648

1952

1787

ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਿਹ ਬਿਨ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩

1392-16

256

1953

ਆਵੈ

83

1788

ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

191-16

234

1954

1789

ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਲੋਗੁ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀੳ ॥

1164-1

574

1955

1790

ਭਲੋ ਸਮੋ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

189-19

351

1956

1791

ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

885-1

689

1957

1792

ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਾਮੀ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਿਨਰੰਕਾਰੇ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

670-11

915

1958

॥

ਚਉਪਦੇ

1793

ਭਵਜਲੁ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ॥

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

1125-9

364

1959

1794

ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਿਨ ਲਾਗੈ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

869-1

697

1960

1795

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਿਸਿਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

55-7

922

1961

1796

ਭਾਈ ਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

22-3

911

1962

1797

ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

62-16

768

1963

1798

ਭਾਈ ਰੇ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

41-9

409

1964

1799

ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-17

377

1965

1800

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

22-17

418

1966

1801

ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

846-7

601

1967

1802

ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਿਜਨ ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-19

237

1968

ਨਾਮਾ ॥
1803

ਭਾਵਨੁ ਿਤਆਿਗਓ ਰੀ ਿਤਆਿਗਓ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

214-18

772

1969

1804

ਭ ਡਾ ਧੋਇ ਬੈਿਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ

728-3

340

1970

1805

ਿਭੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਿਨ ਤਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

459-6

818

1971

1806

ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

636-3

919

1972

1807

ਭੀਖਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭੀਖ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

164-15

521

1973

1808

ਭੁਜਾ ਬ ਿਧ ਿਭਲਾ ਕਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

870-13

329

1974

1809

ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥

656-13

845

1975

1810

ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯

702-17

471

1976

1811

ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

479-4

862

1977

ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਿਜਨਿਹ ਬਤਾਇਆ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

803-18

607

1978

1812

ਘਰੁ ੧

ਘਰੁ ੨

ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫

84

1813

ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-4

307

1979

1814

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1151-7

946

1980

1815

ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰ੍ਣ ਕਰਿਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1346-15

823

1981

ਉਤਾਿਰ ॥
1816

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥

ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ॥

874-13

455

1982

1817

ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁਲੀ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1111-10

576

1983

1818

ਭੋਿਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਿਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

1168-1

801

1984
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1819

ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

845-13

598

1985

1820

ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ॥ ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ਜੀਉ ॥

695-10

836

1986

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁ ਚਜੀ

762-5

575

1987

ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
1821

ਮੰਞ ੁ ਕੁ ਚਜੀ ਅੰਮਾਵਿਣ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਿਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ
ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

1822

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

॥ ਜਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥

1823

ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਿਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ

ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ

1824

3-5

1988

1193-14

799

1989

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-8

175

1990

ਜੀ ਘਰੁ ੧

ਸਰਣਾਈ ॥
1825

ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

392-19

316

1991

1826

ਮਿਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

809-16

305

1992

1827

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

55-7

922

1993

1828

ਮਤ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

864-2

214

1994

1829

ਮਤ ਭੂਲਿਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਿਤ ਹਰੀ ॥

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1171-15

847

1995

1830

ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

496-9

773

1996

1831

ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-11

201

1997

94-9

218

1998

454-15

526

1999

ਆਇਓ ॥
1832

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1833

ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥
ਛੰਤੁ ॥

85

ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥

1835

ਮਨ ਕਹ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਫਾਰਾ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

1836

ਮਨ ਕਹਾ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥

1837

454-15

526

2000

530-9

931

2001

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1186-17

471

2002

ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

1208-5

369

2003

1838

ਮਨ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1231-18

94

2004

1839

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪

234-3

884

2005

1834

ਛੰਤੁ ॥

॥

ਕਰਹਲੇ

1840

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

234-15

885

2006

1841

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਿਲ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

234-15

885

2007

1842

ਮਨ ਿਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿਹਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

375-8

833

2008

1843

ਮਨ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

823-3

485

2009

1844

ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਿਹ ਰਹੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

631-14

763

2010

1845

ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਿਬਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

815-11

483

2011

1846

ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁ ਪਾਲ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ

1296-11

371

2012

1847

ਮਨ ਿਜਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

529-8

647

2013

1848

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩

440-8

482

2014

1849

ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਿਹ ਿਜ ਹਉ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩

440-8

482

2015

79-8

404

2016

੫॥

ੁ
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ॥
1850

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

1851

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

996-10

847

2017

ਰਾਿਸ ॥
1852

ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

402-17

930

2018

1853

ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

807-5

533

2019

1854

ਮਨ ਮਿਹ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1347-19

743

2020

1855

ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤਾ

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

173-16

179

2022

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

977-13

389

2023

ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥
1856

ਮਨ ਿਮਲੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥

86

1857

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

569-5

487

2024

ਨ ਭਾਿਲ ॥
1858

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

569-5

487

2025

1859

ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੁ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

34-13

821

2026

1860

ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

45-13

374

2027

1861

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਆਗੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

45-6

375

2028

1862

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

36-19

844

2029

1863

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ॥

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-11

366

2030

1864

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1269-16

548

2031

1865

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥

601-10

328

2032

1866

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

43-15

376

2033

1867

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

178-18

368

2034

1868

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਿਹ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1271-7

227

2035

1869

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1346-15

823

2036

1870

ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

610-1

844

2037

1871

ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-10

920

2038

1872

ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

996-17

392

2039

1873

ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

48-10

887

2040

1874

ਮਨ ਰੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

21-14

374

2041

1875

ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

506-16

691

2042

1876

ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁ ਮਿਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

631-17

927

2043

1877

ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

220-8

925

2044

1878

ਮਨ ਰੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਿਬਨੁ ਿਪਆਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

59-18

524

2045

1879

ਮਨ ਰੇ ਿਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

598-4

436

2046

1880

ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1223-10

114

2047

1881

ਮਨ ਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਿਬਚਾਰੋ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

632-4

369

2048

1882

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥

597-11

916

2049

1883

ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

669-5

370

2050

87

1884

ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1322-17

946

2051

1885

ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

640-14

918

2052

ਟੇਕ ॥
1886

ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

817-18

851

2053

1887

ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

702-5

411

2054

1888

ਮਿਨ ਿਬਰਾਗੈਗੀ ॥ ਖੋਜਤੀ ਦਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1230-14

509

2055

1889

ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

50-16

780

2056

1890

ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਿਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

558-9

483

2057

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

731-6

942

2058

ਹੋਇ ॥
1891

ਮਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ
ਕੇ ॥

1892

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

595-10

420

2059

1893

ਮਨੁ ਘਨੈ ਭਰ੍ਮੈ ਬਨੈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1272-2

543

2060

1894

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

106-4

186

2061

1895

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਆ ਰਿਖਆ ਸਹਿਜ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

47-7

878

2062

ਸਵਾਿਰ ॥
1896

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

108-4

704

2063

1897

ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

665-8

480

2064

1898

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਿਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

485-13

367

2065

1899

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

415-6

481

2066

1900

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥

359-8

590

2068

1901

ਮਨੁ ਮੋਰ ੁ ਕੁ ਹਿੁ ਕਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪

172-18

849

2069

1902

ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

40-12

415

2070

1903

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

972-12

522

2071

1904

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਧਆਈਐ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

752-15

175

2072

1905

ਮਿਰ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਨਾ ਿਬਸਰਤ ਰਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

188-5

470

2073

1906

ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1160-11

719

2074

1907

ਮਾਇਆ ਿਬਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

181-19

720

2075

1908

ਮਾਇਆ ਲਿਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1143-8

490

2076

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

88

1909

ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਾਗੀ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

1119-3

539

2077

1910

ਮਾਈ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਾਧਾ

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1204-4

309

2078

1911

ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

373-10

510

2079

1912

ਮਾਈ ਖਾਿਟ ਆਇਓ ਘਿਰ ਪੂਤਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

495-14

422

2080

1913

ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

528-12

610

2081

1914

ਮਾਈ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂ ਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ

525-10

396

2082

1915

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠੇ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

717-9

609

2083

1916

ਮਾਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥ ਸਫਲ ਆਇਆ

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

531-1

459

2084

ਘਰੁ ੩

ਜੀਵਨ ਫਲੁ ਤਾ ਕੋ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥
1917

ਮਾਈ ਧੀਿਰ ਰਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਬਹੁਤੁ ਿਬਰਾਿਗਓ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1203-17

503

2085

1918

ਮਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਹਾਰਉ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

531-19

610

2086

1919

ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਿਸ ਨਾਿਹ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

632-17

485

2087

1920

ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

717-5

722

2088

1921

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

716-5

537

2089

1922

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥

ਟੋਡੀ ਮਃ ੫ ॥

716-16

550

2090

1923

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

717-16

361

2091

1924

ਮਾਈ ਮੈ ਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਲਖਉ ਗੁ ਸਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

632-13

79

2092

1925

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1186-13

421

2093

1926

ਮਾਈ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1267-13

834

2094

1927

ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

369-16

507

2095

1928

ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਿਸਮਿਰ ਮਿਰ ਜ ਿਹ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1225-14

465

2096

1929

ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਟ ਗਹੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1225-7

609

2097

1930

ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਿਖ ਰਹੀ ਿਬਸਮਾਦ ॥

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 ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਿੜਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ॥

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

1168-1

801

2101

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਮਿਹ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

1172-3

802

2102

1934

ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ

89

1935

ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1936

ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮ ॥

1937

1227-15

725

2103

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

713-5

395

2104

ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

1018-9

691

2105

1938

ਮਾਟੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

812-12

931

2106

1939

ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫

396-12

193

2107

1940

ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਿਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

640-14

918

2108

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

613-16

177

2110

ਅਸਟਪਦੀਆ

ਜਪਾਇਆ ॥
1941

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਆਪਨ ਿਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

1942

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਿਤਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

499-6

910

2111

1943

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਿਨਤਾ ॥

ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫

1347-7

722

2112

1944

ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਿਪਤਾ ਭੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨

1195-5

1004

2113

1945

ਮਾਤਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

164-9

519

2114

1946

ਮਾਤੋ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

214-1

824

2115

1947

ਮਾਥੈ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਰੂਿਰ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

394-13

721

2116

1948

ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਆਸਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

486-14

106

2117

1949

ਮਾਧਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਕਹੀਐ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥

216-10

354

2118

1950

ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

323-17

540

2119

1951

ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਤ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥

658-3

535

2120

1952

ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ॥

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

1178-3

315

2121

1953

ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

613-10

104

2122

1954

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥

656-13

845

2123

1955

ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਸਿਰ ਮੋਰਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

613-16

177

2124

1956

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਿਤ ਨ ਘਾਿਲਓ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1000-1

781

2125

ਅਸਟਪਦੀਆ

॥
1957

ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

809-1

90

2126

1958

ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-3

435

2127

1959

ਮਾਨੁਖੁ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਬਰਥਾ ਆਇਆ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

712-12

670

2128

90

1960

ਮਾਰਵਾਿੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਿਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

693-9

527

2129

1961

ਮ ਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

682-12

68

2130

1962

ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

724-4

159

2131

1963

ਿਮਿਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ੁ ਚਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥

393-17

347

2132

1964

ਿਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ

784-11

125

2133

1965

ਿਮਤਰ੍ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

36-19

844

2134

1966

ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਰ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

402-17

930

2135

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

614-13

969

2136

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-1

879

2137

ਬਾਧੇ ॥
1967

ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਾਸਾ ਿਬਛੁਰਤ ਆਿਨ
ਿਮਲਾਇਆ ॥

1968

ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ
ਮਿਨ ਆਇ ॥

1969

ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹ ॥

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

410-7

832

2138

1970

ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਪੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

989-10

923

2139

1971

ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

925-13

692

2140

ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥
1972

ਿਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

176-10

99

2141

1973

ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

836-13

498

2142

1974

ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

240-3

468

2143

1975

ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਿਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

1122-4

546

2144

1976

ਿਮਲੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਤੁਮ ਿਬਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

408-2

543

2145

1977

ਿਮਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਉਧਾਿਰ ਲੇਹ ੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛੰਤ ॥

457-16

69

2146

1978

ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਜੀਆ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

207-8

88

2147

1979

ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੋ ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਿਤ ਤੇ ॥

ਮਲਾਰ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

1293-16

843

2148

1980

ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਪਾਇਆ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

105-17

---

2149

1981

ਮੀਠੀ ਆਿਗਆ ਿਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

394-7

587

2150

1982

ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਿਜੰਦ ੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

218-14

406

2151

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

742-4

361

2152

॥
1983

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥

91

1984

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

187-16

772

2153

1985

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

533-13

829

2154

1986

ਮੀਰ ਦਾਨ ਿਦਲ ਸੋਚ ॥

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

724-15

534

2155

1987

ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ

970-14

744

2156

੩

ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥

ਜੀਉ ॥

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

78-7

602

2157

ਮੁੰਧ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ

435-18

582

2158

1990

ਮੁਕਾਮੁ ਕਿਰ ਘਿਰ ਬੈਸਣਾ ਿਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

64-3

765

2159

1991

ਮੁਿਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਿਸ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-18

723

2160

1988

ਿਪਖੈ ॥
1989

੧

ਅਪਨਹੀ ॥
1992

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

991-1

192

2161

1993

ਮੁਲ ਕਹਹੁ ਿਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1350-5

656

2162

1994

ਮੂ ਲਾਲਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

827-3

534

2163

1995

ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਿਹ ਮਾਣਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

989-10

923

2164

1996

ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

168-10

886

2165

1997

ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

620-17

449

2166

1998

ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

561-4

574

2167

1999

ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਿਖ ਸਮਾਣਾ

ਛੰਤ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮੰਗਲ

844-12

586

2168

47-15

377

2169

1331-17

417

2170

ਰਾਮ ॥
2000

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

2001

ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰ ਿਗ ਘਣੌ ਅਿਤ ਰੂੜੌ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

2002

ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

94-9

218

2171

2003

ਮੇਰਾ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

175-9

508

2172

2004

ਮੇਰਾ ਬੈਦ ੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

618-2

442

2173

2005

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਮ ਗੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1209-17

544

2174

2006

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਿਮਿਲ ਹਿਰਆ ॥

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪

1294-1

309

2175

ਘਰੁ ੧

92

2007

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

247-6

501

2176

॥
2008

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1199-15

828

2177

2009

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

670-11

915

2178

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

96-14

496

2179

2011

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

626-17

189

2180

2012

ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

675-2

842

2181

2013

ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ

345-8

76

2182

2014

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਸਰ੍ੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1194-6

320

2183

2015

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

1154-2

326

2184

2016

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਖਹੁ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1133-1

319

2186

2017

ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਿਕਨ ਿਬਿਧ

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

482-6

576

2187

2010

ਚਉਪਦੇ
॥

ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

ਰਹਿਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥
2018

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

479-10

677

2188

2019

ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1003-9

908

2189

2020

ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

996-1

909

2190

2021

ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

39-15

223

2191

2022

ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

670-4

181

2192

2023

ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-12

167

2193

2024

ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਹੰਡੋਲ ॥

1171-5

805

2194

2025

ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

156-9

98

2195

2026

ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥

596-12

889

2196

2027

ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

52-9

222

2197

2028

ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

736-3

920

2198

2029

ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

40-12

415

2199

2030

ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥

607-9

504

2200

2031

ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

40-4

345

2201

93

2032

ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

2033

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

855-12

843

2202

41-1

553

2203

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

492-15

183

2204

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪

859-3

168

2205

2036

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-4

373

2206

2037

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

882-15

103

2207

2038

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

212-16

917

2208

2039

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

42-6

932

2209

2040

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਘਾਲ ॥

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪

977-7

234

2210

2041

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥

860-3

914

2211

2042

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1258-9

347

2212

2043

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-18

878

2213

2044

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

47-15

377

2214

2045

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰਹੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

799-17

390

2215

2046

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

47-7

878

2216

2047

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਕਿਰ ਰੰਙੁ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

731-19

416

2217

2048

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-1

879

2218

2049

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

49-13

346

2219

2050

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

213-3

698

2220

2051

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

976-7

961

2221

2052

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

617-16

370

2222

2053

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1007-3

411

2223

2054

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਧਾਿਰ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-19

914

2224

2055

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਲੇਹ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1006-12

464

2225

2056

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਿਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੫

451-15

796

2226

2057

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

46-10

376

2227

ਿਮਲਾਇ
2034

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮਨੁ
ਮੋਹੈ ॥

2035

ਘਰੁ ੧ ॥

ਪੜਤਾਲ

94

2058

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਪਰ੍ਭ ਪਰਸਨ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

2059

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਅਰਥਾ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

2060

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥

2061

1303-10

534

2228

696-1

343

2229

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

799-5

115

2230

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀਐ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

527-11

436

2231

2062

ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

1118-1

945

2232

2063

ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰ੍ਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥ ਸਾਕਤ ਗੀਤ

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫

820-4

708

2233

ਚਉਪਦੇ

ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੬

2064

ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

334-16

742

2234

2065

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਕਬੀਰ

332-16

995

2235

2066

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

167-12

92

2236

2067

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

747-9

956

2237

2068

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

167-2

110

2238

2069

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪

168-1

221

2239

2070

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-2

906

2240

2071

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-19

237

2241

2072

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

747-3

832

2242

2073

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-6

689

2243

2074

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

748-8

175

2244

2075

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

749-18

197

2245

2076

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

730-18

2077

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਿਰ ਮੰਗਨਾ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

678-14

394

2247

2078

ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1322-1

127

2248

2079

ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਚਾ ਿਮਲਣ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਕਉ

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

564-3

551

2249

ਜੀ ॥

2246

ਪਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥
2080

ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

979-16

963

2250

2081

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

696-1

343

2251

1212-13

414

2252

2082

ਧਿਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥

ਚਉਪਦੇ

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

95

2083

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸ ਿਤ ਵਸਾਈ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

732-12

437

2253

2084

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

366-15

383

2254

2085

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗੋ ਹਿਰ ਤੀਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥

861-18

503

2255

2086

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

247-6

501

2256

ਦਾਤੇ ॥
2087

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਿਮਸਟ ਲਗੇ ਿਪਰ੍ਅ ਬੋਲਾ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1211-9

193

2257

2088

ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਹੁ ਿਮਲੈ ਿਕਤੁ ਗਲੀ ॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

527-7

552

2258

2089

ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸ ਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

988-13

995

2259

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
2090

ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਰੈ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1214-13

71

2260

2091

ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਦਇਆਲ ਢਿਹ ਪਏ ਦੁਆਿਰਆ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

709-12

91

2261

2092

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁ ਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

752-15

175

2262

2093

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥

ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥

727-12

174

2263

2094

ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪

758-13

215

2264

2095

ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

175-2

508

2265

2096

ਮੈ ਕਾਮਿਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1128-12

574

2266

2097

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

24-12

101

2267

2098

ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

398-12

558

2268

2099

ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

827-15

155

2269

2100

ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

387-19

102

2270

2101

ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਪਰ੍ੇਮ ਮਿਨ ਆਸਾ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

560-18

552

2271

2102

ਮੈ ਪੇਿਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

534-15

131

2272

2103

ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫

396-12

193

2273

2104

ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀੳ ॥

1164-1

574

2274

2105

ਮੈ ਬਨਜਾਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧

157-2

519

2275

2106

ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਿਚ ਿਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

843-18

820

2276

ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦

ਘਰੁ ੮

੫

96

2107

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

836-13

498

2277

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

39-15

223

2278

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

561-10

545

2279

ਸਰਧਾ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥
2108

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਕਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ
ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥

2109

ਮੈ ਮਿਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ
ਪਾਵਾ ॥

2110

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਿਤ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪

166-6

916

2280

2111

ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਿਪਰ ਨਾਿਲ ॥

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

1014-15

584

2281

2112

ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1005-16

953

2282

2113

ਮੋ ਕਉ ਤਾਿਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਿਰ ਲੇ ॥

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ॥

873-16

113

2283

2114

ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ਤੂ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ॥

ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1292-14

842

2284

2115

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਭਇਓ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

383-19

578

2285

ਰੀ ॥
2116

ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਨੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

394-7

587

2286

2117

ਮੋਿਹ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ਕੋ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

212-7

193

2287

2118

ਮੋਿਹ ਦੁਹਾਗਿਨ ਆਿਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1143-2

899

2288

2119

ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਸਭ ਗੁ ਣਹ ਿਬਹੂਨਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

805-4

108

2289

2120

ਮੋਿਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

676-13

887

2290

2121

ਮੋਿਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥

874-1

522

2291

2122

ਮੋਹਨ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੪

1209-2

181

2292

2123

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ

830-3

499

2293

ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥

੧੩ ਪੜਤਾਲ

2124

ਮੋਹਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

498-15

825

2294

2125

ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹ ਲੀਏ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1004-5

722

2295

2126

ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1216-3

721

2296

2127

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਿਹ ਜੜਾਉ ॥

ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ

14-2

472

2297

2128

ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

830-9

536

2298

2129

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

557-13

810

2299

2130

ਮੋਰੈ ਿਹਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

680-10

72

2300

੧ ਘਰੁ ੧

97

ਯ
2131

ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਿਹਓ ਕਰੈ ॥

Raag, Author
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯

ਰ
2132

ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥

Raag, Author
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ
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23-10

180

2302

ਰਹਾਉ ॥

੨॥

2133

ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

23-5

767

2303

2134

ਰੰਗੇ ਕਾ ਿਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯

751-1

934

2304

2135

ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

699-3

378

2305

2136

ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਿਤ ਭਲਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

41-9

409

2306

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਿਬਭਾਸ

1335-6

409

2307

ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
2137

ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ
ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥

2138

ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਿਨਿਧ ਗਾਇਣ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

713-19

867

2308

2139

ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1215-8

191

2309

2140

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

211-16

381

2310

2141

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1220-14

371

2311

2142

ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

740-1

997

2312

2143

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਅਨੁ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਃ ੫ ॥

517-17

---

2313

2144

ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-19

853

2314

2145

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

893-16

690

2315

2146

ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

880-11

888

2316

ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ

488-7

460

2317

2148

ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫

177-10

985

2318

2149

ਰਵਣ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1228-7

612

2319

2150

ਰਾਇਸਾ ਿਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

724-19

902

2320

ਿਦਖਲਾਇਆ ॥
2147

ਬਾਣੀ

98

2151

ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਆਿਪ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

190-12

992

2321

2152

ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਹਮ ਤੇ ਿਬਗਰੀ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

856-12

99

2322

2153

ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

828-16

77

2323

2154

ਰਾਖੁ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

205-18

728

2324

2155

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

809-1

90

2325

2156

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1139-15

196

2326

2157

ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਾਿਰ ਜਨਾ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

913-7

372

2327

2158

ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1136-5

176

2328

2159

ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਿਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥

1429-19

2329

2160

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥

1429-19

2331

2161

ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਜੋਬਨ ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜਆਨੀ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫

379-16

475

2331

2162

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਬਨਾਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

385-10

690

2332

2163

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਨਲਯ੍ਯ੍

1399-3

259

2333

2164

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

534-3

124

2334

ਕਮਲਾਰੇ ॥
2165

ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1105-1

647

2335

2166

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਿਹ ਭੂਮਨ ਮਿਹ ਭੂਮਾ

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

507-10

135

2336

2167

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਿਹ

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

613-4

696

2337

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਿਰਓ ॥

ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ

1105-7

941

2338

2169

ਰਾਜਾਸਰ੍ਮ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥

ਸਾਰਗ ਕਬੀਰ ਜੀੳ ॥

1252-3

143

2339

2170

ਰਾਮ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਭਾਵੈ ॥

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫

978-6

353

2340

2171

ਰਾਮ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਲਾਲੇ ਕ ਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

170-19

483

2341

2172

ਰਾਮ ਗੁ ਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ

345-8

76

2342

2173

ਰਾਮ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

835-19

497

2343

2174

ਰਾਮ ਗੋਿਬੰਦ ਜਪੇਿਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

218-9

951

2344

2175

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਿਪਓ

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

337-3

176

2345

ਅਿਭਮਾਨੀ ॥
2168

ਹਿਰ ਜੈਸੇ ॥੧॥

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ

ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

99

2176

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

905-4

852

2346

2177

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

986-13

879

2347

2178

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

889-10

384

2348

62-3

451

2349

ਲਾਜ ਰਹੈ ॥
2179

ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

2180

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

1129-14

350

2350

2181

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

1178-3

315

2351

2182

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਿਪਬੋ ਕਰੈ ॥

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ

1165-6

328

2352

2183

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

881-13

564

2353

2184

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

493-4

77

2354

2185

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

881-7

565

2355

2186

ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1183-4

804

2356

2187

ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਿਰ ਨ ਜਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

194-5

413

2357

2188

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

337-15

757

2358

2189

ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

198-14

410

2359

2190

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਪੀਵਹੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1138-4

350

2360

2191

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ

659-11

442

2361

2192

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

865-1

383

2362

2193

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਿਲ ਬੋਿਲ ਖੋਜਤੇ ਬਡਭਾਗੀ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1265-17

386

2363

2194

ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਹੈ ॥

ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1352-3

758

2364

2195

ਰਾਮੁ ਿਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਿਹਗਾ ਮਨ ॥

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1106-6

770

2365

2196

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਤੁ ਹੈ ॥

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

1352-7

770

2366

2197

ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਿਨਿਧ ਮੇਰੈ ॥

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1157-19

756

2367

2198

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਿਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ॥

478-14

190

2368

2199

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਤੇ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ

625-15

860

2369

2200

ਰਾਮਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ਜੋਿਤ ਅਰਜੁਨ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ, ਮਥੁ ਰਾ

1409-3

265

2370

ਮਾਿਹ ਧਰੀ ॥੪॥

ਕੀ

100

2201

ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਸਿਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਨਲਯ੍ਯ੍

1400-8

259

2371

ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥੭॥
2202

ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

1325-16

831

2372

2203

ਰੀ ਕਲਵਾਿਰ ਗਵਾਿਰ ਮੂਢ ਮਿਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

1123-13

342

2373

ਿਫਰਾਵਉ ॥

॥

2204

ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਿਠ ॥

657-5

2205

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

925-13

692

2375

2374

ਕੈ ॥
2206

ਰੁਿਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਿਹ ॥

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ॥

1168-9

802

2376

2207

ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਿਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਤ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1306-10

591

2377

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

901-12

492

2378

॥
2208

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਿਤਆਿਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ॥੧॥

2209

ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ

715-12

533

2379

2210

ਰੇ ਿਚਤ ਚੇਤਿਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਿਬਬਿਹ ਨ

ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਉ ॥

488-2

157

2380

ਜਾਨਿਸ ਕੋਈ ॥
2211

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

324-12

2212

ਰੇ ਜੀਅ ਿਨਲਜ ਲਾਜ ਤਿਹ ਨਾਹੀ ॥

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਿਠ ਭੀ ॥

330-15

168

2382

2213

ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਿਰ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥

633-2

761

2383

2214

ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਿਗਰ੍ਿਹ ਜਾਇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1001-14

929

2384

2215

ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਿਤ ਲੀਨ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1225-4

929

2385

2216

ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹ ੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਿਤਪਦੇ

901-17

369

2386

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

59-18

524

2387

2217

2381

॥

ਕਮਲੇਿਹ ॥
2218

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਿਖੰਿਚ ਲੇਇ ਿਜਿਨ ਭਾਰੁ ॥

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

337-15

757

2388

2219

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੋਰ ੁ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

238-10

372

2389

2220

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਿਸਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯

631-10

369

2390

2221

ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ੍ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1002-9

349

2391

2222

ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

1017-1

726

2392

ਅਸਟਪਦੀਆ

101

2223

ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਿਕਉ ਿਸਮਰਤ ਅਬ ਨਾਹੀ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1207-6

717

2393

2224

ਰੈਿਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਿਦਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

107-12

819

2394

2225

ਰੈਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਿਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧

156-16

491

2395

2226

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

893-4

826

2396

2227

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਆਰੇਰੀ

181-6

318

2397

2228

ਰੈਿਨ ਗਈ ਮਤ ਿਦਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

792-10

869

2398

2229

ਰੈਿਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਿਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

1274-8

525

2399

2230

ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1147-19

444

2400

2231

ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਗਵਾਇਆ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

807-7

448

2401

2232

ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1146-1

160

2402

2233

ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਿਤ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

483-5

659

2403
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2234

ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

481-7

754

2404

2235

ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ

966-14

251

2405

2236

ਪੀਵਦੈ ॥

ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਦਿਰ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

44-4

373

2406

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

1017-1

726

2407

ਕਰੇਇ ॥
2237

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ
ਪਾਇਓ ॥੧॥

ਅਸਟਪਦੀਆ

2238

ਲਬੁ ਕੁ ਤਾ ਕੂ ੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਿਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

15-9

998

2408

2239

ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਿਫਿਰ ਇਹੁ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

672-8

405

2409

ਧਾਵੈ ॥
2240

ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1148-19

475

2410

2241

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

99-4

960

2411

2242

ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁ ਿਣ ਕਾਮਿਣ ਮੋਹੀ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥

359-8

590

2412

2243

ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਿਜਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

808-14

413

2413

2244

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

738-4

108

2414

ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

102

2245

ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ ॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1231-1

126

2415

2246

ਲਾਲੁ ਗੁ ਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

18-11

417

2416

2247

ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਿਨ ਸੋਿਹਆ ॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

384-7

578

2417

2248

ਲਾਵ ॥

ਪਉੜੀ ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ

91-6++

ਲੇਹ ੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਜਹੁ

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

1350-11

836

2420

2249

2418

੧ ++

ਭਾਈ ॥
2250

ਲੋਗਾ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

1349-19

156

2421

2251

ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਿਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥

ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥

1196-1

113

2422

2252

ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

740-19

100

2423

2253

ਲੋੜੀਦੜਾ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

700-15

388
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2254

ਵੰਞ ੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

460-11

824

2425

2255

ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਕਿਰ

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

173-10

182

2426

ਿਕਰਪਾ ਮਿਨ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥
2256

ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

196-14

695

2427

2257

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥

448-1

130

2428

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

806-18

269

2429

510

130

2430

ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥
2258

ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ
ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲਾਤਾ ॥੬॥

ਪਉੜੀ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ

2260

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਲੋਗ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

188-13

873

2431

2261

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

672-3

727

2432

2262

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

22-17

418

2433

2263

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

153-3

97

2434

2264

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

754-5

438

2435

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ

515-16

686

2436

2259

2265

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਹੈ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ
ਕੋਇ ॥

੩

103

2266

ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ, ਗਯੰਦ

1402-11

127

2437

2267

ਵਾਿਰ ਵਾਰਉ ਅਿਨਕ ਡਾਰਉ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1306-10

591

2438

2268

ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

100-2

70

2439

2269

ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

762-3

478

2440

2270

ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

217-11

79

2441

2271

ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਿਜਤੁ ਤੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

747-9

956

2442

2272

ਿਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥

623-2

859

2443

2273

ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫

25-16

889

2444

2274

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

78-11

2275

ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

1008-1

2445
950

2446

104

0

ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ ਿਬਬਰਿਜਤ ਤਜਹੁ ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥

ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (1123-1)

ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ ਿਬਬਰਿਜਤ ਤਜਹੁ ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਨਿਹ ਤੇ ਮੂਰਿਤ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਬਬਰਿਜਤ ਹਿਰ ਪਦੁ ਚੀਨੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਜ ਗੁ ਣ ਤਮ ਗੁ ਣ ਸਤ ਗੁ ਣ ਕਹੀਐ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੋ ਨਰੁ ਚੀਨੈ ਿਤਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹੈ ਿਨਹਕਾਮਾ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਰੁ ਮਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਾ ਿਚਤਵਤ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੩॥
ਿਜਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਅੰਧਕਾਰੁ ਤਹ ਨਾਸਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਾ ॥੪॥੧॥
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ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਿੜਆ ਹਭੁ ਿਕਝੁ ਿਤਆਗੀ ॥

1

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ (963-17)

ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਿੜਆ ਹਭੁ ਿਕਝੁ ਿਤਆਗੀ ॥
ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂ ੜਾਵੇ ਿਡਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥

106

ਉਸਤਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਕਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥

2

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ (281-6)

ਉਸਤਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਕਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥
ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤ ਿਬਉਹਾਰ ॥
ਿਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥
ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਿਰ ਲੇਿਹ ਜੀਉ ॥
ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਬਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ॥
ਿਮਟਿਹ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਿਬੰਦ ॥
ਕਰ ਹਿਰ ਕਰਮ ਸਰ੍ਵਿਨ ਹਿਰ ਕਥਾ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥
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ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-19)

ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰ੍ਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਿਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਮਨਿਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਿਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥
ਿਬਨਵਿਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥
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ਉਗਵੈ ਸੂਰ ੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲਿਹ ਸਭ ਰੈਿਨ ਸਮਾਲਿਹ ਹਿਰ ਗਾਲ ॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1335-13)

ਉਗਵੈ ਸੂਰ ੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲਿਹ ਸਭ ਰੈਿਨ ਸਮਾਲਿਹ ਹਿਰ ਗਾਲ ॥
ਹਮਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਹਮ ਲੋਚ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹਿਰ ਭਾਲ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਰਵਾਲ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ਗੁ ਿਰ ਮੀਠਾ ਗੁ ਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਬਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਕਤ ਕਉ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਅੰਧਾਰੀ ਮੋਿਹ ਫਾਥੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਦੈ ਨ ਵਿਸਓ ਿਰਿਨ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਬਾਲ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਗੁ ਿਰ ਕੀਏ ਸਬਿਦ ਿਨਹਾਲ ॥੩॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਗੁ ਰ ਅਗਮ ਗੁ ਸਾਈ ਗੁ ਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਿਬਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁ ਬਦੇ ਕਾਿਢ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲ ॥੪॥੨॥
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ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16)

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਮਟਿਹ ਕਲੇਸ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥
ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥

110

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਿਚਲਕਣਾ ਘੋਿਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥

6

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬ (729-1)

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਿਚਲਕਣਾ ਘੋਿਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥
ਧੋਿਤਆ ਜੂਿਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਿਤਸੁ ॥੧॥
ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਚਲੰਿਨ ॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਖੜੇ ਿਦਸੰਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਿਚਤਵੀਆਹਾ ॥
ਢਠੀਆ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਨੀ ਿਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥
ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਿਝ ਵਸੰਿਨ ॥
ਘੁ ਿਟ ਘੁ ਿਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਿਨ ॥੩॥
ਿਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ ਮੈਜਨ ਦੇਿਖ ਭੁਲੰਿਨ ॥
ਸੇ ਫਲ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁ ਣ ਮੈ ਤਿਨ ਹੰਿਨ ॥੪॥
ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ਡੂ ਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤੁ ॥
ਅਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚਿੜ ਲੰਘਾ ਿਕਤੁ ॥੫॥
ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਿਕਤੁ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਬਧਾ ਛੁਟਿਹ ਿਜਤੁ ॥੬॥੧॥੩॥
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ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8)

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁ ਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਿਤਆ ਲਾਵੇ ਕਿਰ ਤਈਆਰੁ ॥
ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਿਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਿਣ ਿਮਿਣਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
ਪਿਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਿਰ ਸੋਇਆ ॥
ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ॥
ਕਦ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਿਨ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿਡਠਾ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
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ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥ (337-19)

ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥
ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਿਖਸੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥
ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥
ਬੇਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਿਨ ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰੀਜੈ ॥
ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥
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ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥

9

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਤਾਲ (830-4)

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥
ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ॥
ਲਾਲਨੁ ਮੋਿਹ ਿਮਲਾਵਹੁ ॥
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥
ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਿਮਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਿਮਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥
ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਆਨਦ ਰੂਪ ਿਧਆਵਹੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥
ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥
ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਵੈ ॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਸਭ ਮੇਰੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥
ਅਬ ਮੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ॥
ਮੀਠੀ ਿਪਰਿਹ ਕਹਾਨੀ ॥
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥
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ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਿਖਆ ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਿਹਗੇ ॥

ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ॥ (1103-15)

ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਿਖਆ ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਿਹਗੇ ॥
ਸੁੰਨਿਹ ਸੁੰਨੁ ਿਮਿਲਆ ਸਮਦਰਸੀ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥
ਬਹੁਿਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਿਹਗੇ ॥
ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮੁ ਿਤਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਿਝ ਸਮਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਚੂਕੈ ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕੀ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਿਹਗੇ ॥
ਦਰਸਨੁ ਛੋਿਡ ਭਏ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹਗੇ ॥੨॥
ਿਜਤ ਹਮ ਲਾਏ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹਗੇ ॥
ਹਿਰ ਜੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਜਉ ਅਪਨੀ ਤੌ ਗੁ ਰ ਕੇ ਸਬਿਦ ਸਮਾਵਿਹਗੇ ॥੩॥
ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁ ਫੁਿਨ ਜੀਵਹੁ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੇ ਸੁੰਨ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥
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ਉਦਮੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (48-10)

ਉਦਮੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਿਟ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਭੁੰਿਚ ਤੂ ਸਭੁ ਚੂਕੈ ਸੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਤਨੁ ਧਾਿਰਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਡਠਾ ਨਾਿਲ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਿਤ ॥
ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਸਿਭ ਜਪ ਤਪ ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਿਤ ॥੩॥
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਿਣਕਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥
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ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥

12

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17)

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਿਪ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਿਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਿਹ ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥
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ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (381-9)

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਿਤ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਿਹ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁ ੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਿਹਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥
ਕਰ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਤਿਨ ਲਾਵੈ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਰੇ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥
ਐਸੀ ਿਨਰਿਤ ਨਰਕ ਿਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥
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ਉਨ ਕਉ ਖਸਿਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-7)

ਉਨ ਕਉ ਖਸਿਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥
ਦਾਸ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੇ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰ ॥
ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਤ ਪਾਸ ਤੇ ਲੇਤੇ ਦਾਨੁ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਉ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥
ਲੂਿਟ ਲੇਿਹ ਸਾਕਤ ਪਿਤ ਖੋਵਿਹ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਿਹ ॥੨॥
ਪੰਚ ਪੂਤ ਜਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥
ਉਤਭੁਜ ਖੇਲੁ ਕਿਰ ਜਗਤ ਿਵਆਇ ॥
ਤੀਿਨ ਗੁ ਣਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਿਚ ਰਸੇ ॥
ਇਨ ਕਉ ਛੋਿਡ ਊਪਿਰ ਜਨ ਬਸੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥
ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਰਖੇ ਹਟਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਸਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥
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ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਜਾਗੀ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੧ (1267-10)

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਤਆਗੀ ॥
ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਜਾਗੀ ॥
ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਰੰਿਗ ਰ ਗੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਭਏ ਬਡਭਾਗੀ ॥
ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥
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ਉਪਜੈ ਿਨਪਜੈ ਿਨਪਿਜ ਸਮਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (325-12)

ਉਪਜੈ ਿਨਪਜੈ ਿਨਪਿਜ ਸਮਾਈ ॥
ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥
ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥
ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਿਨ ਸੰਿਗ ਜਾਲੀ ॥੨॥
ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥
ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁ ਨੀਆ ॥
ਿਬਨਸੈਗੋ ਰੂਪੁ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ॥੪॥੧੧॥
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ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੧੨ (837-8)

ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥
ਤਿਜ ਆਨ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਪਾਰ ॥
ਹਉ ਜਾਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ਤਾਿਹ ॥
ਤਿਜ ਆਨ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਿਹ ॥੧॥
ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਨ ॥
ਮਲ ਪਾਪ ਕਲਮਲ ਦਹਨ ॥
ਚਿੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਿਰ ॥
ਭੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਿਰ ॥੨॥
ਮਿਨ ਡੋਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰੀਿਤ ॥
ਇਹ ਸੰਤ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਤਿਜ ਗਏ ਪਾਪ ਿਬਕਾਰ ॥
ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਭ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖੀਐ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਚਿਖ ਅਨਦ ਪੂ ਰਨ ਸਾਦ ॥
ਨਹ ਡੋਲੀਐ ਇਤ ਊਤ ॥
ਪਰ੍ਭ ਬਸੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚੀਤ ॥੪॥
ਿਤਨ ਨਾਿਹ ਨਰਕ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਿਨਤ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਤੇ ਜਮੁ ਨ ਪੇਖਿਹ ਨੈਨ ॥
ਸੁਿਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ ॥੫॥
ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਸੂਰ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਪਰ੍ਭ ਭਗਤ ਵਿਸ ਦਇਆਲ ॥
ਹਿਰ ਿਨਗਮ ਲਹਿਹ ਨ ਭੇਵ ॥
ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥੬॥
ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰ ॥
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ਜਾ ਕੀ ਮਹਾ ਿਬਖੜੀ ਕਾਰ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਮਿਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੭॥
ਕਿਰ ਬੰਦਨਾ ਲਖ ਬਾਰ ॥
ਥਿਕ ਪਿਰਓ ਪਰ੍ਭ ਦਰਬਾਰ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਰਹੁ ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਿਰ ॥੮॥੧॥
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18

ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-11)

ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥
ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੰਡਲ ਿਗਿਰ ਿਗਿਰ ਪਰਤੇ ਧਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਸਤ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਇਉ ਕਿਹਆ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਿਨਸਤਾਰਾ ਸੂਖੁ ਨ ਿਕਨਹੂੰ ਲਿਹਆ ॥੧॥
ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਕੀ ਲਖਮੀ ਜੋਰੀ ਬੂਝਤ ਨਾਹੀ ਲਹਰੇ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਹਾ ਿਥਿਤ ਪਾਵੈ ਿਫਰਤੋ ਪਹਰੇ ਪਹਰੇ ॥੨॥
ਅਿਨਕ ਿਬਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮਾ ॥
ਜਲਤੋ ਜਲਤੋ ਕਬਹੂ ਨ ਬੂਝਤ ਸਗਲ ਿਬਰ੍ਥੇ ਿਬਨੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਇਹੈ ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪੂ ਰਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਿਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੪॥੪॥੧੬੨॥
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ਉਮਿਕਓ ਹੀਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਤਾਈ ॥

19

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-15)

ਉਮਿਕਓ ਹੀਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਤਾਈ ॥
ਖੋਜਤ ਚਿਰਓ ਦੇਖਉ ਿਪਰ੍ਅ ਜਾਈ ॥
ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ ਿਪਰ੍ਅ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਿਨਮਾਨੋ ॥
ਿਮਲੁ ਸਾਜਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਕੁ ਰਬਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕਾ ਸੇਜ ਿਵਛੀ ਧਨ ਕੰਤਾ ॥
ਧਨ ਸੂਤੀ ਿਪਰੁ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ ॥
ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ ॥
ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਿਪਰੁ ਬੋਲੰਤਾ ॥੨॥
ਭਈ ਿਨਰਾਸੀ ਬਹੁਤੁ ਿਦਨ ਲਾਗੇ ॥
ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ॥
ਿਖਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ ਿਬਨੁ ਪਗ ਪਾਗੇ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹ ਸਭਾਗੇ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਬੂਝੀ ਤਪਿਤ ਘਰਿਹ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਿਣ ਮੁਝਿਹ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿਪਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
ਖੋਿਲ੍ਹਓ ਕਪਾਟੁ ਤਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੫॥
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ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥

20

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (535-15)

ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਕਿਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥
ਝੂਠੈ ਕੀ ਰੇ ਝੂਠੁ ਪਰੀਿਤ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਕਾਜਰ ਭਿਰ ਮੰਦਰੁ ਰਾਿਖਓ ਜੋ ਪੈਸੈ ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥
ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਤੇ ਭਾਿਗ ਗਇਓ ਹੈ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਛੁਟਕੀ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਰੇ ॥੧॥
ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡੁ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਿਠ ਰੁਲਸੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੩੭॥
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ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥

21

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ (978-13)

ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥
ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਜਾਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰੋ ਜੀਓ ॥
ਈਹ ਊਹਾ ਹਿਰ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜੀਓ ॥੧॥
ਜਬ ਤੇ ਜਾਿਨ ਪਾਈ ਏਹ ਬਾਤਾ ਤਬ ਕੁ ਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਿਸਓ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ ॥੨॥੧॥੨॥
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ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥

22

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (802-16)

ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਗਾਵਤੇ ਉਧਰਿਹ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰਿਹ ਿਬਨਸਿਹ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ ॥
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥੪॥੧॥੪॥
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ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥

23

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-5)

ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥
ਭਉ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਜ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ॥੧॥
ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਇ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਿਗ ਅਿਚੰਤਾ ॥
ਜਹਾ ਕਹ ਪਰ੍ਭੁ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥
ਘਿਰ ਸੁਿਖ ਵਿਸਆ ਬਾਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥੩॥੨॥
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ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਿਧਆਈਐ ॥

24

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ (386-7)

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਿਧਆਈਐ ॥
ਮਾਰਿਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥
ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ॥
ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਰਿਜ ਕਾਿਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ॥
ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਲਿਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥
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ਓਅੰ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚੀਿਤ ਪਿਹਲਰੀਆ ॥

25

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-5)

ਓਅੰ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚੀਿਤ ਪਿਹਲਰੀਆ ॥
ਜੋ ਤਉ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤਉ ਮੈ ਸਾਜ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਿਤਤ ਤੁਮ ਪਿਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥
ਹਮ ਨੀਚ ਿਬਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਬਸਰੀਆ ॥੧॥
ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਿਕਆ ਬਪੁਰੇ ਜੰਤਰੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਿਲਓ ਤਉ ਮੇਰੀ ਸੂਿਖ ਸੇਜਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥
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ਓਅੰਕਾਿਰ ਏਕ ਧੁਿਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥

26

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-1)

ਓਅੰਕਾਿਰ ਏਕ ਧੁਿਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥
ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਿਦਖਾਵੈ ਏਕੋ ਰਿਹਆ ਿਬਆਪੈ ॥
ਏਕਾ ਸੁਰਿਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਏਕੋ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਪੈ ॥੧॥
ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥
ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥
ਛੋਿਡ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਬਿਜਤਰ੍ ਕਰੇ ਸੰਤੋਖਾ ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਲੈ ਚਾਲੈ ॥
ਬਾਜਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਿਜ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਬੀਗਾ ਘਾਲੈ ॥
ਫੇਰੀ ਫੇਰ ੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੰਿਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥
ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਜਾਿਣ ਹਦੂਰੇ ॥
ਘੂ ੰਘਰ ਖੜਕੁ ਿਤਆਿਗ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਿਦਖਾਵੈ ਭਾਵੈ ॥
ਏਹੁ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਭਾਵੈ ॥
ਕੋਿਟ ਮਿਧ ਏਹੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਜਾਵਉ ਟੇਕ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਏਕ ॥੪॥੮॥
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ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥

27

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-16)

ਜਾ ਕੈ ਦਰਿਸ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ਉਤਾਰੇ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੇ ॥੧॥
ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਜਮਦੂਤ ਿਬਦਾਰੇ ॥੨॥
ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥
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ਓਹੁ ਨੇਹ ੁ ਨਵੇਲਾ ॥

28

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੪ (407-18)

ਓਹੁ ਨੇਹ ੁ ਨਵੇਲਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰਚੈ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਅਪਨੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥
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ਓਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ॥ (406-17)

ਓਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਨਕ ਮਾਿਣਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥
ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥
ਿਕਛੁ ਿਕਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ॥੨॥
ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਦਨ ॥
ਸੁਖੋ ਸੁਖੁ ਪਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਤਪਿਤ ਹਰੀ ॥
ਿਮਲੇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥
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ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਸੇਵਕ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥

30

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-16)

ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਸੇਵਕ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਠਾਕੁ ਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
ਕਾਿਟ ਿਸਲਕ ਪਰ੍ਿਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
ਹੁਕਮੁ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਨਿਹ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਿਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਹ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਠਾਕੁ ਰ ਹੀ ਸੰਿਗ ਜਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੩॥
ਅਪੁਨੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਜੋ ਪਿਹਰਾਇਆ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਿਛ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਸੋ ਗਿਹਰ ਗਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ ਜੀਉ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥
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ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਿਸਉ ਬਰਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ॥

31

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-4)

ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਿਸਉ ਬਰਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨ ਮਿਨ ਮੰਗਲ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਮ ਭਈ ਪੇਿਖ ਿਬਸਮਾਦੀ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਿਕਰਪਾਵਤ ॥
ਪੀਓ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ਿਜਉ ਚਾਿਖ ਗੂ ੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ॥੧॥
ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਬੰਧ ਕਿਰ ਰਾਿਖਓ ਬੂਝ ਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ॥
ਜਾ ਕਉ ਿਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਭਇਓ ਹਿਰ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਕਹਾਵਤ ॥੨॥
ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਿਕਛੁ ਕਹੀਅਿਹ ਤੇਤੇ ਸੀਖੇ ਪਾਵਤ ॥
ਅਿਚੰਤ ਲਾਲੁ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਣ ਿਨਰੰਕਾਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਤੁਲੋ ਤੁਿਲਓ ਨ ਜਾਵਤ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਿਜਿਨ ਜਿਰਆ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਬਿਨ ਆਵਤ ॥੪॥੯॥
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ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

32

ਗੂ ਜਰੀ ਭਗਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀ ॥ (526-5)

ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਸਰਪ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੧॥
ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮੁ ਮਿਤ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਬੇਸਵਾ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੨॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਿੜਕੇ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਸੂਕਰ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਪਰ੍ੇਤ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੪॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਬਦਿਤ ਿਤਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ॥੫॥੨॥
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ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਮਹਾ ਿਸਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥

33

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-1)

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਮਹਾ ਿਸਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥
ਫੁਿਨ ਬੇਦ ਿਬਰੰਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਰਿਹਓ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਿਡਯ੍ਯ੍ਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਮਥੁ ਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਿਤ ਿਸਰ੍ਿਸ ਿਨਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ਜੋਿਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਿਹ ਧਰੀ ॥੪॥
ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਿਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਿਨ ਕੀਅਉ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਿਟਕ ਦੂਿਰ ਗਏ ਮਥੁ ਰਾ ਿਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥
ਇਹ ਪਧਿਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਿਹ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ੁ ਿਬਭੇਦ ੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥
ਪਰਤਿਛ ਿਰਦੈ ਗੁ ਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥
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ਅੰਤਿਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਿਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਿਗ ਸਵਾਰੀ ॥

34

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (401-12)

ਅੰਤਿਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਿਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਿਗ ਸਵਾਰੀ ॥
ਸੰਿਗ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥
ਅਵਰ ਿਬਸਾਰੀ ਿਬਸਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਖਿਨ ਗਾਵਉ ਸੁਿਖ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਿਗ ਪੰਿਥ ਸਮਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਿਦਰ੍ੜੁ ਗੁ ਿਰ ਮਨ ਮਿਹ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਿਤਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥
ਿਦਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਿਬਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਿਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਪਾਵਉ ਸੰਤ ਰੇਨ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਸਰ੍ਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥
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ਅੰਤਿਰ ਦੇਿਖ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰ ਗਨਹਾਰਾ ॥

35

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331-17)

ਅੰਤਿਰ ਦੇਿਖ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰ ਗਨਹਾਰਾ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜੀਆ ਦੇਿਖ ਸਮਾਲੇ ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰ ਿਗ ਘਣੌ ਅਿਤ ਰੂੜੌ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਿਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂ ੜੌ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਪਿਰ ਕੂ ਪੁ ਗਗਨ ਪਿਨਹਾਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥
ਪਸਰੀ ਿਕਰਿਣ ਰਿਸ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੇ ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰ ੁ ਸਮਾਇਆ ॥
ਕਾਲੁ ਿਬਧੁੰਿਸ ਮਨਸਾ ਮਿਨ ਮਾਰੀ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥
ਅਿਤ ਰਿਸ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਰਸਿਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥
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ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਉਠੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰ ਬਚਨ ਮਿਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥

36

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (835-19)

ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਉਠੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰ ਬਚਨ ਮਿਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥
ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥
ਹਉ ਆਕਲ ਿਬਕਲ ਭਈ ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਿਨਰਖਤ ਿਫਰਉ ਸਿਭ ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਚਈਆ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਦਖਈਆ ॥੨॥
ਕੋਈ ਆਿਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਈਆ ॥
ਮਸਤਕੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਈਆ ॥੩॥
ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਬੋਧਹ ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹੀਆ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਖੁਸੀਆ ਮਿਨ ਦੀਪਕ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਬਲਈਆ ॥
ਰਿਸ ਰਿਸ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੫॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਹੈ ਬਿਨਆ ਮਨੁ ਮੋਤੀਚੂਰ ੁ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਨ ਸਕੈ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਭਈਆ ॥੬॥
ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਿਕਛੁ ਕੀਜੈ ਸਭੁ ਬਾਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ ॥
ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਿਮਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਿਨ ਥੂ ਕ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੭॥
ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁ ਸਾਈ ਿਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਪਈਆ ॥
ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥
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ਅੰਤਿਰ ਿਪਰੀ ਿਪਆਰੁ ਿਕਉ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥

37

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ (1113-16)

ਅੰਤਿਰ ਿਪਰੀ ਿਪਆਰੁ ਿਕਉ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ਿਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥
ਿਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੀਐ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵੀਐ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਏ ॥
ਅਪਣੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦ ਸਾਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਮਿਲਆ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ॥੧॥
ਜਬ ਦੇਖ ਿਪਰੁ ਿਪਆਰਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਰਿਸ ਰਵਾ ਰਾਮ ॥
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਹੋਇ ਿਵਗਾਸੁ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਸਚੁ ਿਨਤ ਚਵਾ ਰਾਮ ॥
ਿਪਰ੍ਉ ਚਵਾ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰੇ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਆਵਏ ॥
ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਏ ॥
ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਏ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਪਾਲੁ ਿਧਆਈ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਘੁ ਮਾਏ ॥੨॥
ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਵ ਿਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਦੇਵਹੁ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਇ ਮੈ ਮੂੜ ਿਨਸਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਿਕਛੁ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ਤੂ ਅਗੰਮੁ ਵਡ ਜਾਿਣਆ ॥
ਤੂ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਮੇਲਿਹ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਣੀ ਿਨਮਾਿਣਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਿਰ ਭਰਮੇ ਹੁਿਣ ਤਉ ਸਰਣਾਗਿਤ ਆਏ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਮ ਲਾਗਹ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਏ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ ਿਮਿਲ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਸੋਿਹਆ ਰਾਮ ॥
ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਸੋਿਹਆ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਮੋਿਹਆ ਿਕਉ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥
ਅਿਦਰ੍ਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਕਿੜਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀਐ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਭੇਟ ਦੇਉ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ॥
ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧॥
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ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨ ॥

38

ਆਸਾ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (484-14)

ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨ ॥
ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥
ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲ ਕੈ ਮਜਿਨ ਜੇ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੇਂਡੁਕ ਨਾਵਿਹ ॥
ਜੈਸੇ ਮੇਂਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵਿਹ ॥੨॥
ਮਨਹੁ ਕਠੋਰ ੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਿਸ ਨਰਕੁ ਨ ਬ ਿਚਆ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥
ਿਦਨਸੁ ਨ ਰੈਿਨ ਬੇਦ ੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤਰ੍ ਤਹਾ ਬਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਨਰ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹੁ ਬਾਵਿਰਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥
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ਅੰਤਿਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਇ ॥

39

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1141-3)

ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਿਭ ਦੁਖ ਭੰਜ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਰਧਾ ਪੂ ਰੀ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਕਬਿਹ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥
ਅੰਤਿਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਰੰਿਗ ਗੁ ਲਾਲ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦ ਿਨਭਰੰਤਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਿਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਚੂਕੀ ਕਾਣੇ ॥੩॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਤਾ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥

145

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥

40

ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3)

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰੇ ॥੨॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿਧਆਏ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੩॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੪॥
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ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਲਾਇਆ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥

41

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ (758-14)

ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਲਾਇਆ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਣੇ ॥੧॥
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੀਆ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਿਪਆਰੁ ॥
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਮੇਿਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥
ਜੇ ਪੂ ਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਹਿਜ ਪੀਏਉ ॥੩॥
ਸੁਿਤਆ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਠਿਦਆ ਭੀ ਗੁ ਰ ੁ ਆਲਾਉ ॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੇ ਿਮਲੈ ਹਉ ਤਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁ ਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਿਤਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥੬॥
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਿਕਤੈ ਉਪਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸੰਤੁ ਨ ਜੀਵਈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥੭॥
ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਕਉ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਿਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਇ ॥
ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥
ਿਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥
ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਰਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮੰਿਨਆ ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥

148

ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥

42

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8)

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁ ਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਿਤਆ ਲਾਵੇ ਕਿਰ ਤਈਆਰੁ ॥
ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਿਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਿਣ ਿਮਿਣਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
ਪਿਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਿਰ ਸੋਇਆ ॥
ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ॥
ਕਦ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਿਨ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿਡਠਾ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਿਖ ਸੁਨਾਵਿਣਆ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (118-12)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਿਣਆ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਵਿਣਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੋਲੈ ਸਦਾ ਮੁਿਖ ਵੈਣੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਿਖ ਸੁਨਾਵਿਣਆ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਬੋਲੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੩॥
ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਜੁ ਿਚਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਿਤਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੪॥
ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਕੇਰੇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜ ਦਾ ਫੇਰੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਿਦ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੫॥
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਉਪਾਏ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥
ਖਰੇ ਪਰਿਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਿਹ ਖੋਟੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਵਿਣਆ ॥੬॥
ਿਕਉ ਕਿਰ ਵੇਖਾ ਿਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ॥
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਸੈ ਤੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੭॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇਿਵਐ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਿਹ ਜਾਵਿਣਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲੀਆ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-19)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲੀਆ ॥
ਸੁਖਦਾਈ ਦੂਖ ਿਬਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥
ਅਵਿਰ ਸਾਦ ਚਿਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥
ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ੂ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨਾ ॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਿਹ ਡੁ ਲਾਨਾ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਇਕਸੁ ਹਿਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
ਿਤਸੁ ਲਿਗ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਵੈ ॥੨॥
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਬੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥

46

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (118-12)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਿਣਆ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਵਿਣਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੋਲੈ ਸਦਾ ਮੁਿਖ ਵੈਣੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਿਖ ਸੁਨਾਵਿਣਆ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਬੋਲੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੩॥
ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਜੁ ਿਚਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਿਤਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੪॥
ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਕੇਰੇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜ ਦਾ ਫੇਰੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਿਦ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੫॥
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਉਪਾਏ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥
ਖਰੇ ਪਰਿਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਿਹ ਖੋਟੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਵਿਣਆ ॥੬॥
ਿਕਉ ਕਿਰ ਵੇਖਾ ਿਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ॥
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਸੈ ਤੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਵਿਣਆ ॥੭॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇਿਵਐ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਿਹ ਜਾਵਿਣਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5)

ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਿਹ ਫਿਲਆ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥
ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਿਬਖੂਆ ਕੇ ਕੁ ੰਟਾ ਬੀਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥
ਖਬਿਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥
ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਆਿਣ ਜੜਾਈ ॥
ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਿਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

48

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (744-13)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਿਮਟੇ ਕਲੇਸਾ ॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥੧॥
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ॥

49

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (103-7)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਮੇਰੀ ॥
ਜਲਿਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ਮਨੂਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਦੂਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥
ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
ਜਲ ਥਲ ਨੀਿਰ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਿਤਿਨ ਿਸਰਜਨਹਾਰੇ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਿਮਹਰਵਾਨ ਿਕਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ ਸਗਲੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਕੀਤੋਨੁ ਹਿਰਆ ॥
ਕਰਣਹਾਿਰ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਕਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਿਤਸੈ ਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੩॥੩੦॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥

50

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (113-13)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਚਿਖ ਡੀਠੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਵਿਣਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਿਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਸਚੇ ਿਕਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਿਹ ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਿਣਆ ॥੨॥
ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਸਹਜੇ ਸੂਿਖ ਸਮਾਵਿਣਆ ॥੩॥
ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਿਰ ਿਤਆਗੈ ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ॥
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਿਣਆ ॥੪॥
ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੈ ਅੰਦਿਰ ਭੈ ਮਾਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਿਣਆ ॥੫॥
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਤਰੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਹਜੇ ਗਾਵਿਣਆ ॥੬॥
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣੈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਿਣਆ ॥੭॥
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੈ ਕੋਈ ॥
ਆਖਿਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵਿਣਆ ॥੮॥੭॥੮॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16)

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਮਟਿਹ ਕਲੇਸ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥
ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (538-11)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਿਬਖੁ ਲਿਹ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਸੁਕਾ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਉ ਬਾਲਕ ਲਿਗ ਦੁਧ ਖੀਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸ ਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਟੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਪਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਣ ਦਸੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਘਿਰ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਿਵਛੁੜੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਬਖੁ ਬਾਧੇ ਹਉਮੈ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥
ਿਜਉ ਪੰਖੀ ਕਪੋਿਤ ਆਪੁ ਬਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਉ ਮਨਮੁਖ ਸਿਭ ਵਿਸ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਿਬਤਾਲੇ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਖਵਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੋਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰ ਖੇਵਟ ਸਬਿਦ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੀਠ ਲਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ ਪੀਓ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-14)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ ਪੀਓ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਿਬਨਾਿਸਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥
ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਤੁਮ ਆਿਪ ਕੀਓ ॥
ਿਦੜੁ ਕਿਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਜੇ ਿਬਿਖਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ੍ੁ ਲੀਓ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ੁ ਗੀਓ ॥੩॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਿਲਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7)

ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥
ਸੋ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥
ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਿਗਆਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥
ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਿਹਬ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਸੰਤ ਖੇਲਿਹ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁ ਰਬਾਨੇ ॥
ਿਜਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਿਨ ਭਾਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਮਿਲ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਪਉੜੀ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (318-16)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਮਿਲ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਿਨਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨੀਰੁ ਿਗਆਿਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸੰਿਗ ਗਹੇ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨੀਰੁ ਿਗਆਿਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸੰਿਗ ਗਹੇ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਿਸਖੁ ਸ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਸਮਾਿਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਮਿਲਆ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥
ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥
ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਿਤ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਿਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਉਪਜਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਸਵ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਿਬਭਾਸ (1335-7)

ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੧॥
ਹਮਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਹਿਰ ਊਤਮੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਭਾਇਓ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਹਿਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥
ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰ ਦਾਨ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਜਾਨ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਰਿਸ ਭਗਵਾਨ ॥੩॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਿਖਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਿਪਆਰੀ ॥

58

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (180-13)

ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖਿਹ ਸਾਦੁ ॥
ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਿਹ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਿਪਆਰੀ ॥
ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੇ ਿਜਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਉ ॥
ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈਐ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਹਵੇ ਆਰਾਿਧ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਠਾਕੁ ਰ ਆਗਾਿਧ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥
ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ॥
ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਿਰ ਨ ਛੋਡੇ ॥
ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥

59

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (534-3)

ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥
ਅਿਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਿਪਆਰੇ ਸਭਹੂ ਮਿਧ ਿਨਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥
ਦੀਨੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ਠਾਕੁ ਰ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ਿਬਗਸਾਰੇ ॥੨॥੩॥੨੯॥
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ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (814-5)

ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਿਟਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਵਨ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਤੈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੀਐ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਉਤਰਿਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਜਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਿਰ ਬਲਾਈ ॥
ਮਹਾ ਮੰਤਰ੍ੁ ਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥
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ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

61

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-12)

ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਿਬਨਿਸਆ ਥਾਉ ॥੧॥
ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਬਚਿਨ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਭ ਿਮਟੇ ਿਵਸੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥
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ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥
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ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (675-6)

ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥
ਮੋਿਹ ਆਤੁਰ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਆਿਪ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਿਨਵਾਿਰ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਲੇਹ ੁ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹ ਹਾਿਰ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਨ ਪਇਆ ਹਉ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਆਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੨॥੧੮॥
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ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-1)

ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਿਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਨ ਿਬਲਾਸ ਭਏ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਿਖ ਬਡਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਆਨਦ ਕਿਰ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਪੂ ਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥
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ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ (873-9)

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥
ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥
ਪਰ੍ਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥
ਤਉ ਨ ਪੁਜਿਹ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਇਆ ਿਪੰਡੁ ਭਰਤਾ ॥
ਬਨਾਰਿਸ ਅਿਸ ਬਸਤਾ ॥
ਮੁਿਖ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ॥੨॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਿਛਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰ੍ੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥
ਿਸਵਾ ਸਕਿਤ ਸੰਬਾਦੰ ॥
ਮਨ ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੋਿਬੰਦੰ ॥
ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਤਰਿਸ ਭਵ ਿਸੰਧੰ ॥੪॥੧॥
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ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-13)

ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੋ ਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਿਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਤੋਰੋ ॥੧॥
ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਿਨਜ ਆਸਿਨ ਊਂਧ ਕਮਲ ਿਬਗਸੋਰੋ ॥
ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ ॥
ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਗੁ ਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥
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ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥

66

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥ (993-2)

ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥
ਸੋ ਜਾਣੈ ਿਜਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਵੈਦ ੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਿਸਫਤੀ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੇ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਚਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਥਾ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਹਸਾ ਤੋੜੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਸਹਜੇ ਿਸਫਤੀ ਧਣਖੁ ਚੜਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁੰਦਿਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਜਿਲਆ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਵਜਿਹ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥
ਅਬ ਕੈ ਕਿਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਿਮਲਈ ਤੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਿਹ ਿਖਆਲੀ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਫਾਸਿਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥
ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਨ ਸਾਕਿਹ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
ਨਾ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥
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ਅਿਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-17)

ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਿਨਵਾਰਾ ॥
ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥
ਅਿਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥
ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਿਰ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਮਾਰੈ ਏਕ ਜੁ ਮਾਟੀ ਗੂ ੰਧੀ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਬਾਨੀ ਲਾਈ ॥
ਕਾਹੂ ਮਿਹ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਿਬਆਿਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥
ਸੂਮਿਹ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਿਹ ਲਾਗੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੈ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਨੁ ਊਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਿਗਆ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ॥
ਿਚਰਗਟ ਫਾਿਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥
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ਅਕਥਾ ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (453-4)

ਅਕਥਾ ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸਹਿਜ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਿਮਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥
ਜਿਪ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਵਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਹਿਰ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰ੍ਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਵਛੁਿੜ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਦਰੇ ਹਿਰ ਦਿਰ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥
ਵਾਰੀ ਿਤਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਿਜਨ ਭੇਟਤ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥
ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥
ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਥੇ ॥
ਿਮਟੇ ਦੂਖ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਵਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥
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ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਿਸਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵ ਜੀਉ ॥

69

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-4)

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਿਵੰਦੇ ॥
ਊਚ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹਉ ਜੀਵ ਜੀਉ ॥੧॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਿਨਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਿਸਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵ ਜੀਉ ॥੩॥
ਦੁਿਖ ਸੁਿਖ ਿਪਆਰੇ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥
ਏਹ ਸੁਮਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰਹੈ ਠਾਕੁ ਰ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਪਾਿਰ ਪਰੀਵ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥
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ਅਗਿਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ॥ (336-6)

ਅਗਿਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਿਰ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥
ਜੋ ਸੁਖੁ ਪਰ੍ਭ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਿਜ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਿਣ ਿਸਵ ਸਨਕਾਿਦਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥
ਮਿਨ ਮੁਕੰਦ ੁ ਿਜਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥
ਿਨਜ ਧਨੁ ਿਗਆਨੁ ਭਗਿਤ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸੁ ਸੁਮਿਤ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੰਿਭ ਮਨੁ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੩॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਿਹਰਦੈ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਲਾਖ ਕੋਿਟ ਅਸ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਿਰ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥
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ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-4)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਕਿਲਜੁਗੁ ਉਧਾਿਰਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਿਜ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਿਭ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਿਬਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥
ਸਤਜੁਗੁ ਤਰ੍ੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਭਣੀਐ ਕਿਲਜੁਗੁ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਿਹ ॥
ਅਿਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਿਹ ਕਰੁ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕੜੀਐ ਿਕਸੈ ਥਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ਕਰਿਹ ਿਜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚਿਹ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਅਪਿਣਆ ਸੰਤਾ ਦੇਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥
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ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥
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]

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1336-7)

ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਓ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਿਰ ਨਗਿਰ ਹਿਰ ਬਿਸਓ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਹੇ ॥
ਸਰੀਿਰ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਘਿਰ ਮੰਦਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹੇ ॥੨॥
ਜੋ ਨਰ ਭਰਿਮ ਭਰਿਮ ਉਿਦਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮੁਹੇ ॥
ਿਜਉ ਿਮਰ੍ਗ ਨਾਿਭ ਬਸੈ ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥
ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਪਰ੍ਭ ਮਿਤ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਲਹੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ ਿਸਿਰ ਧਿਰਓ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥
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ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਿਹ ਥਾਨਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-15)

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਿਹ ਥਾਨਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟਾ ॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਿਨਰਾਲਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਧੁਿਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥
ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ॥੩॥
ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥
ਸੋ ਘਰੁ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥
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ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਸਲਯ੍ਯ੍

(1406-14)

ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਸਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਅਨਾਿਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਲੋਅਹ ॥
ਅਗਮ ਿਨਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਿਮਿਹ ਆਰੋਅਹ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਿਸ ਿਥਰੁ ਥਿਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥
ਅਘ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਕਿਵ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥
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ਅਚਰਜੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (883-15)

ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਖਜਾਨੈ ॥੧॥
ਅਚਰਜੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਲੁ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਜੋ ਪੇਖੈ ਿਤਸੁ ਬਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥
ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥
ਆਪਣੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੂ ਰ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥
ਐਸਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥
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ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਿਰ ਸਕੈ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥ (25-16)

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਿਰ ਸਕੈ ॥
ਿਜਉ ਸਾਿਹਬੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਿਕਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥
ਭਉ ਵਟੀ ਇਤੁ ਤਿਨ ਪਾਈਐ ॥
ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਿਣ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥
ਕਿਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਿਹਬ ਤਉ ਿਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਤੁ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥
ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥
ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥
ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥
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ਅਿਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ (562-8)

ਅਿਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥
ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਲਖ ਧਾਵੈ ॥
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਤਾ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥
ਸੁਹਾਵੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਿਹ ॥
ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪੁ ਹੀ ਸਾਧਿਹ ॥
ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਜੋਗਾ ॥
ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗਿਹ ਭੋਗਾ ॥੨॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਸਿਹ ਜਾਣਿਹ ਥੋਰਾ ॥
ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ॥
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥
ਤਾ ਕਉ ਦੇਈ ਜੀਉ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥੩॥
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥
ਦੂਖ ਭਰ੍ਮੁ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਿਮਟਾਇਆ ॥
ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ੍ਭ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭੂੰਚਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥
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ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (542-15)

ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਿਮਲਹੁ ਕੰਤ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥
ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਿਬੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਮੇਿਲ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥
ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਿਮਲੈ ਰਾਮ ॥
ਿਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਿਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥
ਚਲ ਿਚਤ ਿਬਤ ਅਿਨਤ ਿਪਰ੍ਅ ਿਬਨੁ ਕਵਨ ਿਬਧੀ ਨ ਧੀਜੀਐ ॥
ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਿਬਰਥੇ ਹਿਰ ਕੰਤ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਜੀਐ ॥
ਆਸਾ ਿਪਆਸੀ ਰੈਿਨ ਿਦਨੀਅਰੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਿਤਲੈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਿਮਲੈ ॥੨॥
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ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਿੜਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ (546-8)

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਿੜਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥
ਪਾਪ ਕਮਾਵਿਦਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥
ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥
ਗੁ ਨ ਗੁ ਪਾਲ ਨ ਜਪਿਹ ਰਸਨਾ ਿਫਿਰ ਕਦਹੁ ਸੇ ਿਦਹ ਆਵਹੇ ॥
ਤਰਵਰ ਿਵਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਿਗ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਸਦਾ ਿਫਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥
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ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ (917-1)

ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥
ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥
ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥
ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥
ਕਿਰ ਸ ਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥
ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥
ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥
ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥
ਸਲੋਕੁ ॥
ਪਵਣੁ ਗੁ ਰ ੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤੁ ॥
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ਿਦਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਿਰ ॥
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਿਰ ॥
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥
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ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ (917-2)

ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥
ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥
ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥
ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥
ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥
ਕਿਰ ਸ ਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥
ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥
ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥
ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥
ਸਲੋਕੁ ॥ (8-10)

ਪਵਣੁ ਗੁ ਰ ੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤੁ ॥
ਿਦਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
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ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਿਰ ॥
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਿਰ ॥
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥
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ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਿਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨੰਦੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-11)

ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਿਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨੰਦੇ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਿਣ ਚੁਕਾਈ ਸਿਭ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਬੰਦੇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਧਕ ਿਵਿਚ ਮਾਇਆ ਿਫਰਿਹ ਿਫਰੰਦੇ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਤ ਿਕਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਿਜਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਿਭ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥੩॥
ਆਪੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਗੋਿਵੰਦੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਿਤਵੈ ਰਹੰਦੇ ॥੪॥੬॥
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ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥

83

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-11)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥
ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥
ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ॥
ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਚੀਨਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥
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ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਿਹਰਦੈ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰੀ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(1262-18)

ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਿਹਰਦੈ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰੀ ॥
ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਨੈਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਿਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਗਿਸਓ ਜਨੁ ਹਿਰ ਭੇਿਟਓ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਕੁ ਿਲ ਪਰਸੂਿਤ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਿਤਸੁ ਿਬਧਵਾ ਕਿਰ ਮਹਤਾਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਨ ਿਮਲਾਵਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਧੂ ਿਜਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਡੀਠੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਿਬਗਸੈ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕੁ ਦੇਿਖ ਮਹਤਾਰੀ ॥੩॥
ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਿਗ ਵਾਸਾ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਕਰਾਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਤੋਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਜਾਗੇ ॥

85

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-2)

ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਜਾਨੇ ਿਜਨ ਮੰਤਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ॥੧॥
ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥
ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਵਗਤ ਿਸਉ ਮਾਿਨਆ ਮਾਨੋ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਿਗਆਨੋ ॥
ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਿਧਆਨੋ ॥
ਤਿਜਓ ਮਨ ਤੇ ਅਿਭਮਾਨੋ ॥੨॥
ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਜਾਗੇ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥
ਪੂਰਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ॥
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਭਾਏ ॥
ਹਿਰ ਭੰਡਾਰੁ ਹਾਿਥ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥
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ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ਹ ॥

86

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (410-7)

ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹ ॥
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਹ ॥
ਉਆ ਰਸ ਜੋ ਿਬਧੇ ਹ ॥
ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਿਸਧੇ ਹ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ਹ ॥
ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਿਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈਐ ਹ ॥
ਦਾਸਹ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹ ॥
ਿਬਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹ ॥
ਭਗਤ ਸਰਿਨ ਪਰੁ ਹ ॥
ਜਨਿਮ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਸੇ ਭਏ ਹ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਜਨ ਜਿਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਤੂੰ ਹ ॥
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ਮੂੰ ਹ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ਹ ॥
ਮਨਿਹ ਅਰਾਿਧ ਸੋਇ ਹ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸਰੈ ਹ ॥
ਗੁ ਰ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਉ ਹ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥
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ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਕਹੀਐ ॥

87

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-2)

ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਕਹੀਐ ॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਸਿਧ ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਿਸਮਰਹ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥
ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥੧॥
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਭਾਗੇ ॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਤਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਝੂਠੁ ਤਿਜ ਿਨੰਦਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ॥
ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੩॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥
ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥
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ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ (452-10)

ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥
ਚਾਿਖਅੜਾ ਚਾਿਖਅੜਾ ਮੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਿਹ ਵੂਠਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਿਗ ਗਇਆ ॥
ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥
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ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥

89

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (178-18)

ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿਨਰਮਲ ਹੇਤ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥
ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਬੋਿਹਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਿਹ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਿਹ ॥
ਅਗਿਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਿਸ ਦੂਖ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਿਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥
ਉਤਿਰ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥
ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੀਤ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਤਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥
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ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਵਛੁੜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੪ ਦੁਤਕ
ੁ ੇ ॥ (607-2)

ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਵਛੁੜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਗੋਿਬਦ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਿਹਰਦੈ ਿਮਿਲਆ ਸ ਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਿਹਰਦੈ ਗੁ ਪਤੁ ਵਸਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਿਹ ਗਵਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਭਇਆ ਸਾਿਤ ਆਈ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਆਤਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਅਤੁਲੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥
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ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਿਮਸਟਾਏ ॥

91

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

(1266-4)

ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਿਕਆ ਤੂ ਿਚਤਵਿਹ ਿਕਆ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਉਪਾਏ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਿਜਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥
ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਿਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁ ਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਿਮਸਟਾਏ ॥
ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਹੁਿਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਿਰ ਰਾਏ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਿਬਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਿਹ ਮੰਿਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥
ਜਉ ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥
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ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-7)

ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੧॥
ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਿਨਹਾਿਰ ॥
ਉਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ॥
ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥
ਿਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥
ਗਰਬੁ ਮੋਹ ੁ ਤਿਜ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥
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ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਿਧਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-8)

ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਿਧਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥
ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਤਾ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਧਕਾਰੁ ਿਮਿਟਓ ਿਤਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁ ਿਰ ਸਬਿਦ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਸਾਸਾ ॥੧॥
ਤਾਰੀਲੇ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੂ ਿਬਖੜਾ ਬੋਿਹਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਓ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥
ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜੀਉ ਤਾ ਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥
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ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਿਪ ਰਿਖਅਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (819-19)

ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਿਪ ਰਿਖਅਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸੁਖ ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਆਨਦ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥
ਰੋਗ ਿਮਟਾਇ ਜੀਵਾਿਲਅਨੁ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਿਸਅਨੁ ਅਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਿਦਿਤਅਨੁ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥
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ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (829-1)

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ॥
ਉਿਰ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਬੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਤੁਮਾਰੋ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਿਰਦੈ ਮਤ ਧਾਰਹੁ ॥
ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੁਖੁ ਤੁਮ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪਟਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਜਾਰਹੁ ॥੧॥
ਜਲ ਿਬਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ ਦੂਧ ਿਬਨਾ ਰਹਨੁ ਕਤ ਬਾਰੋ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਪੇਿਖ ਦਰਸੁ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ ॥੨॥੭॥੧੨੩॥
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ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-8)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥
ਕਾਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਜਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਿਪ ਜੀਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥
ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਦੀਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਰਣਹਾਰ ਰਿਖ ਲੀਆ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਿਬਮਲ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥
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ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7)

ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਤੁ ॥
ਜੂਆਰੀ ਜੂਏ ਮਾਿਹ ਚੀਤੁ ॥
ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲੁ ਖਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੧॥
ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਘ ਸਮੈ ਮੋਰ ਿਨਰਿਤਕਾਰ ॥
ਚੰਦ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸਿਹ ਕਉਲਾਰ ॥
ਮਾਤਾ ਬਾਿਰਕ ਦੇਿਖ ਅਨੰਦ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਜੀਵਿਹ ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ॥੨॥
ਿਸੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਭੋਜਨੁ ਮਾਸ ॥
ਰਣੁ ਦੇਿਖ ਸੂਰੇ ਿਚਤ ਉਲਾਸ ॥
ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਿਤ ਧਨ ਿਪਆਰੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥
ਸਰਬ ਰੰਗ ਇਕ ਰੰਗ ਮਾਿਹ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਇਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥
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ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6)

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਰਤਨੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਓ ਮਲੀਨ ਬੁਿਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥
ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪਰ੍ਗਟਈ ॥
ਸੰਿਗ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਿਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥
ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਿਝ ਗਈ ॥
ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥
ਏਕ ਜੀਹ ਗੁ ਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥
ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥
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ਅਪੁਨੀ ਿਬਿਧ ਆਿਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-9)

ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਿਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥
ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਿਨਕਿਟ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥
ਅਪੁਨੀ ਿਬਿਧ ਆਿਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਮਿਹ ਪਾਵਹੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥
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ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (609-15)

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਪੁਨੇ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਿਰ ਆਨੰਦ ੁ ਹਮਾਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥
ਕੰਿਠ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ॥੪॥੫॥
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ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (403-14)

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਿਕਰਿਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਨਕਟੀ ਹੋਇ ਿਦਖਾਵੈ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਿਤਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥
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ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥

102

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-2)

ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥੧॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥
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ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥

103

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥ (168-16)

ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਿਤ ਗੂ ੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥
ਜਬ ਹਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਕਿਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਹੁ ਿਬਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਿਜ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਢੰਢੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਹਿਰ ਕੋਲੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਸਰੁ ਵੇਿਚਓ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਗੁ ਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥
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ਅਪੁਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥

104

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1197-4)

ਅਪੁਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥
ਚਰਨ ਗਹੇ ਜਗਜੀਵਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥
ਮੋਹਨ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਮਝਿਸ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥
ਮਨਮੁਖ ਹੀਨ ਹੋਛੀ ਮਿਤ ਝੂਠੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੀਰ ਸਰੀਰੇ ॥
ਜਬ ਕੀ ਰਾਮ ਰੰਗੀਲੈ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਧੀਰੇ ॥੨॥
ਹਉਮੈ ਛੋਿਡ ਭਈ ਬੈਰਾਗਿਨ ਤਬ ਸਾਚੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥
ਅਕੁ ਲ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਿਬਸਰੀ ਲਾਜ ਲਕਾਨੀ ॥੩॥
ਭੂਰ ਭਿਵਖ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਿਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥

213

ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

105

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ (873-9)

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥
ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥
ਪਰ੍ਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥
ਤਉ ਨ ਪੁਜਿਹ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਇਆ ਿਪੰਡੁ ਭਰਤਾ ॥
ਬਨਾਰਿਸ ਅਿਸ ਬਸਤਾ ॥
ਮੁਿਖ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ॥੨॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਿਛਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰ੍ੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥
ਿਸਵਾ ਸਕਿਤ ਸੰਬਾਦੰ ॥
ਮਨ ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੋਿਬੰਦੰ ॥
ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਤਰਿਸ ਭਵ ਿਸੰਧੰ ॥੪॥੧॥
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ਅਬ ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਹਾ ਪਰ੍ਬਲ ਭਈ ਆਨ ਿਬਖੈ ਜਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

106

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ (1120-19)

ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥
ਅਬ ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਹਾ ਪਰ੍ਬਲ ਭਈ ਆਨ ਿਬਖੈ ਜਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਿਤਆਿਗ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥
ਗੁ ਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥
ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁ ਰੰਕ ਮੋਿਹਓ ਬੇਿਧ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਿਠ ਬਾਿਧ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥
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ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਹਾਿਰ ॥

107

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (527-15)

ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਹਾਿਰ ॥
ਜਬ ਹਮ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਿਰ ਜਾਿਰ ॥
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਿਰ ॥੧॥
ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਿਣ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭੁ ਤੁਮਰੀ ਿਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥੪॥
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ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥

108

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਬਲਯ੍ਯ੍ (1406-5)

ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਿਤਿਨ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸੋਢੀ ਿਸਰ੍ਿਸ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥
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ਅਬ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥

109

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-13)

ਅਬ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥
ਪੂਕਾਰਨ ਕਉ ਜੋ ਉਦਮੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਉ ਮਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਵੈਰੈ ਸੰਿਗ ਵੈਰ ੁ ਰਚਾਵੈ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰੈ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਿਟਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਜਿਪਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਗਟ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰੈ ॥੨॥੪੫॥੬੮॥
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110

ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (969-11)

ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥
ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਿਗਰਤੇ ਰਿਖ ਲੀਨੀ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥
ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥
ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਿਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਿਸਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥
ਪਿਹਲੇ ਦਰਸਨੁ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਿਨ ਕਾਸੀ ਬਸੇ ਆਈ ॥੨॥
ਜੈਸਾ ਮਗਹਰੁ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਿਰ ਜਾਨੀ ॥
ਹਮ ਿਨਰਧਨ ਿਜਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਿਟ ਗੁ ਮਾਨੀ ॥੩॥
ਕਰੈ ਗੁ ਮਾਨੁ ਚੁਭਿਹ ਿਤਸੁ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥
ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ ਿਬਲਲ ਿਬਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥
ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਿਕਆ ਸੁਰਗੁ ਿਬਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਊ ਰਾਦੇ ॥
ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਿਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੫॥
ਅਬ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਿਸੰਘਾਸਿਨ ਿਮਲੇ ਹੈ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥
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ਅਬ ਪੂਛੇ ਿਕਆ ਕਹਾ ॥

111

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1203-11)

ਅਬ ਪੂਛੇ ਿਕਆ ਕਹਾ ॥
ਲੈਨੋ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਨੀਕੋ ਬਾਵਰ ਿਬਖੁ ਿਸਉ ਗਿਹ ਰਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਿਚਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਤਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲਹਾ ॥
ਕਾਥੂ ਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕੁ ਆਇਓ ਲਾਿਦਓ ਕਾਲਰ ਿਬਰਖ ਿਜਵਹਾ ॥੧॥
ਆਇਓ ਲਾਭੁ ਲਾਭਨ ਕੈ ਤਾਈ ਮੋਹਿਨ ਠਾਗਉਰੀ ਿਸਉ ਉਲਿਝ ਪਹਾ ॥
ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਲਾਲੁ ਖੋਈ ਹੈ ਿਫਿਰ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਿਦ ਲਹਾ ॥੨॥
ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕੁ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਛੋਡਹ ਦਾਿਸ ਭਜਹਾ ॥
ਆਈ ਮਸਿਟ ਜੜਵਤ ਕੀ ਿਨਆਈ ਿਜਉ ਤਸਕਰੁ ਦਿਰ ਸ ਿਨਹਾ ॥੩॥
ਆਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਦਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਿਰ ਰਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟੀਐ ਜਉ ਸਗਲੇ ਅਉਗਨ ਮੇਿਟ ਧਰਹਾ ॥੪॥੪॥
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ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥

112

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (685-6)

ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥
ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨੋ ਤਾ ਤੇ ਅਿਧਕ ਡਰਉ ॥
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਮ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸੋਚ ਧਰਉ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਸੁਿਨ ਕਛੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਉਪਿਜਓ ਪਸੁ ਿਜਉ ਉਦਰੁ ਭਰਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਤਬ ਹਉ ਪਿਤਤ ਤਰਉ ॥੨॥੪॥੯॥੯॥੧੩॥੫੮॥੪॥੯੩॥
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ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥

113

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1008-8)

ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥
ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਖੋਇਆ ਿਸਮਿਰਓ ਨਾਿਹ ਕਨਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰ ਮਿਹ ਮੇਲੀ ਿਤਹ ਸੁਿਧ ਸਭ ਿਬਸਰਾਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮਿਹ ਕੋ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥
ਜੋ ਸੰਪਿਤ ਅਪਨੀ ਕਿਰ ਮਾਨੀ ਿਛਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥੨॥੨॥

222

ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥

114

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10)

ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭ ਤੇ ॥
ਦੇਂਿਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੧॥
ਭਰ੍ਮਤੌ ਭਰ੍ਮਤੌ ਹਾਿਰ ਜਉ ਪਿਰਓ ਤਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (345-12)

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹ ੁ ਨਹੀ ਿਤਿਹ ਠਾਉ ॥
ਨ ਤਸਵੀਸ ਿਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥
ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥
ਊਹ ਖੈਿਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ॥
ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥
ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥
ਊਹ ਗਨੀ ਬਸਿਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥
ਿਤਉ ਿਤਉ ਸੈਲ ਕਰਿਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ॥
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥ (323-13)

ਅਬ ਮੋਿਹ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਉਦਿਕ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਿਣ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥
ਸੋ ਜਲੁ ਿਬਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਿਜਹ ਪਾਵਕ ਸੁਿਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਉਦਿਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥
ਪੀਿਵ ਰਹੇ ਜਲ ਿਨਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਰਾਮ ਉਦਿਕ ਮੇਰੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥

117

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-7)

ਖੁਿਲਆ ਕਰਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈ ॥
ਸਰ੍ਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ਿਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥
ਚੀਿਤ ਆਇਓ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਨਵਾਰੇ ਿਨਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ ॥
ਸਦ ਹਜੂਿਰ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਤਿਹ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥੨॥
ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥
ਪਾਵਨ ਪਿਤਤ ਕੀਏ ਿਖਨ ਭਿਤਿਰ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ ਗੋਿਬਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥

118

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-5)

ਅਬ ਮੋਿਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਭਏ ਅਿਚੰਤ ਿਤਰ੍ਸਨ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਇਹੁ ਿਲਿਖਓ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਿਫਿਰ ਆਇਓ ਦੇਹ ਿਗਰਾਮਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਜੋਿਰਓ ਹਿਥ ਚਿਰਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥੧॥
ਆਨ ਬਾਪਾਰ ਬਨਜ ਜੋ ਕਰੀਅਿਹ ਤੇਤੇ ਦੂਖ ਸਹਾਮਾ ॥
ਗੋਿਬਦ ਭਜਨ ਕੇ ਿਨਰਭੈ ਵਾਪਾਰੀ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਿਨ ਗਾਇਓ ॥

119

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (671-10)

ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਸਦਾ ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਏ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਿਨ ਗਾਇਓ ॥
ਭਇਓ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਿਹ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਿਰਦ ਭੀਤਿਰ ਵਿਸਆ ਤਾ ਦੂਖੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥
ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸੋਗੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਥਾਕਾ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਿਮਟੇ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਭਏ ਿਬਬਾਕਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਟਹਲ ਗੁ ਰ ੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਭਾਣੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿਤਪਦੇ ॥ (327-10)

ਕੰਚਨ ਿਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਿਲ ॥
ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਿਲ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰ੍ਹਮੈ ਕਿਥ ਕਿਥ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਬੈਠੇ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੨॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਿਨਜ ਭਾਗੀ ॥੩॥੧॥੧੯॥
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ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-1)

ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁਤ ਭਾਈ ਿਸਖ ਿਬਗਾਸੇ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਪੂ ਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰਖਾ ਆਿਪ ਿਪਤਾ ਆਿਪ ਮਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥
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ਅਿਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-16)

ਅਿਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਿਨ ਿਬਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਬਾਛੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਪਰੋਈ ॥੨॥੫॥੩੩॥
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ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (892-17)

ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਿਤਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥
ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਜਤਨੁ ॥
ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥੧॥
ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਉਰਾ ਿਬਿਖਆ ਮੀਠੀ ॥
ਸਾਕਤ ਕੀ ਿਬਿਧ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ ॥
ਕੂ ਿੜ ਕਪਿਟ ਅਹੰਕਾਿਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਜਨੁ ਿਬਛੂਅ ਡਸਾਨਾ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੈ ॥
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਕਬਿਹ ਨ ਉਸਤਿਤ ਕਰੈ ॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥੩॥
ਸਭ ਸਾਹਾ ਿਸਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਵੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਿਟਓ ਭਰ੍ਮ ਿਗਰਹ ॥
ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥
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ਅਮਲੁ ਿਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (792-13)

ਅਮਲੁ ਿਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥
ਆਏ ਕਿਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੇਨਾ ॥
ਿਕਆ ਤੈ ਖਿਟਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥
ਚਲਹੁ ਿਸਤਾਬ ਦੀਬਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥
ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਫੁਰਮਾਨੁ ਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ਗਾਵ ਿਕਛੁ ਬਾਕੀ ॥
ਲੇਉ ਿਨਬੇਿਰ ਆਜੁ ਕੀ ਰਾਤੀ ॥
ਿਕਛੁ ਭੀ ਖਰਚੁ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥
ਸੁਬਹ ਿਨਵਾਜ ਸਰਾਇ ਗੁ ਜਾਰਉ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥
ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਿਤ ਅਮੋਲੇ ॥੩॥
ਜਾਗਤੁ ਸੋਇਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਜੋਿਰਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ ॥
ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰੂਲੇ ॥੪॥੩॥
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ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥
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ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (557-3)

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਜੋ ਰਤੇ ਸਿਹ ਆਪਣੈ ਿਤਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਉ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਸਫਿਲਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਜਨ ਪੀਆ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤ ਭਏ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੨॥
ਮੈ ਕੀ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਿਹ ਹਭੀਆਂ ਨਾਿਲ ॥
ਿਤਖਾ ਿਤਹਾਇਆ ਿਕਉ ਲਹੈ ਜਾ ਸਰ ਭੀਤਿਰ ਪਾਿਲ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਮੈ ਰਾਿਸ ॥
ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਜਾ ਿਸਫਿਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥
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ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
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ਪਉੜੀ ਿਥਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (299-19)

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਿਬਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਿਮਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਿਮਿਟਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥
ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਕੁ ਟੰਬ ਿਸਉ ਗੁ ਣ ਗੁ ਿਬੰਦ ਪਰ੍ਭ ਰਵਨ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥੧੫॥
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ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-15)

ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਅਪਨਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਕ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਤੁਝਿਹ ਨ ਜੋਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਜਨ ਤੂੰ ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਾਸ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਅਪਨੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀ ਹੋਰ ੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤ
ੰ ੀਆ ਮੈ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ੁ ॥੨॥੯॥੭੩॥
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ਅਰੜਾਵੈ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-7)

ਅਰੜਾਵੈ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਬਸਿਰਆ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਿਸਧਾਵੈ ॥
ਅਣਹੋਦਾ ਅਜਗਰੁ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ਿਨੰਦਕੁ ਅਗਨੀ ਮਾਿਹ ਜਲਾਵੈ ॥੧॥
ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਿਜ ਹੋਇ ਿਬਤੀਤੈ ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਿਬਗਸਾਵੈ ॥੨॥੧੦॥
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ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮੁ ਮਿਤ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਭਗਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀ ॥ (526-5)

ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਸਰਪ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੧॥
ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮੁ ਮਿਤ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਬੇਸਵਾ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੨॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਿੜਕੇ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਸੂਕਰ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਪਰ੍ੇਤ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੪॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥
ਬਦਿਤ ਿਤਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ॥੫॥੨॥

238

ਅਵਿਰ ਉਪਾਵ ਸਿਭ ਿਤਆਿਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੫ (817-8)

ਅਵਿਰ ਉਪਾਵ ਸਿਭ ਿਤਆਿਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥
ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਿਭ ਿਮਟੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਭਇਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਆ ਅਪਨੀ ਕਿਰ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਪਰ੍ਿਭ ਕਾਿਢਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਇਆ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥
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ਅਵਿਰ ਸਾਦ ਚਿਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-19)

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲੀਆ ॥
ਸੁਖਦਾਈ ਦੂਖ ਿਬਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥
ਅਵਿਰ ਸਾਦ ਚਿਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਭ ਤੇ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥
ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ੂ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨਾ ॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਿਹ ਡੁ ਲਾਨਾ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੀਠਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਇਕਸੁ ਹਿਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
ਿਤਸੁ ਲਿਗ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥
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ਅਵਿਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਿਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10)

ਅਵਿਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਿਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
ਮਾਰਿਹ ਲੂਟਿਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥
ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥
ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਿਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਸਾਿਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਿਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਿਨਤ ਕਾਮਿਣ ਅਵਿਰ ਲੁਟੇਿਨ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥
ੁ ਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥
ਢਾਿਹ ਮੜੋਲੀ ਲੂਿਟਆ ਦੇਹਰ
ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਪਿੜਆ ਭਾਿਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥
ਕਾਮਿਣ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਿਮਤਰ੍ ਲੁੜੇਿਨ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਤਨ ਕਾਰਿਣ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਿਰ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥
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ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1349-19)

ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥
ਲੋਗਾ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥
ਖਾਿਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਠ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥
ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭ ਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁ ੰਭਾਰੈ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥
ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਗੁ ਿਰ ਗੁ ੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥
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ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-1)

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੀਐ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸੁਣੀਐ ॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥
ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੀਜੈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਦੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥
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ਆਉ ਸਖੀ ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-6)

ਆਉ ਸਖੀ ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣਹ ਰਲੀਆ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ਦੀਪਕੁ ਿਗਆਨੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਤੁਠੈ ਢੁਿਲ ਢੁਿਲ ਿਮਲੀਆ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗਾ ਹਿਰ ਢੋਲੇ ਜੀਉ ॥
ਮੈ ਮੇਲੇ ਿਮਤਰ੍ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਵੇਚੋਲੇ ਜੀਉ ॥
ਮਨੁ ਦੇਵ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਿਵਟਿੜਅਹੁ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮਿਨ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਿਲਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਮਿਨ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਪਾਇਅੜਾ ਵਡਭਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਿਨਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਿਨ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਹਿਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਇਿਕ ਖਾਵਿਹ ਬਖਸ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਇਿਕ ਰਾਜੇ ਤਖਿਤ ਬਹਿਹ ਿਨਤ ਸੁਖੀਏ ਇਕਨਾ ਿਭਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥
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ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥

136

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-15)

ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਮਿਲ ਗਾਵਹ ਗੁ ਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਿਧਆਈਐ ਿਜਿਨ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਜਾਵਿਹ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਿਹ ॥
ਿਸਮਿਰ ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਿਰਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
ਸਭੁ ਭਉ ਿਬਨਸੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਸੋ ਪਾਰਿਗਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥
ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥
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ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥

137

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥ (217-3)

ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਚਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਦੇਉ ਸੰਦੇਸਾ ਪੈ ਚਰਣਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੈ ਮੈ ਕਰੇ ਅਨੰਦਾ ਜੀਉ ॥
ਵਿਣ ਿਤਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਉ ॥
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਬਗਸੰਦਾ ਜੀਉ ॥
ਪੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਕਰੀ ਿਨਤ ਸੇਵਾ ਜੀਉ ॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ ॥
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥
ਿਬਨਉ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਕਹੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਜੀਉ ॥
ਦਰਸਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰਹਿਰਆ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਿਪ ਤਿਰਆ ਜੀਉ ॥
ਇਹੁ ਅਜਰੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸਹੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੧੬੭॥

246

ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1018-14)

ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਧੁ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹਿਰ ਜਸੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਗਾਵਨਾ ॥੧॥
ਸੰਤ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਮਟਾਵਨਾ ॥੨॥
ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੈ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਖ ਤਜਾਵਨਾ ॥੩॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਗਰਿਭ ਨ ਪਾਵਨਾ ॥੪॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਨਾ ॥੫॥
ਸੰਤ ਿਬਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ ॥੬॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਚਲਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥
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ਆਇ ਿਮਲੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਆਇ ਿਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕੇ ਿਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

139

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (725-10)

ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਆ ॥੧॥
ਆਇ ਿਮਲੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਆਇ ਿਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕੇ ਿਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਘੁ ਿਮ ਘੁ ਿਮ ਜਾਏ ॥੨॥
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਤਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥
ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥੫॥
ਸਾ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥
ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਤਨਾ ਜੀਅ ਪਰ੍ਭ ਨਾਲੇ ॥
ਓਇ ਜਿਪ ਜਿਪ ਿਪਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਕਉ ਘੁ ਿਮ ਜਾਇਆ ॥
ਓਇ ਆਿਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਿਸਉ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥
ਗੁ ਿਰ ਿਪਆਰੈ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਨੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਮਾਰਗੁ ਦਿਸਆ ਗੁ ਰ ਪੁੰਨੁ ਵਡ ਪੁੰਨੋ ॥੯॥
ਜੋ ਗੁ ਰਿਸਖ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਈਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਿਰ ਆਿਪ ਗਿਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਹਮ ਿਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂਿੜ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥
ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਿਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਦੇ ਨ ਚੇਿਤਓ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥

248

ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਚੇਿਤਆ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥
ਿਤਨ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁ ਰਿਸਖ ਗੁ ਰ ਿਪਆਰੇ ॥੧੪॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਿਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਿਦਤੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥
ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
ਹਉ ਵੇਿਖ ਵੇਿਖ ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਗਿਸਆ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥
ਗੁ ਰ ਰਸਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਿਜਨ ਸੁਿਣ ਿਸਖਾ ਗੁ ਰ ੁ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਗੁ ਰ ਬਚਿਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥
ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੂ ਸਾਿਹਬੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥
ਆਪੇ ਹਿਰ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥
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ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-15)

ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ॥
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਲਗਿਹ ਅਨ ਲਾਲਿਚ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਲਾਭੁ ਲੈਹ ੁ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਅਰਾਧਹੁ ਛੁਟਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥੧॥
ਉਦਮੁ ਸਕਿਤ ਿਸਆਣਪ ਤੁਮਰੀ ਦੇਿਹ ਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥
ਸੇਈ ਭਗਤ ਭਗਿਤ ਸੇ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀ ॥੨॥੫੬॥੭੯॥
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ਆਏ ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਸਰਣੀ ॥

141

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-9)

ਆਏ ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਸਰਣੀ ॥
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਿਹਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਅੰਚਿਲ ਲਾਵਹੁ ਿਬਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣੀ ॥੧॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਿਹ ਧਰਣੀ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥
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ਆਸ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥

142

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-18)

ਗੁ ਨ ਕੀਰਿਤ ਿਨਿਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰਹੀ ਰਸ ਤੂੰਹੀ ਜਸ ਤੂੰਹੀ ਰੂਪ ਤੂਹੀ ਰੰਗ ॥
ਆਸ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੧॥
ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂੰਹੀ ਧਾਨ ਤੂਹੀ ਪਿਤ ਤੂਹੀ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੂਟੀ ਲੈ ਜੋਰੀ ॥੨॥
ਤੂਹੀ ਿਗਰ੍ਿਹ ਤੂਹੀ ਬਿਨ ਤੂਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਿਨ ॥
ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥
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ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਚਤਵਉ ਿਦਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-13)

ਹਿਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਿਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਚਤਵਉ ਿਦਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਿਤਸੁ ਕਰਉ ਿਨਹੋਰਾ ॥
ਤੁਲਾ ਧਾਿਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਗਾਏ ਗੁ ਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥
ਆਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਿਕਰ੍ਤਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥
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ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਬੂੰਦੇਰੇ ॥
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ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ (1117-8)

ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁ ਿਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥
ਸੁਿਣ ਸਬਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਿਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਗੁ ਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਕੀਨਾ ॥੧॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ॥
ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਨਮਖ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਜੈ ਤੇਰਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਿਹ ਤ ਪੀਵਾ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਬੂੰਦੇਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਿਲਹਾਰੀ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥੨॥
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ਆਖਿਣ ਜੋਰ ੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰ ੁ ॥
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ਜਪੁਜੀ, ਮਃ ੧ (7-9)

ਆਖਿਣ ਜੋਰ ੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰ ੁ ॥
ਜੋਰ ੁ ਨ ਮੰਗਿਣ ਦੇਿਣ ਨ ਜੋਰ ੁ ॥
ਜੋਰ ੁ ਨ ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਨਹ ਜੋਰ ੁ ॥
ਜੋਰ ੁ ਨ ਰਾਿਜ ਮਾਿਲ ਮਿਨ ਸੋਰ ੁ ॥
ਜੋਰ ੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਿਗਆਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਜੋਰ ੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਿਜਸੁ ਹਿਥ ਜੋਰ ੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥
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ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥

146

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (9-15)

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥
ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂਖ ॥੧॥
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥
ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
ਗੁ ਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰ ੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥
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ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-3)

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥
ਪਾਛੈ ਕੁ ਸਲ ਖੇਮ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਅਪੁਨਾ ਿਰਦੈ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥
ਸੰਤਹੁ ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੇ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਿਮਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਪਤੀਨੇ ॥੨॥੩॥੬੭॥
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ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

148

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-18)

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
ਪਾਛੇ ਆਨਦੁ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਤਾ ॥
ਪਰਮੇਸੁਿਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
ਿਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਹਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ ॥
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਅਚਰਜੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਨਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੨॥੨੩॥੮੭॥
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ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਿਗਆਨਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-1)

ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਿਗਆਨਾ ॥
ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨਾ ਬਾਿਰਕੁ ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਕਉ ਰਾਿਖ ਲੀਆ ॥
ਕਾਿਟਆ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰਹਿਰਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਲੀਏ ॥੨॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਿਟਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਐਸੀ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਸਾਿਹਬ ਮਿਨ ਮੇਲਾ ॥
ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸਹੇਲਾ ॥੪॥੯॥੪੮॥

259

ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਿਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10)

ਅਵਿਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਿਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
ਮਾਰਿਹ ਲੂਟਿਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥
ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥
ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਿਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਸਾਿਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਿਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਿਨਤ ਕਾਮਿਣ ਅਵਿਰ ਲੁਟੇਿਨ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥
ੁ ਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥
ਢਾਿਹ ਮੜੋਲੀ ਲੂਿਟਆ ਦੇਹਰ
ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਪਿੜਆ ਭਾਿਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥
ਕਾਮਿਣ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਿਮਤਰ੍ ਲੁੜੇਿਨ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਤਨ ਕਾਰਿਣ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਿਰ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥
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ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸੰਤ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ (1180-2)

ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਉ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮੰਗਲਚਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
ਿਚੰਤ ਲਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਿਬੰਦ ॥੧॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸੰਤ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਬਨੇ ਫਾਗ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੰਗੀ ਿਮਿਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥
ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥
ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਿਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਿਲਓ ਅਿਤ ਅਨੂਪ ॥
ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥
ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਸਦ ਬਸੰਤ ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ਦੇਵ ॥੩॥
ਿਬਰਖੁ ਜਿਮਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ ॥
ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭ ਿਤ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣਹ ਗਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੪॥੧॥
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ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-12)

ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਉਆ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਰਤਿਣ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥
ਦੁਖ ਦੂਿਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥
ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥
ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਿਹ ਸੁਰਦੇਵ ॥
ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਮੋਿਹ ਸੰਤਹ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥
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ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਿਝ ਗਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6)

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਰਤਨੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਓ ਮਲੀਨ ਬੁਿਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥
ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪਰ੍ਗਟਈ ॥
ਸੰਿਗ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਿਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥
ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਿਝ ਗਈ ॥
ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥
ਏਕ ਜੀਹ ਗੁ ਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥
ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥
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ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਿਤ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੀਵਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (777-19)

ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਤੀ ਤੁਿਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਘਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭੁ ਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਿਤ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੀਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਅਨਿਦਨੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥
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ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩ (417-2)

ਿਜਨ ਿਸਿਰ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮ ਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ ੁ ॥
ਸੇ ਿਸਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਿਨ ਗਲ ਿਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂਿੜ ॥
ਮਹਲਾ ਅੰਦਿਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਿਣ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲਿਨ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥
ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਿਨ ਪਾਿਸ ॥
ਹੀਡੋਲੀ ਚਿੜ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਿਸ ॥
ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਿਝਮਕਿਨ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਿਨ ਬਿਹਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆ ॥
ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖ ਦੀਆ ਮਾਣਿਨ ਸੇਜੜੀਆ ॥
ਿਤਨ ਗਿਲ ਿਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਿਨ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਿਜਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥
ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥
ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤ ਕਾਇਤੁ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਸਾਹ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਿਗ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਿਫਿਰ ਗਈ ਕੁ ਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥
ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਿਹ ਇਕਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥
ਚਉਕੇ ਿਵਣੁ ਿਹੰਦਵਾਣੀਆ ਿਕਉ ਿਟਕੇ ਕਢਿਹ ਨਾਇ ॥
ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਿਤਓ ਹੁਿਣ ਕਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
ਇਿਕ ਘਿਰ ਆਵਿਹ ਆਪਣੈ ਇਿਕ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਪੁਛਿਹ ਸੁਖ ॥
ਇਕਨਾ ਏਹੋ ਿਲਿਖਆ ਬਿਹ ਬਿਹ ਰੋਵਿਹ ਦੁਖ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥
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ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (180-13)

ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖਿਹ ਸਾਦੁ ॥
ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਿਹ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਿਪਆਰੀ ॥
ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੇ ਿਜਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਉ ॥
ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈਐ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਹਵੇ ਆਰਾਿਧ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਠਾਕੁ ਰ ਆਗਾਿਧ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥
ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ॥
ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਿਰ ਨ ਛੋਡੇ ॥
ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥
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ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਿਹ ਸਿਭ ਛਾਰੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-14)

ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਿਹ ਸਿਭ ਛਾਰੁ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਨਹਫਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਿਪ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥
ਵਿਣ ਿਤਰ੍ਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਦਇਆਲ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥
ਮਾਿਨ ਲੇਤੁ ਿਜਸੁ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥
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ਆਨਦ ਰੰਗ ਿਬਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1302-13)

ਆਨਦ ਰੰਗ ਿਬਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥
ਨਾਮੋ ਗਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੋ ਿਗਆਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ ਨਾਮੁ ਬਡਾਈ ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਤਾਰੈ ॥੧॥
ਅਗਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਅਰੈ ਦਰਸਾਰੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥
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ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥
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ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

(972-12)

ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥
ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥
ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁ ਆਿਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥
ਹਸਤ ਿਬਨੋਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਿਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥
ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥
ਪ ਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਿਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕਾਜ ਿਬਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਾਿਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥

269

160

ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (485-7)

ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥
ਬਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਿਹ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥
ਜਤਰ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂ ਜ ਕਰਉ ॥
ਪਿਹਲੇ ਬਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰਹ ਬੀਠਲ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥
ਆਨੀਲੇ ਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲੇ ਖੀਰੰ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦ ੁ ਕਰਉ ॥
ਪਿਹਲੇ ਦੂਧੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ਬਛਰੈ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥
ਈਭੈ ਬੀਠਲੁ ਊਭੈ ਬੀਠਲੁ ਬੀਠਲ ਿਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ ॥੪॥੨॥

270

ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-3)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਆਿਪ ਰਾਖੇ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥
ਸਚੇ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥
ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥
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ਆਿਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
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ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ (270-19)

ਆਿਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
ਆਿਪ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਬਸੈ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਿਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਿਤਤੁ ਲਗਿਹ ਹਿਰ ਨਾਥ ॥
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥
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ਆਿਪ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-5)

ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦ ੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥
ਆਿਪ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਰਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਿਧਆਇ ਤੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਗੁ ਣ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਦਵਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੩॥
ਆਪੇ ਵਡਾ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਧਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਤੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਅਤੁਲੁ ਤੁਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੫॥
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ਆਪਿਹ ਮੇਿਲ ਲਏ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੯ (829-14)

ਆਪਿਹ ਮੇਿਲ ਲਏ ॥
ਜਬ ਤੇ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਤਬ ਤੇ ਦੋਖ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਅਰੁ ਿਚੰਤ ਿਬਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥੧॥
ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਿਗਆਨੀ ਰਾਖੇ ਧਾਿਰ ਦਏ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ॥੨॥੧॥੧੨੬॥
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ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਹੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (604-10)

ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਹੁ ॥
ਵਣਜਾਰਾ ਜਗੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਸੁਿਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਿਖ ਬੋਲੇ ਆਿਪ ਮੁਹਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਉਝਿੜ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ਰਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਧੜੈ ਲਾਹੁ ॥
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਮਾਰੇ ਮਿਰ ਜਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਹੁ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਿਹਥਾ ਿਪਆਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਖੇਵਟੁ ਆਿਪ ਚਲਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੜ ਲੰਘਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥
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ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦ ੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-5)

ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦ ੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥
ਆਿਪ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਰਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਿਧਆਇ ਤੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਗੁ ਣ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਦਵਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੩॥
ਆਪੇ ਵਡਾ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਧਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਤੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਆਪੇ ਅਤੁਲੁ ਤੁਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੫॥
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ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਉਮਾਹਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-13)

ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਉਮਾਹਾ ॥
ਆਪੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਬਿਦ ਸਮਾਹਾ ॥
ਆਪੇ ਲੇਖਿਣ ਆਿਪ ਿਲਖਾਰੀ ਆਪੇ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਹਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲੈ ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਬਿਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ ॥
ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ ॥
ਕੁ ਵਲੀਆ ਪੀੜੁ ਆਿਪ ਮਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਬਾਲਕ ਰੂਿਪ ਪਚਾਹਾ ॥੨॥
ਆਿਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਚੋਜਾਹਾ ॥
ਕਿਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਚੰਡੂਰ ੁ ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਮਾਰਾਹਾ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਬਲੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਬਲੁ ਭੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾਹਾ ॥੩॥
ਸਭੁ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਵਿਸ ਆਪੇ ਜੁਗਿਤ ਹਥਾਹਾ ॥
ਗਿਲ ਜੇਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਖੰਚੈ ਿਤਉ ਜਾਹਾ ॥
ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ ਿਪਆਰੇ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੬॥
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ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਇ ਿਦਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-10)

ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਇ ਿਦਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਿਤਨ ਮਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਦੈਤ ਪੁਤਰ੍ੁ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਤਰਪਣੁ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਣੈ ਸਬਦੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਿਬਧਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥
ਸਦਾ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਈ ॥੨॥
ਮੂਰਖ ਦੁਿਬਧਾ ਪੜਿਹ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਦੁਸਟੁ ਦੈਤੁ ਿਚੜਾਇਆ ॥੩॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਦੁਿਬਧਾ ਨ ਪੜੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਡਰੈ ਨ ਿਕਸੈ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ਦੈਤੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ॥੪॥
ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਭਗਤ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਿਬਦਾਿਰਆ ਅੰਧੈ ਦਰ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥
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ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ ੨ ॥ (23-10)

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਿਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥
ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥
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ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ ੨ ॥ (23-10)

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਿਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥
ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥
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ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ (663-4)

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥
ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥
ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨੋ ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥
ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਿਛਟਕਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਿਸ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਿਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਿਹ ਪਸਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਿਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਿਜਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ ॥
ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਿਹ ਿਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥੩॥
ਦਸ ਅਠਾ ਅਠਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੈ ਵਰਤਿਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ॥੪॥੩॥

ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥
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ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ॥
ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਿਨਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥
ਤੁਹੀ ਿਨਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥
ਰਾਮਾ ਭਗਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ੁ ਜਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥
ਮਦਨ ਮੂਰਿਤ ਭੈ ਤਾਿਰ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪॥੨॥

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ॥
ਸੁੰਨ ਸੰਿਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਿਤ ਆਿਦ ਸਮਾਈ ॥
ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਿਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥
ਲੇਹ ੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਠਾਢਾ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਨਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥
ਜੋਿਤ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥
ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥

ਧੰਨਾ ॥
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਤੇ ਿਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਿਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਿਨਤ ਜੀਉ ॥
ਪਨੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥
ਇਕ ਤਾਜਿਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥
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ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਿਨ ਚੰਗੀ ॥
ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥
Swaiyyaa, Dohraa....under construction (text not from Siri Guru Granth Sahib)
ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫
ਿਡਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਿਹਆ ॥
ਬਧੋਹ ੁ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਤ ਤੂ ਸੋਿਹਆ ॥
ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ॥
ਹਿਰਹ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਿਹ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥
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ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਿਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-10)

ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਿਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਬਿਸਓ ਨਾਮੁ ॥
ਜਾ ਕਉ ਸੁਆਮੀ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥
ਤਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਆਈ ਸ ਿਤ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਭੇਟੇ ਗੁ ਰ ਬਚਨ ਿਤ ॥੨॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੋਈ ਪਰਬੀਨ ॥
ਨਾਮ ਮੰਤਰ੍ੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ਿਜਿਨ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥
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ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੁ ੰਮਣੀ ਿਕਤੀ ਿਮਤਰ੍ ਕਰੇਉ ॥
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ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1014-15)

ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੁ ੰਮਣੀ ਿਕਤੀ ਿਮਤਰ੍ ਕਰੇਉ ॥
ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਿਕਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥
ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਿਪਰ ਨਾਿਲ ॥
ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੇਈਅੜੈ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਿਕਉ ਜਾਉ ॥
ਮੈ ਗਿਲ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਝੂਿਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥
ਪੇਈਅੜੈ ਿਪਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ॥
ਸੁਿਖ ਸਵੰਿਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੩॥
ਲੇਫ ੁ ਿਨਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਿਗ ਬਣਾਇ ॥
ਿਪਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਡੁ ਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥੪॥
ਿਕਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡੜੇ ਿਕਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥
ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥
ਸਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਪਆਿਰ ॥੬॥
ਿਗਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥੭॥
ਤਉ ਭਾਵਿਨ ਤਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਿਕਤੀਆਹ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਿਤਨ ਸਚੈ ਰਤੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥
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ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਿਸਮਰਹ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-2)

ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਕਹੀਐ ॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਸਿਧ ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਿਸਮਰਹ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥
ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥੧॥
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਭਾਗੇ ॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਤਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਝੂਠੁ ਤਿਜ ਿਨੰਦਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ॥
ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੩॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥
ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥
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ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-17)

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹੈ ਕਲਜੁਿਗ ਖੇਵਟੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਤਰਹੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰਹੁ ॥
ਮਸਤਿਕ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਪਾਿਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਿਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਤਮੁ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਜਨ ਕਰਹੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਮਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਚਾਿਖ ਿਦਖਹੁ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਿਬਸਰੇ ਸਿਭ ਿਬਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਹੁ ॥੪॥੪॥
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ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-2)

ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਿਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥
ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ੁ ਸੰਸਾਰੁ ਝੂਠਾ ਿਵਣਸਣਾ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਨੇਹ ੁ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਿਸਮਰਤ ਿਮਿਟ ਜਾਵਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥
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ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਿਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥

177

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-12)

ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਟੁਿਲ ਟੁਿਲ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਿਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਭਾਗਹੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਿਨਿਤ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਆਿਪ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ॥
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਿਬਿਖਆ ਸਭ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਿਵਿਚ ਕ ਇਆ ਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥
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ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (764-17)

ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਘਿਰ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਭਈ ਿਨਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਸਗਲੀ ਜੋਿਤ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਿਮਿਲਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਸਾਿਚ ਿਮਲੇ ਘਿਰ ਆਏ ॥੧॥
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ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਅੰਿਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17-16)

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਅੰਿਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
ਿਮਿਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮਰ੍ਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਅਉਗਣ ਸਿਭ ਅਸਾਹ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਿਰ ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਿਕਆ ਹੋਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਿਵਆ ਿਕਨੀ ਗੁ ਣੀ ॥
ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਿਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਿਮਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥
ਿਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਿਮਲੈ ਜਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥
ਕੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁ ਦਰਤੀ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਸਫਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇਤੇ ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ॥੩॥
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਊਪਜੈ ਸਚ ਮਿਹ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਹੋਵੈ ਪਿਤ ਊਗਵੈ ਗੁ ਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥
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ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੀਆ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (96-5)

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੀਆ ॥
ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦਸੇ ਿਤਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਧਾ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਘੁ ਮਾਈਆ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ ॥
ਤੂ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਿਦਖਾਿਲਆ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੨॥
ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈਆ ॥
ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਿਤ ਵਰਤੈ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਨ ਰਲਈ ਿਕਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਇਕੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਤਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਕੈ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ਭਾਣੀ ॥
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥
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ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (579-13)

ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹ ॥
ਰੋਵਹ ਿਬਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਸਮਾਿਲਹ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਿਲਹ ਅਸਾ ਿਭ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥
ਿਜਸ ਕਾ ਕੀਆ ਿਤਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਿਤਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥
ਜੋ ਿਤਿਨ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਿਕ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਿਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥
ਸੇਿਵਹੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥
ਪੰਿਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ॥
ਭੇਟੈ ਿਸਉ ਜਾਵਹੁ ਸਿਚ ਸਮਾਵਹੁ ਤ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥
ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਿਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰ ਜਾਣੈ ॥੨॥
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਿਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਿਨ ਪਰਵਾਣੋ ॥
ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਿਹ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥
ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਿਹ ਪਿਤ ਿਸਉ ਜਾਵਿਹ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਕਿਰ ਏਕੁ ਿਧਆਵਿਹ ਤ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸ ਸੂਿਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਿਹ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥
ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਿਹਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥
ਕੁ ਦਰਿਤ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥
ਿਜਿਨ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥
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ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਿਭ ਭੁੰਚਹ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-7)

ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਿਭ ਭੁੰਚਹ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹ ਿਮਿਲ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥੧॥
ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਤਾ ਤੇ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਖੀਨ ਭਏ ਸਿਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੁਿਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹ ੁ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥
ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂ ਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਅਰਿਪਆ ਸੇਈ ਪਿਤਵੰਤੇ ॥
ਆਪਨੜੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਿਣਆ ਿਨਤ ਕੇਲ ਕਰੰਤੇ ॥੩॥
ਦੁਰਮਿਤ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਿਬਖਲੀ ਪਿਤ ਕਮਲੀ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥

294

ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

(775-8)

ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਘਿਰ ਵਾਜਿਹ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਪੂ ਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
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ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-15)

ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੀ ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੁ ॥੧॥
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਿਹਓ ॥
ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਿਝ ਗਇਆ ਗੁ ਿਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ਤਉ ਛੋਿਡ ਗਏ ਿਨਗਹਾਰ ॥
ਿਜਸ ਕੀ ਅਟਕ ਿਤਸ ਤੇ ਛੁਟੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਟਵਾਰ ॥੨॥
ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਿਨਹਕਰਮਾ ॥
ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜੇ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥
ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਬੈਠਕਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ਬਣਾਇਆ ॥
ਸਚੁ ਪੂੰਜੀ ਸਚੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥
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ਆਵਤੁ ਿਕਨੈ ਨ ਰਾਿਖਆ ਜਾਵਤੁ ਿਕਉ ਰਾਿਖਆ ਜਾਇ ॥

185

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-10)

ਆਵਤੁ ਿਕਨੈ ਨ ਰਾਿਖਆ ਜਾਵਤੁ ਿਕਉ ਰਾਿਖਆ ਜਾਇ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜ ਉਸ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ਤੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਇਬਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਿਟੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ ॥
ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਿਜਉ ਉਸ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਿਗ ਚਿਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਗਾਸੀ ॥
ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਿਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕੀ ਆਸਾ ਿਤਸ ਹੀ ਸਉਿਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਿਹਆ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਨਾਨਕ ਿਗਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੮॥
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ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਿਤ ਆਈਅਲੇ ॥
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (988-13)

ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸ ਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਧਰੇ ਚਕਰ੍ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥
ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦਰ੍ੋਪਤੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਅਹਿਲਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥
ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਿਤ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥
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ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਜੋ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਕਰੇ ਿਬਨਾਸਾ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (860-3)

ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਜੋ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਕਰੇ ਿਬਨਾਸਾ ॥
ਜੇ ਹਿਰ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਤਾ ਹਿਰ ਿਨਹਫਲ ਸਭ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਿਜਸੁ ਸੇਿਵਐ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਿਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਜਨ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਤਾ ਆਗੈ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤੁ ਕਢਾਸਾ ॥
ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਹ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੂਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ ॥
ਸੋ ਐਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਿਹ ਮਨ ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ ॥੨॥
ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੇ ਕੁ ਟੰਬ ਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਦੀਸਿਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਭ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਿਮਲਾਸਾ ॥
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਉਨ ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਨੇੜੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਪਨਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਧੁ ਉਪਕਰੈ ਦੂਿਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥
ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਿਕਉ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਰਿਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥
ਹਿਰ ਜਪੁ ਮੰਤੁ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਜਾਪਹੁ ਿਤਨ ਅੰਿਤ ਛਡਾਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਚਤਾਸਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਇਹੁ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥
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ਐਸਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥

188

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-12)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥
ਭਾਿਹ ਨ ਜਾਲੈ ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਸੰਗੁ ਛੋਿਡ ਕਿਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥
ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਿਜਸੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥
ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਿਤ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥

300

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥

189

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5)

ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਿਹ ਫਿਲਆ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥
ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਿਬਖੂਆ ਕੇ ਕੁ ੰਟਾ ਬੀਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥
ਖਬਿਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥
ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਆਿਣ ਜੜਾਈ ॥
ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਿਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥
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ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (236-2)

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥
ਿਤਸ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਾ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਰਿਵਆ ਸੋਇ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਿਮ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥
ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਿਸ ਆਵਿਹ ਪੰਚਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਿਰਦੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਚਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਸਝੈ ॥੩॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਿਟ ਿਮਟਿਹ ਅਪਰਾਧ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਹੋਵਿਹ ਸਾਧ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਛੋਡੈ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਹਲੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਿਨਵਾਸੁ ॥੫॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਿਨ ਨ ਪੋਹਤ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਿਨਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਿਣ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥
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ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥
ਗੁ ਿਰ ਸੁਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਊਪਿਰ ਕਰੀ ॥
ਿਜਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੇ ਹਰੀ ॥
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਿਨ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੮॥੨॥
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ਐਸਾ ਕੋਇ ਿਜ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਗਵਾਵੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (237-17)

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕੋਇ ਿਜ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਗਵਾਵੈ ॥
ਇਸਿਹ ਮਾਿਰ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਿਹ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਿਮ ਸਮਾਿਹ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਿਸਝੈ ॥੨॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਿਤਵੰਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥੩॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਿਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਿਗਆਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੀ ॥੫॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਿਮਟੈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥੬॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜੂਿਠ ਨ ਧੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ॥
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ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ॥
ਿਤਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਿਸਿਧ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥
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ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1339-2)

ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਕਲਿਬਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਰਾਸੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ॥
ਸੇਵਕ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੋਹੰਤੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਦੋਖ ਸਿਭ ਿਬਨਸਿਹ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲ ਹੋਸ ॥੨॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਿਜਸੁ ਿਮਲਤੇ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥
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ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (970-14)

ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥
ਿਖੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੁਿਧ ਿਬਭੂਿਤ ਚਢਾਵਉ ਅਪੁਨੀ ਿਸੰਗੀ ਸੁਰਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥
ਕਿਰ ਬੈਰਾਗੁ ਿਫਰਉ ਤਿਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਜਾਈ ॥੨॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਲੈ ਿਹਰਦੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਿਨਰਾਲਮ ਤਾੜੀ ॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਬਾੜੀ ॥੩॥੭॥
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ਐਸਾ ਦੇਿਖ ਿਬਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ॥

194

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ (370-5)

ਿਜਿਨ ਲਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਖਾਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਸੁਿਖ ਬੈਠਾਲੀ ਿਤਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁ ਟੰਬ ਦੇਿਖ ਿਬਬਾਦੇ ॥
ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਿਤ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਦੇਿਖ ਿਬਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸਿਭ ਧਰ੍ੋਹਿਨ ਧਰ੍ੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਉਦਾਸੀ ਿਤਨ ਕਾਿਮ ਿਵਆਪੈ ॥
ਇਿਕ ਸੰਚਿਹ ਿਗਰਹੀ ਿਤਨ ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥
ਇਿਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਿਹ ਿਤਨ ਬਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥
ਹਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਲਿਗ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥
ਪੰਿਡਤ ਮੋਹੇ ਲੋਿਭ ਸਬਾਏ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਮੋਹੇ ਮੋਿਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥
ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥
ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਿਸ ॥
ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਹ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਖ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥
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ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ ॥ (659-16)

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਾਿਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਗੂ ੰਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਿਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖ ਤਹ ਸੋਈ ॥੨॥੨॥
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ਐਸੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-13)

ਮਾਥੈ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਰੂਿਰ ॥
ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਿਜਹਬਾ ਕੀ ਫੂਿੜ ॥
ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਿਪਰੁ ਜਾਨੈ ਦੂਿਰ ॥੧॥
ਐਸੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈ ॥
ਉਿਨ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਇ ਠਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਿਹਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਮੋਿਹਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਿਹਆ ॥੨॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥
ਸੇ ਉਬਰੇ ਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥
ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥
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ਐਸੀ ਕਉਨ ਿਬਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1305-1)

ਐਸੀ ਕਉਨ ਿਬਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸ ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਉਮਿਗ ਹੀਉ ਤਰਸਨਾ ॥੧॥
ਦੀਨ ਲੀਨ ਿਪਆਸ ਮੀਨ ਸੰਤਨਾ ਹਿਰ ਸੰਤਨਾ ॥
ਹਿਰ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ॥
ਹੀਉ ਅਰਿਪ ਦੇਨ ॥
ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਹੈ ਿਕਰਪੇਨ ॥
ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਤਆਿਗ ਛੋਿਡਓ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜੀਉ ਭੇਟਨਾ ॥੨॥੨॥੩੫॥
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ਐਸੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ (908-11)

ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਿਖੰਥਾ ਕਿਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਿਬਭੂਿਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਿਜਿਣ ਲਇਆ ॥੧॥
ਐਸੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥
ਿਜਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੁਗਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਧਆਨ ਕਾ ਕਿਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਿਸੰਙੀ ਸੁਰਿਤ ਵਜਾਈ ॥੨॥
ਮਨੁ ਿਦਰ੍ੜੁ ਕਿਰ ਆਸਿਣ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਮੰਗਿਣ ਚੜਿਹ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਿਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਿਭਮਾਨੁ ਨ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥
ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਿਰ ਡੰਡੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥
ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਬਨਸੈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥
ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਿਜ ਕੁ ਟੰਬੁ ਛੋਿਡ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਿਹ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਸਰੀਰ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹਿਹ ॥੮॥
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਿਮਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸੁ ਮਿਹ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥
ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿਬਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥
ਿਵਣੁ ਵਜਾਈ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਿਤ ਹੋਵਿਹ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥
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ਐਸੀ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ॥

199

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-4)

ਐਸੀ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਤਿਨ ਧੂਿਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਬਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਿਗ ਧਰਹੁ ॥
ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਿਨਵਾਰਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ਹੋਿਮ ਜਰਹੁ ॥੧॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਭਾਵਨੁ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਟਰਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ ਸੰਤਸੰਿਗ ਲੇ ਮੋਿਹ ਉਧਰਹੁ ॥੨॥੩॥੧੧੯॥
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ਐਸੀ ਦੀਿਖਆ ਜਨ ਿਸਉ ਮੰਗਾ ॥

200

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-8)

ਐਸੀ ਦੀਿਖਆ ਜਨ ਿਸਉ ਮੰਗਾ ॥
ਤੁਮਰੋ ਿਧਆਨੁ ਤੁਮਾਰੋ ਰੰਗਾ ॥
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਭਾਖਨੁ ਜਨ ਿਸਉ ਊਠਨੁ ਬੈਠਨੁ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥
ਜਨ ਚਰ ਰਜ ਮੁਿਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ॥੧॥
ਜਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਮਿਹਮਾ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਿਟ ਗੰਗਾ ॥
ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਕੀਓ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ ॥੨॥੪॥੧੨੦॥
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ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

201

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-5)

ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥੧॥
ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਭਾਗ ॥
ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥
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ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ॥

202

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-10)

ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ॥
ਮੇਿਲ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਰਤਾ ਪੇਿਖ ਿਬਗਸੈ ਿਜਉ ਨਾਰੀ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੀ ॥੧॥
ਪੂਤ ਪੇਿਖ ਿਜਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥
ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਪੇਿਖ ਧਨਾ ॥
ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥
ਿਬਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਦਾਤਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥
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ਐਸੀ ਮ ਗੁ ਗੋਿਬਦ ਤੇ ॥

203

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-18)

ਐਸੀ ਮ ਗੁ ਗੋਿਬਦ ਤੇ ॥
ਟਹਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗੁ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਜਿਪ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕੁ ਰ ਸਰਨਾ ॥
ਸੋਈ ਕੁ ਸਲੁ ਜੁ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਕਰਨਾ ॥੧॥
ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ॥
ਜਾ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮਇਆ ਕਰੇਹੀ ॥੨॥
ਅਿਗਆਨ ਭਰਮੁ ਿਬਨਸੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰ੍ਦੈ ਬਸਿਹ ਗੁ ਰ ਪੈਰਾ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥
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ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥

204

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

(1106-11)

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥
ਗਰੀਬ ਿਨਵਾਜੁ ਗੁ ਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ੍ੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੀ ਛੋਿਤ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ ਢਰੈ ॥
ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰੈ ॥੧॥
ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਿਤਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥
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ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ॥

205

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-10)

ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ॥
ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਮੂਕਿਰ ਪਾਵਿਹ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਚ ਿਬਹਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਿਗ ਹੇਤੁ ਸਾਜਨ ਿਤਆਿਗ ਖਰੇ ॥
ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਠਾ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥੧॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਪਿਰਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁ ਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਿਧ ਪਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ ॥੨॥੧੦॥੯੬॥
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ਐਸੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

206

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ (676-8)

ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਸੇ ਕਰਿਹ ਪਰਾਲ ॥
ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਸੇ ਜੰਜਾਲ ॥
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਿਹ ਿਤਨ ਿਸਉ ਹੀਤ ॥
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਤ ॥੧॥
ਐਸੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਡੀਠਾ ॥
ਝੂਠ ਧੋਹ ਿਸਉ ਰਿਚਓ ਮੀਠਾ ॥
ਦਾਿਤ ਿਪਆਰੀ ਿਵਸਿਰਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਿਵਚਾਰਾ ॥੨॥
ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਿਠ ਰੋਵੈ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵੈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥
ਪਾਪ ਕਰੈ ਤਾ ਪਛੋਤਾਣੇ ॥੩॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੋ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਬੰਦਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਇ ਸਾਿਹਬੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥
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ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥

207

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (914-11)

ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਰਹੇ ਹਿਰ ਬੂਟ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ॥
ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੧॥
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਿਜਉ ਿਤਖਾ ਿਮਟੰਤ ॥
ਧਨ ਿਬਗਸੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਵਤ ਕੰਤ ॥
ਲੋਭੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥
ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਦਇਆ ਿਜਉ ਬਾਲਾ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਜਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥੩॥
ਿਜਉ ਅੰਧੁਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥
ਗੂ ੰਗਾ ਬਕਤ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ ॥
ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਿਰ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਗਲ ਉਧਾਿਰ ॥੪॥
ਿਜਉ ਪਾਵਕ ਸੰਿਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥
ਐਸੇ ਪਰ੍ਾਛਤ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਬਨਾਸ ॥
ਿਜਉ ਸਾਬੁਿਨ ਕਾਪਰ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥
ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਖੋਤ ॥੫॥
ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ ॥
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੂੰਦ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਿਜਉ ਕੁ ਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਮਨਿਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦਇਆਲ ਭਏ ਤਾ ਆਏ ਚੀਿਤ ॥
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਿਤਿਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥
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ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ ॥੭॥
ਸਿਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਛੂਟੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦ ॥
ਨਾਨਕ ਪੇਿਖਓ ਸਭੁ ਿਬਸਮਾਦ ॥੮॥੪॥

322

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥

208

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ (332-4)

ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿਹ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ॥
ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ ਿਗਰਾਵਿਹ ॥੧॥
ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀਏ ਭਗਿਤ ਤੇ ਬਾਹਜ ਿਤਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਨ ਦੇਿਹ ਚੁਰ ੂ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
ਿਤਹ ਿਨੰਦਿਹ ਿਜਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥
ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁ ਿਟਲਤਾ ਚਾਲਿਹ ॥
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਿਹ ॥੩॥
ਛਾਿਡ ਕੁ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਿਹ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਿਹਓ ਨ ਮਾਨਿਹ ॥੪॥
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਿਹ ॥
ਆਿਗ ਲਗਾਇ ਮੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵਿਹ ॥੫॥
ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਿਹ ਕ ਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਦੇਿਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ ॥੬॥੧॥੪੪॥
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ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀੳ ਕੀ ॥ (855-6)

ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥
ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਿਗ ਚਲਹੁ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁ ਧਕਾ ਿਦਵਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭਹੂ ਜਮੁ ਲੈ ਜਈਹੈ ਰੇ ॥
ਮਾਨਸੁ ਬਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚੁ ਿਬਲਈਆ ਖਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥
ਧਨਵੰਤਾ ਅਰੁ ਿਨਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ॥
ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਿਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲੁ ਬਡਾਨੀ ਰੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਿਰ ਭਾਏ ਿਤਨ ਕੀ ਕਥਾ ਿਨਰਾਰੀ ਰੇ ॥
ਆਵਿਹ ਨ ਜਾਿਹ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ॥੩॥
ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਲਿਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹੈ ਤਜਹੁ ਜੀਅ ਜਾਨੀ ਰੇ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਿਮਿਲਹੈ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (986-18)

ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੂਡਤ ਕਉ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਿਮਲਤ ॥
ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਿਮਲਤ ਿਤਲਤ ॥
ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਿਮਲਤ ਨੀਰ ॥
ਜੈਸੇ ਬਾਿਰਕ ਮੁਖਿਹ ਖੀਰ ॥੧॥
ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਿਹ ਸਖਾ ਭਰ੍ਾਤ ॥
ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ॥
ਜੈਸੇ ਿਕਰਖਿਹ ਬਰਸ ਮੇਘ ॥
ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਿਨ ਸੇਂਘ ॥੨॥
ਗਰੁੜ ਮੁਿਖ ਨਹੀ ਸਰਪ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਸੂਆ ਿਪੰਜਿਰ ਨਹੀ ਖਾਇ ਿਬਲਾਸੁ ॥
ਜੈਸੋ ਆਂਡੋ ਿਹਰਦੇ ਮਾਿਹ ॥
ਜੈਸੋ ਦਾਨੋ ਚਕੀ ਦਰਾਿਹ ॥੩॥
ਬਹੁਤੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਤੁਹੀ ॥
ਊਚ ਮੂਚੌ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥
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ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-15)

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਬਾਰ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਾ ਕਉ ਵਾਿਰ ॥
ਿਸਮਰਿਨ ਤਾ ਕੈ ਿਮਟਿਹ ਸੰਤਾਪ ॥
ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਨ ਿਵਆਪਿਹ ਤਾਪ ॥੧॥
ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲੁ ਮਿਨ ਗਹੈ ॥
ਅਿਨਕ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੀ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਰਨਹਾਰੀ ॥੨॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਿਰਆ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਿਰਆ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਨਮਾਣੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥੩॥
ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰਾ ॥
ਸੋ ਜਾਪੈ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਦਇਆਰੁ ॥੪॥੧੩॥੨੬॥
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ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਿਲਹਾਿਰ ॥

212

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦

(1307-2)

ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਿਲਹਾਿਰ ॥
ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਿਝ ਿਨਕਿਟ ਬਿਸਓ ਤਾਕੀ ਸਰਿਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਿਮਓ ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਦੁਆਿਰ ॥੧॥
ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ਿਮਿਲਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਿਰ ਪਾਿਰ ॥੨॥੧॥੪੫॥
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ਐੇਸੋ ਧਣੀ ਗੁ ਿਵੰਦ ੁ ਹਮਾਰਾ ॥

213

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1156-10)

ਕੋਿਟ ਿਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥
ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਜਾ ਕੇ ਧਰ੍ਮਸਾਲ ॥
ਕੋਿਟ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥
ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ ॥੧॥
ਐੇਸੋ ਧਣੀ ਗੁ ਿਵੰਦ ੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁ ਣ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਸੇਵਕਾਇ ॥
ਕੋਿਟ ਜੀਅ ਜਾ ਕੀ ਿਸਹਜਾਇ ॥
ਕੋਿਟ ਉਪਾਰਜਨਾ ਤੇਰੈ ਅਮਿਗ ॥
ਕੋਿਟ ਭਗਤ ਬਸਤ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਕੋਿਟ ਇੰਦਰ੍ ਠਾਢੇ ਹੈ ਦੁਆਰ ॥
ਕੋਿਟ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਮਾਿਹ ॥
ਕੋਿਟ ਨਾਮ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾਿਹ ॥੩॥
ਕੋਿਟ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਨਾਦ ॥
ਕੋਿਟ ਅਕਾਰੇ ਚਿਲਤ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਕੋਿਟ ਸਕਿਤ ਿਸਵ ਆਿਗਆਕਾਰ ॥
ਕੋਿਟ ਜੀਅ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੪॥
ਕੋਿਟ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥
ਕੋਿਟ ਪਿਵਤਰ੍ ਜਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥
ਕੋਿਟ ਪੂਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਜਾ ॥
ਕੋਿਟ ਿਬਸਥਾਰਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੫॥
ਕੋਿਟ ਮਿਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਹੰਸ ॥
ਕੋਿਟ ਉਸਤਿਤ ਜਾ ਕੀ ਕਰਤ ਬਰ੍ਹਮੰਸ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਲਉ ਓਪਿਤ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ॥
ਕੋਿਟ ਗੁ ਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨ ਜਾਿਹ ॥੬॥
ਕੋਿਟ ਿਗਆਨੀ ਕਥਿਹ ਿਗਆਨੁ ॥
ਕੋਿਟ ਿਧਆਨੀ ਧਰਤ ਿਧਆਨੁ ॥
ਕੋਿਟ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥
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ਕੋਿਟ ਮੁਨੀਸਰ ਮਿਨ ਮਿਹ ਰਹਤੇ ॥੭॥
ਅਿਵਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਕੀਓ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥
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ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

214

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-3)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਆਿਪ ਰਾਖੇ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥
ਸਚੇ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥
ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥
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ਇਉ ਿਕਉ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥

215

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356-18)

ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁ ਣ ਕਿਰ ਧੋਵਾ ॥
ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਿਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥
ਇਉ ਿਕਉ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥
ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥
ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨॥
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਚਾਿਖਆ ਮੇਰੀ ਿਤਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੩॥
ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ ਿਪਆਸੀ ॥
ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਿਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਤਉ ਕਾਮਿਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥
ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਛੋਿਡ ਵਡਾਈ ਅਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥
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ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿਹ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥ (722-6)

ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿਹ ॥
ਆਪਨੜੈ ਘਿਰ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਿਹ ॥
ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿਕਆ ਢੂਢੇਿਹ ॥
ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਿਹ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਿਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਤਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਿਪਆਰੋ ॥੧॥
ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਿਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥
ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੀ ॥
ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਿਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਿਕਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਿਰ ਮਾਨੀਐ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥
ਜਾ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥
ਏਵ ਕਹਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਸਹੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਿਦਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਿਣ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥
ਐਸੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥
ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਿਬਚਖਿਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਿਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥
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ਇਸੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-8)

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਵਕਾਰ ॥
ਸਰ੍ਵਣ ਸੋਏ ਸੁਿਣ ਿਨੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥
ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਿਭ ਮੀਠੈ ਸਾਿਦ ॥
ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਿਬਸਮਾਿਦ ॥੧॥
ਇਸੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥
ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਤੀ ॥
ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
ਸੂਨੇ ਨਗਿਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥
ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥
ਦਰਿਬ ਿਸਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਿਸ ਹੋਤੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਾਿਰੰਗਪਾਿਣ ॥
ਸੰਤਨ ਧੂਿਰ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੪॥
ਸੋ ਜਾਗੈ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ॥
ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥
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ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (326-12)

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥
ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥
ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥
ਧਰਿਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਿਤ ਿਜ ਸੋਵਿਹ ਿਦਨ ਕਰਿਹ ਕਾਮ ॥
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਲੇਿਹ ਨ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥੨॥
ਹਾਿਥ ਤ ਡੋਰ ਮੁਿਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ ॥
ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਿਸ ਬਾਿਧਓ ਚੋਰ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਿਸ ਰਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ ॥੫॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਿਤ ਰੇ ਅੰਧਾ ॥
ਸਿਤ ਰਾਮੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥
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ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਿਕਆ ਗਰਬਈਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (330-2)

ਿਜਹ ਿਸਿਰ ਰਿਚ ਰਿਚ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥
ਸੋ ਿਸਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਿਹ ਕਾਗ ॥੧॥
ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਿਕਆ ਗਰਬਈਆ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ ਿਦਰ੍ੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਿਹਗੇ ਤੇਰੇ ॥੨॥੩੫॥
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ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਿਹ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (600-4)

ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
ਅਖੁਟ ੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਦੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਿਕਨੈ ਨ ਕੀਮਿਤ ਹੋਇ ॥
ਨਾਮ ਧਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਿਹ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਲੂਟਿਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂ ਕਾਰਾ ॥
ਅੰਧਾ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਬਾਰਾ ॥੨॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਵਗੁ ਤੇ ਿਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਸਦਾ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਿਸਿਰ ਬਾਿਦਸਾਹਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥
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ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7)

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥
ੁ ਾ ਕਿਰਆ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਦੇਹਰ
ਉਕਿਤ ਜੋਿਤ ਲੈ ਸੁਰਿਤ ਪਰੀਿਖਆ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥੧॥
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਾਿਰ ਜਨਾ ॥
ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰ੍ਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਿਨਤਾ ਅਰੁ ਮੀਤਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਿਨਰਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ ॥
ਅੰਤਿਰ ਥਾਨ ਠਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥
ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਿਨ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਚਿਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਿਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥
ਮਨ ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥
ਅਪਿਵਤਰ੍ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕਿਰਆ ॥
ਸਗਲ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਤੂ ਿਸਿਰ ਧਿਰਆ ॥
ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥
ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਜੈ ॥੬॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਿਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥
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ਿਜਸੁ ਿਵਸਿਰਐ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ॥
ਨਾ ਿਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਿਗ ਪਾਥਰ ਤਿਰਆ ॥੮॥੨॥
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ (330-6)

ਸੁਖੁ ਮ ਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮ ਿਗਆ ਭਾਵੈ ॥੧॥
ਿਬਿਖਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਿਤ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥
ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਿਸਵ ਬਰ੍ਹਮ ਡਰਾਨਾ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾ ॥੨॥
ਸਨਕਾਿਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਿਨ ਸੇਖਾ ॥
ਿਤਨ ਭੀ ਤਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈਦੇਉ ਨਾਮ ॥
ਭਗਿਤ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨ ॥੫॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥
ਿਜਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਿਤਿਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਸਮਾਈ ॥੭॥
ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥
ਇਹ ਮਿਨ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥
ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਿਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-16)

ਸੋ ਮੁਿਨ ਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਰੇ ॥
ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਲੁ ਮੋਹ ੁ ਕਿਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਿਮ ਭਲਾਇਆ ॥੨॥
ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਿਪੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥
ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਿਰ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁ ਰ ੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਰੈ ॥੪॥
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਸਭ ਮਿਹ ਵਸੈ ਅਤੀਤੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੫॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੬॥੫॥
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-15)

ਿਤਨ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਿਲਆ ਦੂਜੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬ ਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਿਬਲਲਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ॥
ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ ॥੩॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁ ਿਰ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
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ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10)

ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭ ਤੇ ॥
ਦੇਂਿਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੧॥
ਭਰ੍ਮਤੌ ਭਰ੍ਮਤੌ ਹਾਿਰ ਜਉ ਪਿਰਓ ਤਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥
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ਇਹ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਿਖਓ ਕੋਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-6)

ਇਹ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਿਖਓ ਕੋਈ ॥
ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਅਪਨੈ ਸੁਿਖ ਲਾਿਗਓ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਿਗ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂ ਤ ਸਨਬੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਿਸਉ ਲਾਗੇ ॥
ਜਬ ਹੀ ਿਨਰਧਨ ਦੇਿਖਓ ਨਰ ਕਉ ਸੰਗੁ ਛਾਿਡ ਸਭ ਭਾਗੇ ॥੧॥
ਕਹਂਉ ਕਹਾ ਿਯਆ ਮਨ ਬਉਰੇ ਕਉ ਇਨ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਲਗਾਇਓ ॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਜਸੁ ਤਾ ਕੋ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥੨॥
ਸੁਆਨ ਪੂ ਛ ਿਜਉ ਭਇਓ ਨ ਸੂਧਉ ਬਹੁਤੁ ਜਤਨੁ ਮੈ ਕੀਨਉ ॥
ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਿਬਰਦ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰਉ ਲੀਨਉ ॥੩॥੯॥
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ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
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ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ (1347-8)

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਿਨਤਾ ॥
ਚੂਗਿਹ ਚੋਗ ਅਨੰਦ ਿਸਉ ਜੁਗਤਾ ॥
ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਿਟਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਛਲ ਨਾਗਿਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਿਨ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ॥
ਮੁਿਖ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਸਉ ਗਈ ਿਵਖੋਿਟ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਮੋਿਹ ਕੀਨੀ ਛੋਿਟ ॥
ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਸਉ ਠਾਟੁ ਨ ਬਿਨਆ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਿਹ ਕਾਨੀ ਸੁਿਨਆ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁ ਿਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਿਨ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਏਹ ਰਸਿਹ ਿਬਖਾਗਿਨ ॥
ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਤਿਲ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥
ਅਹੰਮੇਵ ਿਸਉ ਮਸਲਿਤ ਛੋਡੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥
ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥
ਇਨ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥
ਏਕ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਦੁਇ ਨ ਖਟ ਈ ॥
ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅੰਚਿਰ ਲਾਿਗ ॥
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ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬਾਿਗ ॥੭॥
ਪਰ੍ਭ ਹਿਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਿਨਆਂਏਂ ॥
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਇਹੁ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਿਨਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥
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ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-15)

ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥
ਇਸੁ ਪਰਪੰਚ ਮਿਹ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁ ਮਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਿਣ ਿਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਿਧ ਦੇਖਹੁ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨਤ ਪਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥
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ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-1)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਗੁ ਰ ਤੇਰਾ ॥
ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਪਣੀ ਸਰਿਣ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥
ਸੁਨਹੁ ਿਬਨਉ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਿਹ ਮੇਰੈ ਚੀਤਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥
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ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (898-7)

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਨਹੀ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਫੁਿਨ ਗਰਿਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਤ ॥੧॥
ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਿਬ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਚਰਿਣ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਸੰਜੋਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਿਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਟਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥
ਤਬ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥
ਜਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਡੀਠਾ ॥
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵੂਠਾ ॥੩॥
ਿਮਟਾਨੇ ਸਿਭ ਕਿਲ ਕਲੇਸ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥
ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਨੂਪ ਗਿਵੰਦ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥
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ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (417-13)

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡੇਰਿੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਿਦਸਿਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥
ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਿਡ ਦੇਵੈ ਭ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥
ਕਹ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਿਣ ਿਜਸੁ ਵੇਿਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥
ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਿਣ ਘਣੀ ਿਵਗੁ ਤੀ ਇਿਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਿਸ ਲਏ ਚੰਿਗਆਈ ॥੩॥
ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਿਣਆ ਧਾਇਆ ॥
ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁਿਛ ਮੁਿਛ ਕੁ ਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਿਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥
ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਿਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਿਣ ਚਲਾਈ ਓਨੀ ਹਸਿਤ ਿਚੜਾਈ ॥
ਿਜਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਿਤਨਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥
ਇਕ ਿਹੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਿਟਆਣੀ ਠਕੁ ਰਾਣੀ ॥
ਇਕਨਾ ਪੇਰਣ ਿਸਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥
ਿਜਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਿਤਨ ਿਕਉ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੬॥
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਿਕਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ਿਵਗਸੈ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
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ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰੰਗਾਏ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (721-16)

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰੰਗਾਏ ॥
ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥
ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥
ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥
ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਰੰਙਿਣ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ॥
ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਙੈ ਸਾਿਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਡੀਠ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਿਪਆਰੇ ਕੰਤੁ ਿਤਨਾ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥
ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਕੀ ਜੇ ਿਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਿਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਿਤ (431-12)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੧॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਬੀਸਰਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਿਕਉ ਤਜਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਿਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਫੀਕੇ ਤਿਜ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਜ ਗਏ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥
ਜੋ ਜਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਿਸਉ ਿਪਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੬॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਜਨੀ ਚਾਿਖਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥
ਅੰਚਲੁ ਗਿਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥
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ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-11)

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਿਸ ਜਾਣਿਹ ਦੂਿਰ ॥੧॥
ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥
ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥
ਇਕ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਿਬਨੁ ਕਹਹੁ ਿਕਨੈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥
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ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
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ਭੇਰਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (1157-16)

ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਗ ਿਠ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਿਚ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥
ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥
ਤੁਮਿਹ ਛੋਿਡ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥੨॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਿਧਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਿਗ ਅਮਿਤ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਿਜਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥
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ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-4)

ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥
ਸੰਗਿਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਉਤ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਜਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
ਸੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਸੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਆਸ ॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਰਾਿਸ ॥੨॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਿਖਆ ਪੜਦਾ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਕਬਹੂ ਨ ਕੜਦਾ ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਦੀਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥
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ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਿਗ ਰੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-8)

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਿਸਖੁ ਰੀ ॥
ਸਗਲ ਗੁ ਣਾ ਗੁ ਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਿਰ ਨ ਿਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਿਗ ਰੀ ॥
ਿਤਆਿਗ ਿਸਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁ ਪਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਿਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਿਬਛਾਇ ਰੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥
ਿਤਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਿਪ ਅਪਾਿਰ ਰੀ ॥
ਸਾਈ ਸਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਿਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥
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ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਗਰਹੀ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ (1261-3)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਗਰਹੀ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥
ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਦਾ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥
ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਿਕਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥
ਪੰਿਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅਵਰੁ ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਹ ਉਠਾਵਿਹ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ ॥
ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਹੁ ਭਾਈ ॥
ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਜੋ ਿਤਹ ਗੁ ਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਿਖਆ ਲੇਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਧਰੇਇ ॥
ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥
ਸਭਨ ਮਿਹ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਜ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਿਬਿਧ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਇ ॥
ਸੋਈ ਮੁਕਿਤ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਕੀ ਿਫਿਰ ਕੂ ਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥
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ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਖਨੁ ਨ ਿਟਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਹਾਢੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (170-19)

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਖਨੁ ਨ ਿਟਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਹਾਢੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਲਾਲੇ ਕ ਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੈ ਮਸਤਿਕ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁ ਰ ੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥
ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਿਰ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨਾਹੀ ਿਤਨ ਕੂ ਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥
ਿਜਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਤ ਹੈ ਿਤਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਿਭ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥
ਹਮ ਜਾਿਨਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਠਾਢੇ ॥
ਹਮ ਭੁਲ ਚੂਕ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁ ਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥
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ਇਕ ਅਰਦਾਿਸ ਭਾਟ ਕੀਰਿਤ ਕੀ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਬਲਯ੍ਯ੍ (1406-8)

ਹਮ ਅਵਗੁ ਿਣ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛਾਿਡ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥
ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ॥
ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਿਨਓ ਗੁ ਰ ਸੰਗਿਤ ਿਤਹ ਿਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਈ ॥
ਇਕ ਅਰਦਾਿਸ ਭਾਟ ਕੀਰਿਤ ਕੀ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥
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ਇਕ ਘੜੀ ਿਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਹਾਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ ॥ (374-18)

ਇਕ ਘੜੀ ਿਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਹਾਰੇ ॥
ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਿਮਲਉ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥
ਇਕੁ ਪਲੁ ਿਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਹਾਵੈ ॥
ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਅੇਸਾ ਸੰਤੁ ਮੋ ਕਉ ਿਪਰਿਹ ਿਮਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਿਰ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥
ਰੈਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅਮਤੁ ਨ ਜਾਨੇ ॥੨॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਿਮਿਲ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥
ਭਰਿਮ ਭਰਿਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥
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ਇਕ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧

(1389-10)

ਇਕ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ ਿਬਿਖਆਤਾ ॥
ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਿਰਦੈ ਬਸਾਵਉ ॥
ਤਉ ਪਰਮ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਗਾਵਉ ਗੁ ਨ ਪਰਮ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥
ਗਾਵਿਹ ਗੰਭੀਰ ਧਿਰ ਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਿਧਆਨੁ ਧਰੇ ॥
ਗਾਵਿਹ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦ ਭਗਤ ਪਰ੍ਿਹਲਾਿਦਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੨॥
ਗਾਵਿਹ ਜਨਕਾਿਦ ਜੁਗਿਤ ਜੋਗੇਸੁਰ ਹਿਰ ਰਸ ਪੂ ਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥
ਗਾਵਿਹ ਸਨਕਾਿਦ ਸਾਧ ਿਸਧਾਿਦਕ ਮੁਿਨ ਜਨ ਗਾਵਿਹ ਅਚਲ ਛਲਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੩॥
ਗਾਵਿਹ ਕਿਪਲਾਿਦ ਆਿਦ ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ॥
ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਿਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਕਰ ਕੁ ਠਾਰੁ ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਿਰਓ ॥
ਉਧੌ ਅਕਰ੍ੂਰੁ ਿਬਦਰੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮੁ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੪॥
ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਬਰਨ ਚਾਿਰ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ਿਸਮਰੰਿਥ ਗੁ ਨਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਿਜਹਬਾ ਰਸ ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਿਲਵ ਲਾਿਗ ਧੁਨਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਿਜਿਨ ਿਧਆਨ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੫॥
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਿਣਓ ਬਿਸਓ ਿਨਰਵੈਰ ੁ ਿਰਦੰਤਿਰ ॥
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਿਮ ਲੇ ਤਿਰਓ ਿਨਰੰਤਿਰ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਸਨਕਾਿਦ ਆਿਦ ਜਨਕਾਿਦ ਜੁਗਹ ਲਿਗ ॥
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਿਨ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਿਗ ॥
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਿਨ ਕਿਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਿਣਓ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਿਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ॥੬॥
ਸਤਜੁਿਗ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਛਿਲਓ ਬਿਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥
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ਤਰ੍ੇਤੈ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁ ਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥
ਦੁਆਪੁਿਰ ਿਕਰ੍ਸਨ ਮੁਰਾਿਰ ਕੰਸੁ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥
ਉਗਰ੍ਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ ॥
ਕਿਲਜੁਿਗ ਪਰ੍ਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥
ਸਰ੍ੀ ਗੁ ਰ ੂ ਰਾਜੁ ਅਿਬਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਿਦ ਪੁਰਿਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ॥
ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਿਹ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥
ਭਗਤੁ ਬੇਿਣ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥
ਜੋਗ ਿਧਆਿਨ ਗੁ ਰ ਿਗਆਿਨ ਿਬਨਾ ਪਰ੍ਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖਯ੍ਯ੍ਤੁ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਿਰਿਖ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਨਤ ਨਵਤਨੁ ਜਿਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਪਾਯਾਿਲ ਭਗਤ ਨਾਗਾਿਦ ਭੁਯੰਗਮ ॥
ਮਹਾਦੇਉ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਜੰਗਮ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਮੁਿਨ ਬਯ੍ਯ੍ਾਸੁ ਿਜਿਨ ਬੇਦ ਬਯ੍ਯ੍ਾਕਰਣ ਬੀਚਾਿਰਅ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਗੁ ਣ ਉਚਰੈ ਿਜਿਨ ਹੁਕਿਮ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਵਾਰੀਅ ॥
ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਣ ਿਨਰਗੁ ਣ ਸਮ ਜਾਿਣਓ ॥
ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੯॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇਓ ॥
ਮ ਧਾਤਾ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕਰ੍ਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਬਿਲ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਿਲ ਬਸੰਤੌ ॥
ਭਰਥਿਰ ਗੁ ਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਰਹੰਤੌ ॥
ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥
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ਇਿਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਿਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (158-16)

ਇਿਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਿਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਗਾਵਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥
ਗਾਵਿਣ ਗਾਵਿਹ ਿਜਨ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਿਕ ਗਾਵਿਹ ਇਿਕ ਭਗਿਤ ਕਰੇਿਹ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਿਬਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਿਪਆਿਰ ॥
ਅਪਨਾ ਿਪਰੁ ਰਾਿਖਆ ਸਦਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੨॥
ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਿਹ ॥
ਨਿਚ ਨਿਚ ਟਪਿਹ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥
ਨਿਚਐ ਟਿਪਐ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਭਗਿਤ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਭਗਿਤ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥
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ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਭਗਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (35-4)

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਿਕਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਭਗਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਿਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥
ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਿਤਖ ਜਾਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਿਮਲਾਇ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਹੈ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਦੁਖੁ ਿਬਿਖਆ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥
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ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21-14)

ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਿਕਉ ਦਰਗਹ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਿਰ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਗੁ ਣ ਮਾਿਹ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਿਜਨ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
ਿਹੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰ ੁ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥
ਚਾਰੇ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਿਰ ਮਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਿਰਆ ਅਘਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਮੀਤੁ ਕਿਰ ਸਚੁ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥
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ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥ (656-13)

ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥
ਹਉ ਮ ਗਉ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥
ਆਿਪ ਨ ਦੇਹ ੁ ਤ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਇ ਸੇਰ ਮ ਗਉ ਚੂਨਾ ॥
ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਿਗ ਲੂਨਾ ॥
ਅਧ ਸੇਰ ੁ ਮ ਗਉ ਦਾਲੇ ॥
ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਿਜਵਾਲੇ ॥੨॥
ਖਾਟ ਮ ਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥
ਿਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥
ਊਪਰ ਕਉ ਮ ਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ॥
ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਉ ਹਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੪॥੧੧॥
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ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-6)

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ਇਕਸ ਕਾ ਮਿਨ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਆਗੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧ ਿਨਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੋ ਭਾਈ ਿਮਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ॥
ਇਕਸ ਕੀ ਮਿਨ ਟੇਕ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਦਤਾ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਕੀਤਾ ॥੨॥
ਘਿਰ ਇਕੋ ਬਾਹਿਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਿਤਸੁ ਜਾਿਪ ॥
ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥
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ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15)

ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥
ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਿਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਅਗੈ ਿਮਿਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥
ਸਭੇ ਛਿਡ ਿਸਆਣਪਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਿਕਤ ਹੀ ਕੰਿਮ ਨ ਿਛਜੀਐ ਜਾ ਿਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਰਖਿਹ ਹਥ ਦੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸਗਿਤ ਸਾਿਹਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥
ਇਕੋ ਿਦਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥
ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥
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ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਉਰਕਟ ਕੁ ਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (476-12)

ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਉਰਕਟ ਕੁ ਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਿਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥
ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂ ੰ ॥
ਿਕਨਿਹ ਿਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਮਾਿਹ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਿਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥
ਸਗਿਲਆ ਕੀ ਹਉ ਬਿਹਨ ਭਾਨਜੀ ਿਜਨਿਹ ਬਰੀ ਿਤਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥
ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬਡੋ ਿਬਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥
ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਿਟ ਕੂ ਿਟ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਿਨ ਤੀਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥
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ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-18)

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਿਧ ਗਤੁ ਕੀਨੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਇਹ ਮਿਤ ਦੀਨੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥
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ਇਤੁ ਸੰਜਿਮ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1348-1)

ਮਨ ਮਿਹ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
ਪੂਜਾ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਤਿਨ ਚਕਰ੍ ਬਣਾਏ ॥
ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਬ ਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥
ਇਤੁ ਸੰਜਿਮ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ॥
ਭਗਉਤੀ ਮੁਦਰ੍ਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਪ ਕਰਿਹ ਪੰਚ ਕੇ ਬਿਸ ਰੇ ॥
ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ਕਹਿਹ ਸਿਭ ਉਤਰੇ ॥
ਬਹੁਿਰ ਕਮਾਵਿਹ ਹੋਇ ਿਨਸੰਕ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬ ਿਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ ॥੨॥
ਘੂ ਘਰ ਬਾਿਧ ਬਜਾਵਿਹ ਤਾਲਾ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਿਫਰਿਹ ਬੇਤਾਲਾ ॥
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮੂਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥੩॥
ਪੂ ੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰ੍ਾ ॥
ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਰ੍ਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥
ਦੇਸੁ ਛੋਿਡ ਪਰਦੇਸਿਹ ਧਾਇਆ ॥
ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥
ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਿਹਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮ ਗੈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥
ਬਿਨਤਾ ਛੋਿਡ ਬਦ ਨਦਿਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
ਵੇਿਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਿਖਆਰੀ ॥੫॥
ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ॥
ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹੀ ਸਹਤਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਿਵਆਿਪਆ ਮਮਤਾ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥
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ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤੇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਜਾਈ ॥
ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠਉਰ ਨ ਠਾਈ ॥੭॥
ਿਜਸ ਨੋ ਭਏ ਗਿਬੰਦ ਦਇਆਲਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਿਤਿਨ ਬਾਿਧਓ ਪਾਲਾ ॥
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥
ਜੇ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਭੁ ਕੁ ਟੰਬੁ ਤਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥
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ਇਨ ਿਬਿਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-19)

ਬਸੰਤੁ ਚਿੜਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥
ਏਿਹ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਿਹ ਹਿਰ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਹਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਏ ॥੨॥
ਫਲ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਜ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਮੂਿਲ ਲਗੈ ਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਏ ॥੩॥
ਆਿਪ ਬਸੰਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥
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ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-6)

ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥
ਜਉ ਿਮਲੀਐ ਤਉ ਵਧੈ ਵਧੇਰੀ ॥
ਗਿਲ ਚਮੜੀ ਜਉ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥
ਲਾਿਗ ਛੁਟੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥
ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਿਤਆਿਗ ਗਵਾਈ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨੁ ਿਮਿਲਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਸੁੰਦਿਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥
ਬਾਿਟ ਘਾਿਟ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਿਨ ਬਿਨ ਜੋਹੈ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਠੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੈ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ ॥੨॥
ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਠਗਾਊ ॥
ਛੋਡਿਹ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥
ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਿਨ ਲੇ ਬ ਧੇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੈ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥੩॥
ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥
ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਿਭ ਫੰਦ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥
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ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿਹੰਡੋਲ

(1185-9)

ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਕਰਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ਜੋੜੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੈਸਹੁ ਸਫਾ ਿਵਛਾਇ ॥੧॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚਉਪਿੜ ਸਾਜਹੁ ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਜੀਤਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਿਰ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਉਿਠ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ॥
ਿਬਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੋ ਨਰੁ ਖੇਲੈ ਸੋ ਿਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥
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ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਿਬਸਾਰੇ ॥

255

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (857-3)

ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਿਬਸਾਰੇ ॥
ਿਕੰਚਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਿਹ ਬੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਧਰ੍ਗੁ ਤਨੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਧਨੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਇਹ ਮਾਇਆ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਫੰਨੀ ॥
ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਿਦਰ੍ੜੁ ਕਿਰ ਰਾਖਹੁ ਬ ਧੇ ਆਪ ਬਚੰਨੀ ॥੧॥
ਿਕਆ ਖੇਤੀ ਿਕਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ ਪਰਪੰਚ ਝੂਠੁ ਗੁ ਮਾਨਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅੰਿਤ ਿਬਗੂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਿਨਦਾਨਾ ॥੨॥੯॥
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ਈਤਿਹ ਊਤਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੂੰਹੀ ਤੂੰਹੀ ਮੋਿਹਨਾ
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-2)

ਗੁ ਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਈਤਿਹ ਊਤਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੂੰਹੀ ਤੂੰਹੀ ਮੋਿਹਨਾ ॥੧॥
ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਿਹਨਾ ॥੨॥
ਸੰਤਨ ਪਰਸਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸੁਿਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥
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ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਇਆਿਣਆ ਰਾਮ ॥
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ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1112-16)

ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਇਆਿਣਆ ਰਾਮ ॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਛਿਡ ਅਵਗਣ ਗੁ ਣੀ ਸਮਾਿਣਆ ਰਾਮ ॥
ਬਹੁ ਸਾਦ ਲੁਭਾਣੇ ਿਕਰਤ ਕਮਾਣੇ ਿਵਛੁਿੜਆ ਨਹੀ ਮੇਲਾ ॥
ਿਕਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜਮ ਡਿਰ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥
ਮਿਨ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਸਾਝ ਪਰ੍ਭਾਤਾ ਅਵਘਿਟ ਰੁਧਾ ਿਕਆ ਕਰੇ ॥
ਬੰਧਿਨ ਬਾਿਧਆ ਇਨ ਿਬਿਧ ਛੂਟੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵੈ ਨਰਹਰੇ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਛੋਿਡ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਾਲਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਜੰਿਨ ਉਪਾਇਆ ॥
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਿਨ ਬਾਧੇ ਗੁ ਿਰ ਖੇਲੁ ਜਗਿਤ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਆਚਾਿਰ ਤੂ ਵੀਚਾਿਰ ਆਪੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ ॥
ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਿਪਆਰੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪੋ ॥੨॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਿਥਰੁ ਰਹੁ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸੀਅਿਹ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਹੇ ॥
ਤਰ੍ੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕੁ ਸਬਿਦ ਚਾਨਣੁ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰਹੇ ॥
ਭੈ ਕਾਿਟ ਿਨਰਭਉ ਤਰਿਹ ਦੁਤਰੁ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਕਾਰਜ ਸਾਰਏ ॥
ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਿਪਆਰੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰਏ ॥੩॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਿਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਿਕਆ ਲੈ ਜਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤਾ ਛੁਟਸੀ ਜਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥
ਧਨੁ ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਭਾਉ ਪਛਾਣਹੇ ॥
ਮੈਲੁ ਪਰਹਿਰ ਸਬਿਦ ਿਨਰਮਲੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਸਚੁ ਜਾਣਹੇ ॥
ਪਿਤ ਨਾਮੁ ਪਾਵਿਹ ਘਿਰ ਿਸਧਾਵਿਹ ਝੋਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਪੀ ਰਸੋ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਬਿਦ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਿਗ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਸੋ ॥੪॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਿਬਨੁ ਪਉੜੀਆ ਮੰਦਿਰ ਿਕਉ ਚੜੈ ਰਾਮ ॥
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਿਬਨੁ ਬੇੜੀ ਪਾਿਰ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ ॥
ਪਾਿਰ ਸਾਜਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਲੰਘਾਵਏ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਰਿਹ ਰਲੀਆ ਿਫਿਰ ਨ ਪਛੋਤਾਵਏ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਸੰਗਿਤ ਪਾਵਓ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੁਣਹੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵਓ ॥੫॥੬॥
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ਏ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-19)

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਐਥੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਿਤ ਅਿਭਮਾਨੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਵਕਾਰ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪਾਰਿਸ ਿਮਿਲਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਏ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕੋਇ ਨ ਰੰਗੀਐ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਇ ਜੋ ਰਤੇ ਿਸਫਤੀ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥
ਭੈ ਿਬਨੁ ਲਾਿਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਿਭ ਐਸੇ ਰਹਿਹ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤੇ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਭ ਚੋਰ ॥੬॥
ਇਿਕ ਗੁ ਣ ਿਵਹਾਝਿਹ ਅਉਗਣ ਿਵਕਣਿਹ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਠਾ ਅੰਦਿਰ ਆਇ ॥੭॥
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਸਬਦੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥
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ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂ ਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥
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ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (485-1)

ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥
ਮਾਇਆ ਿਚਤਰ੍ ਬਿਚਤਰ੍ ਿਬਮੋਿਹਤ ਿਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਿਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਿਬਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
ਿਮਿਥਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਮਨਸਾ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਏਕ ਜੋਿਤ ਏਕਾ ਿਮਲੀ ਿਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-8)

ਏਕ ਜੋਿਤ ਏਕਾ ਿਮਲੀ ਿਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥
ਿਜਤੁ ਘਿਟ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਫੂਿਟ ਮਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਤੋਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੁ ਿਮਲੈ ਿਸਿਧ ਪਾਈਐ ਿਕ ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਿਕ ਭੋਗੁ ॥
ਦੁਹ ੁ ਿਮਿਲ ਕਾਰਜੁ ਊਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਿਜਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸੁ ਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ॥੩॥
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀ ਅੰਿਤ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਇ ॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥
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ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁ ਣ ਕਿਰ ਧੋਵਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356-18)

ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁ ਣ ਕਿਰ ਧੋਵਾ ॥
ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਿਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥
ਇਉ ਿਕਉ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥
ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥
ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨॥
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਚਾਿਖਆ ਮੇਰੀ ਿਤਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੩॥
ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ ਿਪਆਸੀ ॥
ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਿਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਤਉ ਕਾਮਿਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥
ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਛੋਿਡ ਵਡਾਈ ਅਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥
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ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-12)

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥
ਭਲਕੇ ਭਉਕਿਹ ਸਦਾ ਬਇਆਿਲ ॥
ਕੂ ੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਮੈ ਪਿਤ ਕੀ ਪੰਿਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥
ਹਉ ਿਬਗੜੈ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਿਬਕਰਾਲ ॥
ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਾ ਆਖਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਿਤ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਤਿਨ ਵਸਿਹ ਚੰਡਾਲ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥
ਫਾਹੀ ਸੁਰਿਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥
ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥
ਖਰਾ ਿਸਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥
ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ੁ ॥
ਹਉ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰ ੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥
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ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
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ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ (1347-8)

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਿਨਤਾ ॥
ਚੂਗਿਹ ਚੋਗ ਅਨੰਦ ਿਸਉ ਜੁਗਤਾ ॥
ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਿਟਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਛਲ ਨਾਗਿਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਿਨ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ॥
ਮੁਿਖ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਸਉ ਗਈ ਿਵਖੋਿਟ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਮੋਿਹ ਕੀਨੀ ਛੋਿਟ ॥
ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਸਉ ਠਾਟੁ ਨ ਬਿਨਆ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਿਹ ਕਾਨੀ ਸੁਿਨਆ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁ ਿਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਿਨ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਏਹ ਰਸਿਹ ਿਬਖਾਗਿਨ ॥
ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਤਿਲ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥
ਅਹੰਮੇਵ ਿਸਉ ਮਸਲਿਤ ਛੋਡੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥
ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥
ਇਨ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥
ਏਕ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਦੁਇ ਨ ਖਟ ਈ ॥
ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅੰਚਿਰ ਲਾਿਗ ॥
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ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬਾਿਗ ॥੭॥
ਪਰ੍ਭ ਹਿਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਿਨਆਂਏਂ ॥
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਇਹੁ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਿਨਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥
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ਏਕੁ ਕੋਟ ੁ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਿਹ ਹਾਲਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (793-6)

ਏਕੁ ਕੋਟ ੁ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਿਹ ਹਾਲਾ ॥
ਿਜਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਿਕਸੀ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇਨੁ ਦੁਖਾਲਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਿਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥
ਊਪਿਰ ਭੁਜਾ ਕਿਰ ਮੈ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਉ ਡਾਡੀ ਦਸ ਮੁੰਸਫ ਧਾਵਿਹ ਰਈਅਿਤ ਬਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥
ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਿਹ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਿਬਸਟਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥
ਬਹਤਿਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਿਨ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਿਲਖਾਈ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸੋਿਧਆ ਬਾਕੀ ਿਰਜਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
ਸੰਤਾ ਕਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ਿਨੰਦਹੁ ਸੰਤ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਸੋ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਿਬਬੇਕ ॥੪॥੫॥
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ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ਹਾਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ

(611-18)

ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ਹਾਈ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਿਦਖਾਈ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਉ ਦੇਹ ੁ ਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁ ਲ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥
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ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5)

ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਿਹ ਫਿਲਆ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥
ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਿਬਖੂਆ ਕੇ ਕੁ ੰਟਾ ਬੀਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥
ਖਬਿਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥
ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਆਿਣ ਜੜਾਈ ॥
ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਿਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥
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ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਚੀਤ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-17)

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁ ਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਚੀਤ ॥
ਿਜਸੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੋਿਹ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ॥
ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥
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ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥

268

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7)

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥
ਤੂ ਅਡੋਲੁ ਕਦੇ ਡੋਲਿਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥
ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮਿਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਿਤਲੁ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਭੁੰਚਹ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥
ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਿਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥
ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਸੰਿਗ ਅਘਾਏ ॥
ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੬॥
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ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (896-13)

ਿਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ ॥
ਅਿਚੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਭੇਟੇ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥੧॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਕਾਰਜੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰ ਸਰਨ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਹੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਰੂਪ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ ॥
ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ ॥
ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਨਧਾਨ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ॥
ਆਪੁ ਿਮਟਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਿਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥
ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥
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ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-12)

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥
ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਿਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥
ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥
ਰਤਨ ਿਵਗਾਿੜ ਿਵਗੋਏ ਕੁ ਤੀ ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥
ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ ॥
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਤਾ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥
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ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਿਰ ਗਿਬੰਦੇ ॥
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ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1196-1)

ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਿਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥
ਕਾਇਆ ਡੂ ਬੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥
ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਿਰ ਗਿਬੰਦੇ ॥
ਤਾਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਲ ਬੇੜਾ ਹਉ ਖੇਿਵ ਨ ਸਾਕਉ ॥
ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ ॥੨॥
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ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਿਰ ਲਪਟਾਣੀ ॥
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ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫ (1072-12)

ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਿਰ ਲਪਟਾਣੀ ॥
ਉਰਿਝ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ॥
ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਤਰ੍ਾ ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾ ਹੇ ॥੧॥
ਜੋ ਿਪਰੁ ਕਰੈ ਸੁ ਧਨ ਤਤੁ ਮਾਨੈ ॥
ਿਪਰੁ ਧਨਿਹ ਸੀਗਾਿਰ ਰਖੈ ਸੰਗਾਨੈ ॥
ਿਮਿਲ ਏਕਤਰ੍ ਵਸਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਪਰ੍ਉ ਦੇ ਧਨਿਹ ਿਦਲਾਸਾ ਹੇ ॥੨॥
ਧਨ ਮਾਗੈ ਿਪਰ੍ਉ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਧਾਵੈ ॥
ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਿਣ ਿਦਖਾਵੈ ॥
ਏਕ ਵਸਤੁ ਕਉ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕੈ ਧਨ ਰਹਤੀ ਭੂਖ ਿਪਆਸਾ ਹੇ ॥੩॥
ਧਨ ਕਰੈ ਿਬਨਉ ਦੋਊ ਕਰ ਜੋਰੈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰਦੇਿਸ ਨ ਜਾਹੁ ਵਸਹੁ ਘਿਰ ਮੋਰੈ ॥
ਐਸਾ ਬਣਜੁ ਕਰਹੁ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਿਜਤੁ ਉਤਰੈ ਭੂਖ ਿਪਆਸਾ ਹੇ ॥੪॥
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸਾਧਾ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਸੁਖੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਲਾਧਾ ॥
ਭਈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗੇ ਤਉ ਧਨ ਿਪਰ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸਾ ਹੇ ॥੫॥
ਧਨ ਅੰਧੀ ਿਪਰੁ ਚਪਲੁ ਿਸਆਨਾ ॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਾ ਰਚਨੁ ਰਚਾਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਤੁਮ ਆਏ ਹਹੁ ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਸਾ ਹੇ ॥੬॥
ਧਨ ਕਹੈ ਤੂ ਵਸੁ ਮੈ ਨਾਲੇ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲੇ ॥
ਤੁਝੈ ਿਬਨਾ ਹਉ ਿਕਤ ਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ਵਚਨੁ ਦੇਿਹ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਸਾ ਹੇ ॥੭॥
ਿਪਿਰ ਕਿਹਆ ਹਉ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ॥
ਓਹੁ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਜਸੁ ਕਾਿਣ ਨ ਛੰਦਾ ॥
ਿਜਚਰੁ ਰਾਖੈ ਿਤਚਰੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਰਹਣਾ ਜਾ ਸਦੇ ਤ ਊਿਠ ਿਸਧਾਸਾ ਹੇ ॥੮॥
ਜਉ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ ॥
ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਸਮਝੈ ਚੰਚਿਲ ਕਾਚੇ ॥
ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਪਰ ਹੀ ਸੰਗੁ ਮਾਗੈ ਓਹੁ ਬਾਤ ਜਾਨੈ ਕਿਰ ਹਾਸਾ ਹੇ ॥੯॥
ਆਈ ਆਿਗਆ ਿਪਰਹੁ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਨਾ ਧਨ ਪੁਛੀ ਨ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ॥
ਊਿਠ ਿਸਧਾਇਓ ਛੂਟਿਰ ਮਾਟੀ ਦੇਖੁ ਨਾਨਕ ਿਮਥਨ ਮੋਹਾਸਾ ਹੇ ॥੧੦॥
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ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (460-11)

ਵੰਞ ੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥
ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਸੋਹੰਤੀ ॥
ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਚਤਾਿਰ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਿਖ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੀਐ ॥
ਿਬਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਿਮਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਸੰਚੰਤੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਿਮਲੇ ਿਜਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥
ਨਿਸ ਵੰਞਹੁ ਿਕਲਿਵਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਿਗ ਵਖਾਿਣਆ ॥
ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਿਮਉ ਵੂਠਾ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਜਾਿਣਆ ॥
ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੇਲਾ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਪ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥
ਨਰਕ ਨ ਡੀਠਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥
ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥
ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਭਜੇ ॥
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਿਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ ॥
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਗੁ ਿਰ ਿਮਲਾਏ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥
ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਿਜਸੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸਾੜਾ ॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਿਰ ਮਸਤਿਕ ਰਾਿਖਆ ॥
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਿਵਆਪੈ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਿਤ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਿੜ ਜਿਮ ਨ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥
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ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪੂਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (51-7)

ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪੂਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰ ॥
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਜਨਿਹ ਦੀਆ ਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮਾਤੇ ਿਵਆਿਪਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਪਉ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਿਮਟੈ ਦੂਖੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥੨॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਸਭ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥੩॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰਹੈ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਕਾਿਟਆ ਸਗਲ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥
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ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (676-13)

ਮੋਿਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਖਾਟਣ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੋਜਗਾਰੁ ॥
ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਤਾ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਏਕ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਅਿਤ ਮਸਕੀਨੀ ॥
ਸੰਤ ਵਡਾਈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਚੀਨੀ ॥
ਅਨਦੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ॥
ਸੂਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਿਬਨਸੀ ਿਚੰਦ ॥੨॥
ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਹੋਵਿਹ ਇਕਤਰ੍ ॥
ਤਹ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਨਾਦ ਕਿਵਤ ॥
ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਿਹ ਅਨਦ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਉਨ ਸੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਚਰਨ ਪਖਾਿਰ ਕਹ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਹਜੂਿਰ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਸੰਤਾ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥
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ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ (1165-6)

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਿਚ ਹਾਰੇ ॥
ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਿਬਗਾਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਿਪਬੋ ਕਰੈ ॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਿਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਸੁਧਾ ਬਿਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਿਬਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥
ਪੂਤੁ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਕਿਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਿਤਿਨ ਤਉ ਅਉਰੈ ਠਾਨੀ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਿਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥
ਿਗਿਰ ਤਰ ਜਲੁ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਿਖਓ ਰਾਜਾ ਰਾਿਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਿਪਓ ਮੋਿਹ ਬਤਾਉ ਜੁ ਤੁਿਹ ਰਾਖੈ ॥
ਪੀਤ ਪੀਤ ਬਰ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਿਹ ਹਿਰ ਭਾਖੈ ॥੪॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਿਜਿਨ ਨਖਹ ਿਬਦਾਿਰਓ ਸੁਿਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥
ਕਿਹ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਨਰਹਿਰ ਿਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥
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ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1145-8)

ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥
ਡਾਨੁ ਦੈਤ ਿਨੰਦਕ ਕਉ ਜਾਮ ॥੧॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਕਰਿਹ ਜੋ ਬਾਦੁ ॥
ਿਤਨ ਿਨੰਦਕ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਸਾਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕੰਧੁ ਛੇਦਾਵੈ ॥
ਭਗਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਨਰਕੁ ਭੁੰਚਾਵੈ ॥
ਭਗਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਗਰਭ ਮਿਹ ਗਲੈ ॥
ਭਗਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਟਲੈ ॥੨॥
ਿਨੰਦਕ ਕੀ ਗਿਤ ਕਤਹੂ ਨਾਿਹ ॥
ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਿਹ ॥
ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ॥
ਅਣਹੋਦਾ ਭਾਰੁ ਿਨੰਦਿਕ ਿਸਿਰ ਧਰਾ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਭਗਤ ਿਨਰਵੈਰ ॥
ਸੋ ਿਨਸਤਰੈ ਜੋ ਪੂਜੈ ਪੈਰ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਿਖ ਿਨੰਦਕੁ ਭੋਲਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਿਕਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੨੧॥੩੪॥
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ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਿਮਿਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (49-13)

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਿਮਿਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸੁ ਹੋਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਹੌਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁ ਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਿਤਸੁ ਿਮਲੇ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਿਡਠਾ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਡੁ ਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥
ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥
ਸੇ ਮਥੇ ਿਨਹਚਲ ਰਹੇ ਿਜਨ ਗੁ ਿਰ ਧਾਿਰਆ ਹਥੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਿਲਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਿਵਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗਿਹਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਤੁਿਲ ਨ ਲਗਈ ਖੋਿਜ ਿਡਠਾ ਬਰ੍ਹਮੰਡੁ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਿਹ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥
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ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਿਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-14)

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਿਹ ਿਨਹਾਲੁ ॥
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਿਹ ਜਾਲੁ ॥੧॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਿਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ॥
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਿਤਨ ਛੋਡਉ ਿਤਆਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੇ ਿਬਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਿਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥
ਸਾਕਤ ਿਸਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ ਪਿਹਰਤ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੩॥
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਮੁਿਖ ਜੋਿਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਟੂਟੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਊਤਿਹ ਛੂਟੈ ॥੪॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਿਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥
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ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

280

ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

(720-15)

ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਿਨ ਪਾਇਓ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਓ ॥੧॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥
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ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-1)

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥
ਰਮਤ ਰਾਮੁ ਸਭ ਰਿਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚ ਭੰਡਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਰ ਆਹਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਿਰ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬਤਾਇ ॥੨॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਗਏ ॥੩॥
ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥
ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥
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ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (183-3)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਰਸਿਨ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ॥੧॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ॥
ਸੀਤਲ ਸਾਿਤ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਰ੍ਭ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਿਮਟੇ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥
ਸੰਤ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਿਮਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥
ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਿਭ ਧਰਮ ॥
ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਸਾਧਾ ਮਿਹ ਇਹ ਹਮਰੀ ਿਜੰਦ ੁ ॥੩॥
ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਿਕਰਪਾਲ ਿਧਆਵਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਉ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥
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ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-7)

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਿਤ ॥੧॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਜਮੁ ਿਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਪਾਪ ਿਬਨਾਸਨੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਿਨਰਮਲ ਕਥਾ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥
ਨਾਨਕ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੨੪॥੩੭॥
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ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-7)

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਿਤ ॥੧॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਜਮੁ ਿਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਪਾਪ ਿਬਨਾਸਨੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਿਨਰਮਲ ਕਥਾ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥
ਨਾਨਕ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੨੪॥੩੭॥

405

ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-13)

ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਉਆ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਰਤਿਣ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥
ਦੁਖ ਦੂਿਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥
ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥
ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਿਹ ਸੁਰਦੇਵ ॥
ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਮੋਿਹ ਸੰਤਹ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥

406

ਸੰਤਸੰਿਗ ਪੇਿਖਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-3)

ਬਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਤਰ੍ਣ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੇਿਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥
ਦੰਡਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ ਪੇਿਖਓ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਪੇਿਖਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥
ਊਭ ਪਇਆਲ ਸਰਬ ਮਿਹ ਪੂਰਨ ਰਿਸ ਮੰਗਲ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਿਨਆਸੈ ਪੇਿਖਓ ਜਿਤ ਜੰਗਮ ਕਾਪੜਾਏ ॥
ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਿਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤਾਏ ॥੨॥
ਚਹੁ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਖਟ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤਾਏ ॥
ਸਭ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਿਹ ਤਉ ਿਕਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥
ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਿਜਹ ਘਿਟ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥

407

ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-13)

ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥
ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਭਲੇ ਿਦਨ ਅਉਸਰ ਜਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥
ਹਮਰੇ ਮਸਤਿਕ ਸੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥
ਸਾਧਹ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥
ਤਾ ਤੇ ਗਤੁ ਹੋਏ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ॥੨॥
ਭਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਿਖ ਨੈਨ ਰੰਗਾ ॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੂਟੇ ਭਰ੍ਮ ਸੰਗਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥
ਖੋਿਲ੍ਹ ਭੀਿਤ ਿਮਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥

408

ਸੰਤਹ ਧੂਿਰ ਲੇ ਮੁਿਖ ਮਲੀ ॥
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ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1121-16)

ਸੰਤਹ ਧੂਿਰ ਲੇ ਮੁਿਖ ਮਲੀ ॥
ਗੁ ਣਾ ਅਚੁਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨਹ ਦੋਖ ਿਬਆਪਿਹ ਕਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਬਚਿਨ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਈਤ ਊਤ ਨ ਹਲੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਅਿਨਕ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਿਬਖੈ ਅਗਿਨ ਨ ਜਲੀ ॥੧॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸੁ ਅਪਨੋ ਜੋਿਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥੁ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਚਲੀ ॥੨॥੬॥੧੪॥

409

ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥ (616-16)

ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਿਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥
ਿਜਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਹੋਵ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥
ਪੇਿਖਓ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਿਤ ਭਰ੍ਮਾਰੀ ॥੩॥
ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮਲ ਜਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ੂ ਦੁਆਰੀ ॥੪॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੀ ॥੫॥੧੭॥੨੮॥

410

ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-15)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥
ਿਨਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਿਜਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਿਲ ਮਿਹ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ॥੨॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪਿੜਆ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥
ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਿਲ ਮਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥

411

ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ ॥

291

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

(617-2)

ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ ॥
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਮਈਆ ਆਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥

412

ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-18)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਏ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥
ਉਸਤਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਭਏ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਿਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥

413

ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-2)

ਿਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥
ਵਾਲੁ ਨ ਿਵੰਗਾ ਹੋਆ ॥
ਮਜਨੁ ਗੁ ਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ ॥
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥
ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁ ਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਨਾਇ ਆਏ ॥
ਅਪਣਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਏ ॥੨॥
ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੩॥
ਇਹੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਬਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ॥
ਿਜਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਸਭ ਿਚੰਤਾ ਗਣਤ ਿਮਟਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥

414

ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ

(711-11)

ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥
ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰੋ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ ॥
ਐਸੋ ਅਮਰੁ ਿਮਿਲਓ ਭਗਤਨ ਕਉ ਰਾਿਚ ਰਹੇ ਰੰਿਗ ਿਗਆਨੀ ॥੧॥
ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਿਰ ਜਨਿਹ ਨਹੀ ਿਨਕਟਾਨੀ ॥
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥

415

ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਤ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (820-17)

ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਤ ॥
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਿਨ ਪੂਿਰ ਰਹੀ ਿਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ॥੧॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਤ ॥
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਤ ॥੨॥੪॥੮੪॥

416

ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (869-1)

ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਗਏ ॥
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਵਡਭਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥
ਰਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਬ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਰੈ ਰਵਾਲ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤ ਕਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣੁ ॥
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਿਨ ਲਾਗੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਰਉਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਦਾਸ ਜਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂ ਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥

417

ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਆਿਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-10)

ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਆਿਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ॥੧॥
ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ॥੨॥
ਅਸਿਥਤ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਓ ॥੩॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਰੇ ਕੁ ਲ ਲੋਗਾ ਨਾਨਕ ਿਲਪਤ ਨ ਮਾਇਓ ॥੪॥੭॥

418

ਸੰਤਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਬੀਆ ॥

298

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-7)

ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁ ਸਲ ਤਬ ਥੀਆ ॥੧॥
ਸੰਤਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਬੀਆ ॥
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟਿਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਰਿਸ ਗਾਈਐ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁ ਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਰਿਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥
ਬੂਡਤ ਮੋਹ ਿਗਰ੍ਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹ ੁ ਿਨਬਾਹੀ ॥੪॥੭॥

419

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਿਸਖੁ ਰੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-8)

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਿਸਖੁ ਰੀ ॥
ਸਗਲ ਗੁ ਣਾ ਗੁ ਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਿਰ ਨ ਿਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਿਗ ਰੀ ॥
ਿਤਆਿਗ ਿਸਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁ ਪਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਿਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਿਬਛਾਇ ਰੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥
ਿਤਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਿਪ ਅਪਾਿਰ ਰੀ ॥
ਸਾਈ ਸਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਿਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥

420

ਸੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332-10)

ਸੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰਾ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥
ਜਿਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਉ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥
ਚੀਨੈ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਧਨੁ ਸਾਚੌ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥
ਿਨਰਾਲੰਬੁ ਿਨਰਹਾਰੁ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥
ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਿਨਰਮਿਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ॥
ਬਾਹਿਰ ਜਾਤੌ ਠਾਿਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥
ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੁ ਉਦਾਸੀ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੫॥੧੭॥

421

ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਿਜ ਆਿਪ ਖਲੋਇਆ ਹਿਰ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਿਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-15)

ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਿਜ ਆਿਪ ਖਲੋਇਆ ਹਿਰ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਿਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
ਧਰਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਰੇ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ॥
ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਰਿਖਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥

422

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (969-18)

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥
ਿਦਵਸ ਰੈਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਿਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥
ਹਮ ਕੂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਭਉਕਿਹ ਆਗੈ ਬਦਨੁ ਪਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਿਮਿਟਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਿਨ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥੨॥
ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ ਜਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਿਤ ਪਛਾਨੈ ਹਿਰ ਲਏ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥
ਕੋਠਰੇ ਮਿਹ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤੁ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵਹੁ ਬਸਤੁ ਸਮਾਿਰ ॥੪॥
ਕਬੀਿਰ ਦੀਈ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਿਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥

423

ਸਸੂ ਤੇ ਿਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਿਖ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (370-11)

ਸਸੂ ਤੇ ਿਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਿਖ ॥
ਦੇਰ ਿਜਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਿਪ ॥
ਘਰ ਕੇ ਿਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ॥
ਿਪਿਰ ਰਿਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਿਣ ॥੧॥
ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਤਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦੁਤੀਆ ਿਤਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਿਤ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਿਤਆਿਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ॥
ਤੁਰੀਆ ਗੁ ਣੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥
ਸਹਜ ਗੁ ਫਾ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਬਾਿਧਆ ॥
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਿਜਆ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਤਰੈ ਪਾਿਰ ॥
ਜਨਿਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥
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ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿਕਆ ਢੂਢੇਿਹ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥ (722-6)

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

305

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357-5)

ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥
ਿਤਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥
ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਿਣਆ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਿਤ ਆਵੈ ॥
ਤ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੩॥
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥

426

ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧ (1307-6)

ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥
ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੌ ਕਛੂ ਿਦਖਾਏ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ॥
ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਰਿਹ ਬਸਾਏ ॥
ਗੁ ਨ ਿਨਧਾਨੁ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ॥੧॥
ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਆਨ ਤਜਾਏ ॥
ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ॥
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਨ ਬੋਲੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥
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ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-15)

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਿਹ ਥਾਨਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟਾ ॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਿਨਰਾਲਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਧੁਿਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥
ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ॥੩॥
ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥
ਸੋ ਘਰੁ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥
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ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-13)

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥
ਤਾ ਮਿਹ ਵਾਸਿਹ ਭਗਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ॥
ਿਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰ੍ਹ ੁ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ॥
ਊਹਾ ਸੰਤ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥
ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥
ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵਰਖਾ ॥੩॥
ਗੁ ਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥
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ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (333-8)

ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥
ਜੀਵਨ ਿਮਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ॥
ਤੁਿਲ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥
ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਿਨ ਨਾਹੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਿਨਰੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਿਲ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥

430

ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-7)

ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥
ਮੋ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਟ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੋ ਸੰਤਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥
ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਮੋ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁ ਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ॥੧॥
ਭਇਓ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਮਨਿਹ ਪਰ੍ਗਟਾਇਓ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਓ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤਆ ਅਨਭੈ ਠਹਰਾਇਓ ॥੨॥
ਮਾਿਨ ਆਿਗਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੂਖਹ ਠਾਉ ਗਵਾਇਓ ॥
ਜਉ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਠਾਕੁ ਰ ਸਭੁ ਆਨਦ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਓ ॥੩॥
ਨਾ ਿਕਛੁ ਆਵਤ ਨਾ ਿਕਛੁ ਜਾਵਤ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਹਿਰ ਰਾਇਓ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਠਾਕੁ ਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਿਰ ਨਾਇਓ ॥੪॥੧੫॥੧੩੬॥
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ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਿਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਿਪਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (847-1)

ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਿਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਿਪਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਤੁ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਵਹ ॥
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਬਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸੇਿਵ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ॥
ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਗਲ ਦੁਰਤ ਿਬਖੰਡਨੋ ॥
ਹੋਇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਿਜ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਿੜ ਿਬਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਤਾਿਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਪਰ੍ਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥
ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੁੰਦਿਰ ਮੋਹਨੀ ॥
ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਬਿਚਿਤਰ੍ ਚੰਚਿਲ ਅਿਨਕ ਭਾਵ ਿਦਖਾਵਏ ॥
ਹੋਇ ਢੀਠ ਮੀਠੀ ਮਨਿਹ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਨ ਆਵਏ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਬਨਿਹ ਤੀਰੈ ਬਰਤ ਪੂਜਾ ਬਾਟ ਘਾਟੈ ਜੋਹਨੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥੨॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਿਪਰ੍ਅ ਨਾਥ ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ॥
ਚਤੁਰਾਈ ਮੋਿਹ ਨਾਿਹ ਰੀਝਾਵਉ ਕਿਹ ਮੁਖਹੁ ॥
ਨਹ ਚਤੁਿਰ ਸੁਘਿਰ ਸੁਜਾਨ ਬੇਤੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਿਨ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ॥
ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਬੰਕੇ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਖੁ ਤੁਹੀ ॥
ਜੈ ਜੈ ਜਇਅੰਪਿਹ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਿਤ ਗਿਤ ਿਕਿਨ ਲਖਹੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੇਵ ਸੇਵਕੁ ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਰਖਹੁ ॥੩॥
ਮੋਿਹ ਮਛੁਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸਰੈ ॥
ਮੋਿਹ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਤੁਮ ਬੂੰਦ ਿਤਰ੍ਪਤਉ ਮੁਿਖ ਪਰੈ ॥
ਮੁਿਖ ਪਰੈ ਹਰੈ ਿਪਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ ਪਰ੍ਾਨਪਤੇ ॥
ਲਾਿਡਲੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਭ ਮਿਹ ਿਮਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥
ਚੀਿਤ ਿਚਤਵਉ ਿਮਟੁ ਅੰਧਾਰੇ ਿਜਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਿਦਨੁ ਚਰੈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥੪॥
ਧਿਨ ਧੰਿਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਿਰ ਆਇਆ ਿਪਰੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨੁ ਹਰਾ ॥
ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥
ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁ ਨ ਭਣਾ ॥
ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਿਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹਰਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥
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ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗਰ੍ਸਿਤ ਅਨੰਦ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-2)

ਮੋਿਹ ਦੁਹਾਗਿਨ ਆਿਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਮਿਟਓ ਦੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥
ਗੁ ਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗਰ੍ਸਿਤ ਅਨੰਦ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਿਹ ਕੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਤਪਿਤ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ॥
ਿਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਦ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥
ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥
ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਤਾ ਕੈ ਬਹੁਤੁ ਿਨਧਾਨ ॥
ਜਾ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ॥
ਤਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਬਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥
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ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990-16)

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ॥
ਸੁਿਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥
ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਦੋਹਾਗਿਣ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥
ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਿਰ ਮੇਰਾ ॥
ਿਖਜਮਿਤ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ ॥
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥

434

ਸਗਲ ਅਨੰਦ ੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18)

ਸਗਲ ਅਨੰਦ ੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਬਗਸੇ ਸਿਭ ਪਰਵਾਿਰਆ ॥੧॥
ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਣ ਿਤਰ੍ਣ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਹਿਰਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਿਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥

435

ਸਗਲ ਇਛਾ ਜਿਪ ਪੁੰਨੀਆ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ

(1184-6)

ਸਗਲ ਇਛਾ ਜਿਪ ਪੁੰਨੀਆ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੧॥
ਤੁਮ ਰਵਹੁ ਗੋਿਬੰਦੈ ਰਵਣ ਜੋਗੁ ॥
ਿਜਤੁ ਰਿਵਐ ਸੁਖ ਸਹਜ ਭੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥
ਅਪਣਾ ਦਾਸੁ ਆਿਪ ਸਮਾਿਲਆ ॥੨॥
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਿਸ ਬਨੀ ॥
ਆਇ ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਭ ਸੁਖ ਧਨੀ ॥੩॥
ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਪੂਜਾਿਰਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥

436

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮ ਗਉ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-15)

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮ ਗਉ ॥
ਕਰਉ ਿਬਨੰਤੀ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ॥
ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹ ੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ ਅਉਸਰੁ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰਾ ਪੂ ਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਦਰਸਿਨ ਤੇਰੈ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤਾ ॥
ਆਤਮ ਗੜੁ ਿਬਖਮੁ ਿਤਨਾ ਹੀ ਜੀਤਾ ॥
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਰੇਨੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਨਸੀ ਕੁ ਬੁਿਧ ਅਭਾਗੀ ॥
ਸਚ ਘਿਰ ਬੈਿਸ ਰਹੇ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਿਬਨਸੇ ਕੂ ਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

437

ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੇ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-7)

ਉਨ ਕਉ ਖਸਿਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥
ਦਾਸ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੇ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰ ॥
ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਤ ਪਾਸ ਤੇ ਲੇਤੇ ਦਾਨੁ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਉ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥
ਲੂਿਟ ਲੇਿਹ ਸਾਕਤ ਪਿਤ ਖੋਵਿਹ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਿਹ ॥੨॥
ਪੰਚ ਪੂਤ ਜਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥
ਉਤਭੁਜ ਖੇਲੁ ਕਿਰ ਜਗਤ ਿਵਆਇ ॥
ਤੀਿਨ ਗੁ ਣਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਿਚ ਰਸੇ ॥
ਇਨ ਕਉ ਛੋਿਡ ਊਪਿਰ ਜਨ ਬਸੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥
ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਰਖੇ ਹਟਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਸਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥

438

ਸਗਲ ਿਸਆਨਪ ਛਾਿਡ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (895-3)

ਸਗਲ ਿਸਆਨਪ ਛਾਿਡ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਿਜ ॥
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਸਗਲ ਿਮਟਾਇ ॥
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥
ਹੋਹ ੁ ਸਾਵਧਾਨ ਅਪੁਨੇ ਗੁ ਰ ਿਸਉ ॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਪਾਵਿਹ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ਗੁ ਰ ਿਸਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਿਰ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਨੁ ॥
ਿਮਲੀ ਿਨਮਾਨੇ ਮਾਨੁ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ਿਟਕਾਇ ॥
ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਿਹ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਾਗੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜਿਪ ਮੰਤੁ ॥
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਸਾਰ ਤਤੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੨੮॥੩੯॥

439

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19)

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥
ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਿਤਸੁ ਪੂਜਾ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਤਿਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸੁਨੀਜਾ ॥
ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥
ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਿਧਆਵਉ ॥
ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥
ਮੋਿਹ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹ ੁ ਰਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥

440

ਸਗਲ ਪਿਵਤ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਗੁ ਪਾਲ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (202-4)

ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥
ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਜਾ ਮਿਨ ਵਿਸਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਸਗਲ ਪਿਵਤ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਪਾਪ ਿਮਟਿਹ ਸਾਧੂ ਸਰਿਨ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥
ਅਿਨਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ ॥
ਜੋਗ ਿਗਆਨ ਿਸਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥
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ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

(617-1)

ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ ॥
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਮਈਆ ਆਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥

442

ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਗੁ ਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7)

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਗੁ ਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂ ਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਿਤਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਪੂ ਰਨ ਧਾਮ ॥
ਜਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬ ਛੈ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਾਮ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਟਆ ਅਿਭਮਾਨ ॥
ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥

443

ਸਗਲ ਿਬਧੀ ਜੁਿਰ ਆਹਰੁ ਕਿਰਆ ਤਿਜਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-17)

ਸਗਲ ਿਬਧੀ ਜੁਿਰ ਆਹਰੁ ਕਿਰਆ ਤਿਜਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਿਭਓ ਘਰ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥
ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ਮੈ ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਿਮਿਲਓ ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਿਨਿਵ ਪਾਏ ॥੨॥
ਜਬ ਿਪਰ੍ਅ ਆਇ ਬਸੇ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਸਿਨ ਤਬ ਹਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥੩॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂ ਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ॥੪॥੩॥
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ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਿਛਨੁ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

(346-6)

ਕੂ ਪੁ ਭਿਰਓ ਜੈਸੇ ਦਾਿਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਿਬਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥
ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਿਖਆ ਿਬਮੋਿਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥
ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਿਛਨੁ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਲਨ ਭਈ ਮਿਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਿਤ ਦੇਹ ੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥
ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਿਹ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁ ਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥
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ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਿਹ ਮੀਤਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-19)

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਿਹ ਮੀਤਾ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ ॥੧॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਵਤ ॥
ਜਲਿਨ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵਤ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਾਮਿਹ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥
ਮਿਤ ਪਿਤ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥
ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਿਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥
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ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7)
ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥
ੁ ਾ ਕਿਰਆ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਦੇਹਰ
ਉਕਿਤ ਜੋਿਤ ਲੈ ਸੁਰਿਤ ਪਰੀਿਖਆ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥੧॥
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਾਿਰ ਜਨਾ ॥
ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰ੍ਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਿਨਤਾ ਅਰੁ ਮੀਤਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਿਨਰਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ ॥
ਅੰਤਿਰ ਥਾਨ ਠਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥
ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਿਨ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਚਿਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਿਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥
ਮਨ ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਪੂ ਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥
ਅਪਿਵਤਰ੍ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕਿਰਆ ॥
ਸਗਲ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਤੂ ਿਸਿਰ ਧਿਰਆ ॥
ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥
ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਜੈ ॥੬॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਿਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਵਸਿਰਐ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ॥
ਨਾ ਿਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਿਗ ਪਾਥਰ ਤਿਰਆ ॥੮॥੨॥
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ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਿਲ ਲਹੁ ਸੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (994-10)

ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਿਲ ਲਹੁ ਸੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਪੁਿਛ ਦੇਖੁ ਲੇਹ ੁ ਵਖਰੁ ਭਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਦੀ ਧੁਿਰ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਪਾਵਿਹ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥
ਇਿਕ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥
ਓਨਾ ਿਵਿਚ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਨਾਿਲ ਜੋਰ ੁ ਨ ਚਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਸੁਿਣ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥੪॥੪॥
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ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (570-13)

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਣਜੀਐ ਅਿਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਅਿਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਿਚ ਵਾਪਾਿਰ ਲਗੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੧॥
ਹੰਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭਿਰਆ ਸਬਦੇ ਕਾਿਢ ਪੀਐ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥
ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਿਚ ਲਾਗੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥੨॥
ਪੰਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਸਿਭ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕੂ ਕਦੇ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰਿਹ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਅੰਤਿਰ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਜਗਿਤ ਿਪਆਰਾ ਆਵਿਣ ਜਾਿਣ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਿਬਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਿਬਖੁ ਿਸਉ ਲਾਗਾ ਿਬਸਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਈ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਇ ਕਮਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਿਰ ਮੂਰਖ ਕੂ ਿਕ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰਾ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਮੋਿਹ ਸੁਿਧ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਗੀਐ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥
ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ਸਿਚ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਸਿਚ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਹੋਰ ੁ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਇਿਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥੪॥੫॥
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ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-19)

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਐਥੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਿਤ ਅਿਭਮਾਨੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਵਕਾਰ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪਾਰਿਸ ਿਮਿਲਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਏ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕੋਇ ਨ ਰੰਗੀਐ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਇ ਜੋ ਰਤੇ ਿਸਫਤੀ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥
ਭੈ ਿਬਨੁ ਲਾਿਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਿਭ ਐਸੇ ਰਹਿਹ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤੇ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਭ ਚੋਰ ॥੬॥
ਇਿਕ ਗੁ ਣ ਿਵਹਾਝਿਹ ਅਉਗਣ ਿਵਕਣਿਹ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਠਾ ਅੰਦਿਰ ਆਇ ॥੭॥
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਸਬਦੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥
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ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5)

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
ਪਬਿਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਿਜਉ ਢਿਲ ਢੁਿਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥
ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥
ਿਦਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਡੁ ਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਿਣ ॥੨॥
ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥
ਲਗੀ ਆਵਿਹ ਸਾਹੁਰੈ ਿਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਿਵਰਤੀ ਸੰਿਨ ॥
ਗੁ ਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਿਨ ॥੪॥੨੪॥
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ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਈ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸੁਨਣੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-13)

ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਈ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸੁਨਣੇ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਿਤਨ ਹਮ ਸਰ੍ੇਵਹ ਿਨਤ ਚਰਣੇ ॥੧॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਤਰਣੇ ॥
ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਹਵਾ ਇਤੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਹਿਰ ਗਾਵਹੁ ਲੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਜਪਣੇ ॥
ਜੋ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣੇ ਗੁ ਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਪਤਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਿਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ ॥
ਿਜਨ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਹਿਰ ਜਨ ਬਣੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਿਵਿਚ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਰਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥
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ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-13)

ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਬਿਲਆ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥
ਐਸੇ ਸੰਤ ਿਮਲਿਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥
ਆਪੇ ਹਿਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬੋਿਲ ਬੁਲਾਇ ॥
ਸੇਈ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਿਜਨ ਕੀ ਪਿਤ ਪਾਵਿਹ ਥਾਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਨ ਰਾਜੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਜਉ ਆਖੈ ਿਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਗੁ ਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਿਜ ਲੈ ਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥
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ਸਤਗੁ ਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਣ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (882-1)

ਸਤਗੁ ਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਣ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਇ ਲਗਹ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਸਖਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਨ ਰਹਿਹ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਿਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਆਏ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਬੂਝੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪਉ ਜਪਾਇਆ ॥
ਨਾਮਹੀਣ ਿਫਰਿਹ ਸੇ ਨਕਟੇ ਿਤਨ ਘਿਸ ਘਿਸ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥
ਮੋ ਕਉ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਾਿਲ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੫॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਿਸ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਡਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅਨੂਪੁ ॥
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਿਤਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਬਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥
ਬੀਸ ਿਬਸੁਏ ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਜਾਉ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-9)

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥
ਆਤਮ ਚੀਿਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ॥
ਅਹੰਬੁਿਧ ਿਤਿਨ ਸਗਲ ਿਤਆਗੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਿਨ ਮੀਠਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਿਹ ਡੀਠਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (713-16)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥
ਿਮਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਿਚੰਤਾ ਲਾਿਹ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ ॥
ਲੇਖਾ ਛੋਿਡ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟਹ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥
ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ਸਦਾ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਿਰਓ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ॥੨॥੪॥੯॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭ (821-10)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥
ਿਬਨਿਸਓ ਅੰਧਕਾਰ ਿਤਹ ਮੰਦਿਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁਲੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਿਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾ ਸੰਿਗ ਮਾਤੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥
ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀ ਕਛੂ ਜੰਜਾਰਾ ਅਹੰਬੁਿਧ ਨਹੀ ਭੋਰਾ ॥
ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ॥੨॥
ਏਕੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥
ਏਕੁ ਿਬਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥
ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥
ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਿਜ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-2)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਿਜ ॥
ਿਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਜੋਿਗ ॥
ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ਆਇ ਕੀਆ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਬਗਾਸੁ ॥੧॥
ਜੰਿਮਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ॥
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸਭ ਮਿਹ ਿਲਿਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਿਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥
ਿਮਿਟਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਥੀਆ ॥
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦ ੁ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਵਧੀ ਵੇਿਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥
ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਿਰ ਬੰਿਧ ਬਹਾਲੀ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਭਏ ਅਿਚੰਤ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥
ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਿਪਤਾ ਊਪਿਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਿਣ ॥
ਗੁ ਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (165-1)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਧਣੀ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ਘਣੀ ॥੧॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਹਿਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਿਲਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥
ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਗਰੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਗ ਧੂਿਰ ਿਜਨਾ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥
ਿਤਨ ਕੂ ੜ ਿਤਆਗੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਤੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥
ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਬਲਭਦਰ੍ੁ ਗੁ ਰ ਪਗ ਲਿਗ ਿਧਆਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਿਪ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ਅਸਿਥਰ ਘਰ ਬਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-10)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ਅਸਿਥਰ ਘਰ ਬਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਜੋ ਿਨੰਦ ਕਰੈ ਇਨ ਿਗਰ੍ਹਨ ਕੀ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਜਾ ਕੋ ਸਬਦੁ ਅਖੰਡ ਅਪਾਰ ॥੨॥੯॥੨੭॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
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ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ (644-14)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਿਤ ਹੋਇ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਿਸ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਡਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅਨੂਪੁ ॥
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਿਤਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਬਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥
ਬੀਸ ਿਬਸੁਏ ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਜਾਉ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥

463

ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

343

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (425-11)

ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਿਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਦੇਖੈ ਮੁਕਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਅੰਦਿਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਿਹ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥
ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਿਲ ਲਈ ਗੁ ਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥
ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਿਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਭਾਈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੈ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੫॥
ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਿਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥
ਚੋਰੈ ਵ ਗੂ ਪਕੜੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥
ਿਜਨੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਗੁ ਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੭॥
ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੂੰ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਰਸਿਨ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (183-3)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਰਸਿਨ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ॥੧॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ॥
ਸੀਤਲ ਸਾਿਤ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਰ੍ਭ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਿਮਟੇ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥
ਸੰਤ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਿਮਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥
ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਿਭ ਧਰਮ ॥
ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਸਾਧਾ ਮਿਹ ਇਹ ਹਮਰੀ ਿਜੰਦ ੁ ॥੩॥
ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਿਕਰਪਾਲ ਿਧਆਵਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਉ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥

345

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

(746-16)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥
ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸਚਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਖਾਜੀਿਨਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥
ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਤੇਿਰਆ ਸੇਵਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥
ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਮਿਲਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤੇਿਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩

(406-11)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਿਨਰਗੁ ਣ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਿਬਖਾਦੀ ਦੁਸਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ॥੧॥
ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਨਰਿਕ ਪੜੰਤੇ ਿਤਨ ਕੇ ਕੁ ਲ ਉਧਾਰੇ ॥੨॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪਰਗਟੁ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੩॥
ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਵਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੪੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥

347

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੩ ਦੁਤੁਕੇ ॥ (602-17)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥
ਸੋ ਗੁ ਰ ੂ ਸੋ ਿਸਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਜਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਏ ਹਿਰ ਥਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਿਖ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
ਤੁਹ ਕੁ ਟਿਹ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਭਾਈ ਪਲੈ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਰਿਵਆ ਭਾਈ ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ ॥੩॥
ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਜ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੮॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੂਰਿਤ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

348

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ (1202-11)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੂਰਿਤ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਜਉ ਜਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਕਿਦ ਪ ਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਾਥਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਜਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਤਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਅਸਰਾਉ ॥੧॥
ਿਨਧਿਰਆ ਧਰ ਿਨਗਿਤਆ ਗਿਤ ਿਨਥਾਿਵਆ ਤੂ ਥਾਉ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਜ ਉ ਤਹ ਤੂ ਸੰਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
ਏਕਸੁ ਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਏਕਾ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਤੇਰੀ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਖੇਲੁ ਿਦਖਾਉ ॥੩॥
ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਸਾਧ ਿਸਉ ਗੋਸਿਟ ਹਿਰ ਸਾਧਨ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥੪॥੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰਚੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-9)

ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਬਹਾਨਾ ॥
ਐਸਾ ਇਕੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਬਿਨਆ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰਚੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਿਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਿਤ ਿਖੰਚਿਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਿਦਖਾ ਵਿਖਆਨਾ ॥੨॥
ਆਪੇ ਗੁ ਰ ੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਿਜਉ ਆਿਪ ਚਲਾਏ ਿਤਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ॥
ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਿਹ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭਵਿਹ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥

470

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-2)

ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਿਤ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ ਿਬਨਿਸ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਿਤ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਉ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥

351

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-6)

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲਾ ਰਾਿਸ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁ ਰ ਕੇ ਮਿਨ ਵੂਠੇ ॥
ਦੂਖ ਦਰਦ ਭਰ੍ਮ ਿਬਨਸੇ ਝੂਠੇ ॥੧॥
ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੨॥
ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਹਉ ਜਾਈ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੪॥੯॥
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ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1157-3)
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥
ਸਹਜ ਿਬਨੋਦ ਚੋਜ ਆਨੰਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਓ ਅਿਚੰਤਾ ॥੧॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸਾਚੀ ॥
ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਬਿਦ ਉਧਾਰ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਿਸ ਕੀਤਾ ॥੩॥
ਅਿਚੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਿਦਲਾਸਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾ ਕਉ ਸਗਲ ਿਸਧ ਤੁ ॥
ਅਿਚੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥੪॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੇ ਿਬਨਸੇ ਬੈਰ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੇ ਿਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਮਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਠਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਡੀਠਾ ॥੫॥
ਅਿਚੰਤ ਿਮਿਟਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਵਿਸਓ ਮਿਨ ਸੁਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੈ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
ਿਨਹਚਲ ਧਨੀ ਅਿਚੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਉਪਿਜਓ ਸਗਲ ਿਬਬੇਕਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਚਰੀ ਹਿਥ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕਾ ॥੭॥
ਅਿਚੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ॥
ਅਿਚੰਤ ਿਮਿਲਓ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਏਕੁ ॥
ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-12)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਝਾਰੇ ॥੧॥
ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਿਸ ਕਾਮਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ੁ ਿਮਿਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਜਾਿਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
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ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (286-14)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਿਸਖ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਦੁਰਮਿਤ ਮਲੁ ਿਹਰੈ ॥
ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਿਬਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-6)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਿਮਟਾਏ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
ਪੂਰਿਬ ਕਰਮ ਿਲਖੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥
ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੨॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭ ਸੇਵਾ ॥
ਧੂਿਰ ਬਾਛਿਹ ਸਿਭ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਉਧਿਰਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੪॥੧੨॥
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ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-2)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ ਸਾਜੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਭਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਸੁ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਤਾਣੁ ਿਨਤਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਘਿਰ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਸੁ ਭਉ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਸੁ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥੪॥੧੧॥੨੪॥
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-3)

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਕਛੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪੂ ਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਪਰੀਐ ਿਨਤ ਸਰਨੀ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਕਟੀਐ ਫਾਸੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਮਨ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸਗਲ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੨॥੧੩॥੯੯॥
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-1)

ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ॥
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ॥
ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ॥੧॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥
ਆਪਿਣਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਿਮਹਰਵਾਨ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥
ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਿਪ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਿਰ ਰਾਖੇ ਸਿਭ ਜੰਤ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਭਗਵੰਤ ॥੩॥
ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣਿਹ ਪਰਤਾਪ ॥
ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਿਤਸ ਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥
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ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥ (478-6)

ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਸਹਿਜ ਿਬਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਕਿਰ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਬਲੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਾਵੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥

480

ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1)

ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਜਾਿਹ ਿਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮ ॥੧॥
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਿਮਟਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸੋਗੁ ॥
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ ਥਾਿਨ ਬੈਠਾਵਹੁ ॥
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥
ਿਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦੇਤੋ ਮਾਨੁ ॥
ਮੂੜ ਮੁਗਧੁ ਹੋਇ ਚਤੁਰ ਸੁਿਗਆਨੁ ॥
ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ ਭਉ ਨਸੈ ॥
ਜਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਬਸੈ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਸੂਖ ਿਨਧਾਨ ॥
ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥
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ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਰ ਕੀਨਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (857-19)

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਰ ਕੀਨਾ ॥
ਦੁਖ ਿਬਸਾਿਰ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਮਨ ਹੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮਦੇਇ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਜਾਨ ॥
ਜਗਜੀਵਨ ਿਸਉ ਜੀਉ ਸਮਾਨ ॥੨॥੧॥
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ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥

362

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-13)

ਗੋਿਬੰਦ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥
ਅਿਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰ੍ਾਨੀ ਅੰਿਧਆਰੇ ਮਿਹ ਦੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕਰਉ ਿਤਹ ਬੰਦਨ ਮਨਿਹ ਚਰਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਤੁਮਰੈ ਪਰ੍ਭ ਦੁਆਰੈ ਿਦਰ੍ੜ ਕਿਰ ਗਹੀ ਤੁਮਾਰੀ ਲੂਕ ॥
ਕਾਿਢ ਲੇਹ ੁ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂ ਪ ॥੨॥੪॥੮॥
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ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਿਜਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (429-11)

ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਿਜਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥
ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮੰਿਨਆ ਸਿਚ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਸਫਲੁ ਿਤਨਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਿਤਨ ਮਾਨੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਜਾਿਤ ਹੈ ਅਿਤ ਕਰ੍ੋਧੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਤਾ ਜਾਿਤ ਜਾਇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥
ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਇਆ ਭਰੇ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥
ਆਵਿਹ ਇਸੁ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਿਜਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਿਤਨਾ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥
ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਧੁਰਹੁ ਆਿਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਿਪਆਰੈ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਿਰ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਿਰ ॥੬॥
ਿਜਸ ਨੋ ਭਗਿਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਿਹਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ॥੭॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਿਤ ਪਿਤ ਏਕ ਨਾਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਸਵਾਿਰ ॥
ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਿਤਸ ਕੀ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਕਾਰਜੁ ਸਾਿਰ ॥੮॥
ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਤੀ ਨਾਿਮ ਸਵਾਿਰ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥
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ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19)

ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥
ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਬਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਲਪਿਟ ਸੰਿਗ ਨਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚਰਾਏ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਿਬਹਾਵੈ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਿਬਹਾਏ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਚਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋ ਿਪੜੁ ਮਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ॥੫॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ ਿਹਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਹ ਡਰਤੇ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਰਤੇ ॥੬॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ ॥
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ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥
ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਿਸਆਨਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੮॥੩॥
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ਸਭ ਿਕਛੁ ਘਰ ਮਿਹ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ॥

365

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-3)

ਸਭ ਿਕਛੁ ਘਰ ਮਿਹ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ॥
ਬਾਹਿਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਅੰਤਿਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥
ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਿਨ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਕਰੇ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਵਛੁਿੜਆ ਿਮਿਲਆ ॥
ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਿਰਆ ॥
ਸੁਮਿਤ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਿਜਉ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥
ਿਤਉ ਜੋਤੀ ਸੰਿਗ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰ੍ਮ ਕਟੇ ਿਕਵਾੜਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥
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ਸਭ ਿਕਛੁ ਜੀਵਤ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰ ॥

366

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (536-11)

ਸਭ ਿਕਛੁ ਜੀਵਤ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਅਰੁ ਫੁਿਨ ਿਗਰ੍ਹ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਿਨਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪਰ੍ੇਿਤ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਿਹ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਿਨਕਾਿਰ ॥੧॥
ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਜਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਿਬਚਾਿਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਜਾ ਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥੨॥੨॥
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ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

367

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਿਸ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਡਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅਨੂਪੁ ॥
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਿਤਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਬਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥
ਬੀਸ ਿਬਸੁਏ ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਜਾਉ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥
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ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18)

ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥
ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਿਦਲਾਸਾ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਿਨ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਿਹ ॥੩॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥
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ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥
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ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1193-17)

ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥
ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ॥
ਸੰਿਨਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਤਪਸੀ ਮਾਤੇ ਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥੧॥
ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥
ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਗੈ ਸੁਕਦੇਉ ਅਰੁ ਅਕੂ ਰ ੁ ॥
ਹਣਵੰਤੁ ਜਾਗੈ ਧਿਰ ਲੰਕੂਰ ੁ ॥
ਸੰਕਰੁ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥
ਕਿਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਵ ॥੨॥
ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪਰ੍ਕਾਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ਸੋਈ ਸਾਰੁ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਿਧਕ ਕਾਮ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਭਿਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥

491

ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁ ਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

370

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

(750-12)

ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁ ਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਿਕਉ ਕਿਰ ਕੰਤ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥
ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥
ਨਾ ਕੁ ਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਿਣ ਕਿਰ ਆਵੈ ॥
ਤਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜਾ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਨਾ ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ॥
ਅੰਿਤ ਨ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਿਰਆ ਜਾਈ ॥੩॥
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥
ਖਰੀ ਿਸਆਣੀ ਕੰਤ ਨ ਭਾਣੀ ॥
ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥੫॥
ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ ॥
ਤਉ ਕਾਮਿਣ ਿਪਆਰੇ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੬॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਬਛੁਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਰਾਇਆ ॥੭॥
ਬਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਹੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥
ਜੈ ਭਾਵੈ ਿਪਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥
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ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੂੰ ਜਾਣਿਹ ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (541-5)

ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੂੰ ਜਾਣਿਹ ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਨਾਿਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਭ ਵੇਖੈ ਮਿਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਭ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ॥੧॥
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਸੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਨਦਿਰ ਨੀਸਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਅਘਾਣੇ ਰਾਮ ॥੨॥
ਹੇ ਰਸਨਾ ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦੋ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥
ਿਜਸੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਸੁ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੋ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਪੂ ਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਰਾਮ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਉ ਬਾਲਕ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ॥
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਨਹ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ ॥੪॥੬॥
ਛਕਾ ੧ ॥
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ਸਿਭ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-11)

ਸਿਭ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਹੋਏ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਚ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਨ ਬਸੰਤੁ ਹਰੇ ਸਿਭ ਲੋਇ ॥
ਫਲਿਹ ਫੁਲੀਅਿਹ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥੩॥
ਮਿਨ ਬਸੰਤੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਬਰਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੋਇ ॥੪॥੩॥੧੫॥
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ਸਿਭ ਰਸ ਿਮਠੇ ਮੰਿਨਐ ਸੁਿਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (16-12)

ਸਿਭ ਰਸ ਿਮਠੇ ਮੰਿਨਐ ਸੁਿਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥
ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥
ਨੀਲੀ ਿਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਿਹਰਣੁ ਪੈਰ ਿਧਆਨੁ ॥
ਕਮਰਬੰਦ ੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਿਤ ਬੂਝਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ॥
ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸ ਗ ਤੇਗਬੰਦ ਗੁ ਣ ਧਾਤੁ ॥
ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ॥੩॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਚਿੜਐ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰ ੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਪੂਿਛ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਸੁਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥
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ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
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ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (485-2)

ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥
ਮਾਇਆ ਿਚਤਰ੍ ਬਿਚਤਰ੍ ਿਬਮੋਿਹਤ ਿਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਿਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਿਬਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
ਿਮਿਥਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਮਨਸਾ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਿਰ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥
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ਪਉੜੀ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ (510-16)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਿਰ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਿਰ ਸਹਜੇ ਜਾਤਾ ॥
ਅੰਦਰਹੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਤਾ ॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲਾਤਾ ॥੬॥
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ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਿਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-15)

ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਿਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਿਗਆਨ ਕਾਹੂ ਿਧਆਨ ॥
ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੰਡ ਧਿਰ ਹੋ ॥੧॥
ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥
ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਿਰ ਹੋ ॥੨॥
ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
ਨਾਨਕਾ ਭਗਿਤ ਿਪਰ੍ਅ ਹੋ ॥੩॥੨॥੧੫੫॥
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ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (53)

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਗਣਤ ਗਣਾਵਿਣ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥
ਪਾਖੰਿਡ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਇਉ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਿਰ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਲੈਿਹ ਸਵਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਪਰ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਲਾਿਲ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਿਸ ॥੨॥
ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕ ਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥
ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥
ਸਬਿਦ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਿਧਆ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥
ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥
ਿਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਿਰ ਰਜਾਇ ॥੪॥
ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪਰ੍ੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਚੰਦਨੁ ਚੀਿਤ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
ਦੀਪਕੁ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥
ਨਾਰੀ ਅੰਦਿਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਿਕ ਮਣੀ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸੋਭਾ ਸੁਰਿਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਅਪਾਰ ॥
ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੬॥
ਿਨਿਸ ਅੰਿਧਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਿਕਉ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਇ ॥
ਜਾ ਧਨ ਕੰਿਤ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਿਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥
ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਉ ਸੁਤੀ ਿਪਰੁ ਜਾਗਣਾ ਿਕਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥
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ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15)

ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥
ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਿਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਅਗੈ ਿਮਿਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥
ਸਭੇ ਛਿਡ ਿਸਆਣਪਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਿਕਤ ਹੀ ਕੰਿਮ ਨ ਿਛਜੀਐ ਜਾ ਿਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਰਖਿਹ ਹਥ ਦੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸਗਿਤ ਸਾਿਹਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥
ਇਕੋ ਿਦਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥
ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥
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ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4)

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਿਥ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੈ ਮਿਥ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਿਨਮਖ ਏਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਜਸ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢਆ ਸੋਈ ਉਤਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੩॥
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਿਜਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
ਢੋਈ ਿਤਸ ਹੀ ਨੋ ਿਮਲੈ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਲਭਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹ ਿਜਥੈ ਿਮਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥
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ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ॥ (988-16)

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥
ਰਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁ ੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈਂ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ॥
ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥੧॥
ਏਕਲ ਿਚੰਤਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਤਾ ਅਉਰ ਤਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਿਨਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥੨॥੩॥
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ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥

381

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਨਲਯ੍ਯ੍ (1400-6)

ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਿਜਸੁ ਦੇਿਖ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਿਧਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਬਿਨ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤਰ੍ ਗੁ ਰ ੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਿਟ ਪਰਸੁ ਕਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਸਿਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥੭॥੧੧॥
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ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨੀਰੁ ਿਗਆਿਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸੰਿਗ ਗਹੇ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਿਸਖੁ ਸ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਸਮਾਿਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਮਿਲਆ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥
ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥
ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਿਤ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਿਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਉਪਜਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਸਵ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥

504

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਿਨਧਾਨ ॥

383

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ (1119-13)

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਿਨਧਾਨ ॥
ਨਾਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਿਰ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਿਰ ਦਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥
ਦੇਹ ੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥੧॥
ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬਦ ਦਮੋਦਰ ਿਨਰਮਲ ਕਥਾ ਿਗਆਨ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਿਧਆਨ ॥੨॥੧॥੩॥
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ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥

384

ਆਸਾ ਇਕਤੁਕੇ ੪ ॥ (480-16)

ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥
ਿਜਿਨ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਛਲੀਆ ॥੧॥
ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸਰ੍ਪਨੀ ਿਨਰਮਲ ਜਿਲ ਪੈਠੀ ॥
ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਡਸੀਅਲੇ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰ੍ਪਨੀ ਸਰ੍ਪਨੀ ਿਕਆ ਕਹਹੁ ਭਾਈ ॥
ਿਜਿਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਨਆ ਿਤਿਨ ਸਰ੍ਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥
ਸਰ੍ਪਨੀ ਤੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥
ਸਰ੍ਪਨੀ ਜੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ ॥੩॥
ਇਹ ਸਰ੍ਪਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ॥
ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਿਕਆ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ॥੪॥
ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸਹਿਜ ਤਰੇ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥
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ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-5)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਪੂ ਰਨੁ ਭਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥
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ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾ ॥

386

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (531-8)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾ ॥
ਕਿਲਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਿਹ ਤਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਦਨ ਇਹੈ ਟਹਲ ਮੋਿਹ ਕਰਨਾ ॥
ਿਬਗਸੈ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਗਰਭੈ ਪਰਨਾ ॥੧॥
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਪਰਸਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਿਧਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਿਰਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੨॥੧੬॥
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ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-10)

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਬਨਾਈ ॥
ਜੋਗੁ ਬਿਨਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲੈ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਖੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਿਨਰਬਾਣੇ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਿਮਿਲਓ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂ ਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥
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ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਿਲਆ ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥

388

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-17)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਿਲਆ ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਗੁ ਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਿਵਸਰਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਾਗਠੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਤਿਰ ॥
ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਤੇ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਆ ਕਹਾ ਗੁ ਰ ੁ ਿਬਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ ॥
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਨੁ ਰੰਗੇ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਧਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥
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ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੁ ਪਾਲ ॥

389

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-17)

ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਸਦਾ ਸੂਖ ਕਿਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਸਮਰੇ ਨਾਿਠਆ ਦੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਿਰਆ ਕਰਉ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਿਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦੇਵ ॥੨॥੫॥੮॥
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ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਿਖੰਥਾ ਕਿਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥

390

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ (908-10)

ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਿਖੰਥਾ ਕਿਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਿਬਭੂਿਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਿਜਿਣ ਲਇਆ ॥੧॥
ਐਸੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥
ਿਜਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੁਗਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਧਆਨ ਕਾ ਕਿਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਿਸੰਙੀ ਸੁਰਿਤ ਵਜਾਈ ॥੨॥
ਮਨੁ ਿਦਰ੍ੜੁ ਕਿਰ ਆਸਿਣ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਮੰਗਿਣ ਚੜਿਹ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਿਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਿਭਮਾਨੁ ਨ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥
ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਿਰ ਡੰਡੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥
ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਬਨਸੈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥
ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਿਜ ਕੁ ਟੰਬੁ ਛੋਿਡ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਿਹ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਸਰੀਰ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹਿਹ ॥੮॥
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਿਮਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸੁ ਮਿਹ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥
ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿਬਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥
ਿਵਣੁ ਵਜਾਈ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਿਤ ਹੋਵਿਹ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥
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ਸਰ੍ਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਾਨੀ ॥

391

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-16)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਜਨ ਦੇਵਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਜਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਚੂਕੀ ਆਵਣ ਜਾਨੀ ॥੨॥
ਨੈਣੀ ਿਬਰਹੁ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥
ਸਰ੍ਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਾਨੀ ॥੩॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੁ ਿਰ ਵਸਗਿਤ ਆਣੇ ਤਉ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੀ ॥੪॥੫॥
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ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-1)

ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥
ਸੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਇਹ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਵਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚੁ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ਹੋਇ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਵਉ ॥
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਸੰਤਸੰਿਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਅਨ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਉ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵਉ ॥੩॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥
ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥
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ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10)

ਅਵਿਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਿਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥
ਮਾਰਿਹ ਲੂਟਿਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥
ਸਰ੍ੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥
ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਿਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਸਾਿਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਿਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਿਨਤ ਕਾਮਿਣ ਅਵਿਰ ਲੁਟੇਿਨ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥
ੁ ਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥
ਢਾਿਹ ਮੜੋਲੀ ਲੂਿਟਆ ਦੇਹਰ
ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਪਿੜਆ ਭਾਿਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥
ਕਾਮਿਣ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਿਮਤਰ੍ ਲੁੜੇਿਨ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਤਨ ਕਾਰਿਣ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਿਰ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥

515

ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1426-10)

ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥
ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਕਾਹੇ ਰਿਚਓ ਿਨਮਖ ਨ ਹੋਿਹ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥
ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ ਬੀਿਤ ॥੩॥
ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਿਚਓ ਆਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਿਕਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਿਤ ਸਗਲ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਮਾਿਨ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਿਨ ॥੫॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਿਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਿਥ ॥੬॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਨ ਕੀਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਿਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਿਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਸਮਰਤ ਕਾਿਹ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥
ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੯॥
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਿਤਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥
ਪ ਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਿਚਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥
ਿਜਹ ਤੇ ਉਪਿਜਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਿਹ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥
ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਿਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਿਨਿਧ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧੨॥
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਿਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਿਤ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾਿਹ ਿਜਿਹ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੪॥
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੫॥
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਗਆਨੀ ਤਾਿਹ ਬਖਾਿਨ ॥੧੬॥
ਿਜਿਹ ਿਬਿਖਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥
ਿਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥
ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਿਤ ਹਰਨ ਕਿਲ ਮੈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਿਹ ਿਤਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥
ਿਜਹਬਾ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਿਹ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥
ਿਜਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਿਨ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥
ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਿਜਹ ਚੀਿਤ ॥੨੪॥
ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਨੀਤ ॥
ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਮੀਤ ॥੨੫॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੨੬॥
ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨ ॥੨੮॥
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਿਤਹ ਜਾਨੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਿਧ ਰਿਹਓ ਿਬਸਿਰਓ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੩੧॥
ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਿਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਿਫਿਰਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਨਰਭੈ ਪਾਵਿਹ ਬਾਸੁ ॥੩੩॥
ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਿਰ ਰਿਹਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਿਸਉ ਨਾਨਕ ਫਿਧਓ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥
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ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਿਬਰਿਧ ਫੁਿਨ ਤੀਿਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥
ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਿਰਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਮਓ ਰਿਮ ਗਇਓ ਅਬ ਿਕਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ॥੩੬॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਿਮ ਰਿਹਓ ਿਨਕਸਤ ਨਾਿਹਨ ਮੀਤ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਿਤ ਿਚਤਰ੍ ਿਜਉ ਛਾਿਡਤ ਨਾਿਹਨ ਭੀਿਤ ॥੩੭॥
ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥
ਿਚਤਵਤ ਰਿਹਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਿਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥
ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩੯॥
ਜਗਤੁ ਿਭਖਾਰੀ ਿਫਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਿਸਮਰੁ ਿਤਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥
ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਜਾਨੁ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਿਹਓ ਬਖਾਿਨ ॥੪੧॥
ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਿਬਨਸੈ ਿਛਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਿਹਓ ਨਾਨਕ ਿਤਿਹ ਜਗੁ ਜੀਿਤ ॥੪੨॥
ਿਜਹ ਘਿਟ ਿਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥
ਿਤਿਹ ਨਰ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥
ਏਕ ਭਗਿਤ ਭਗਵਾਨ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕੈ ਨਾਿਹ ਮਿਨ ॥
ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਿਹ ਤਨੁ ॥੪੪॥
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਿਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿਨਹਫਲ ਜਾਤ ਿਤਹ ਿਜਉ ਕੁ ੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥
ਿਸਰੁ ਕੰਿਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ ਜੋਿਤ ਤੇ ਹੀਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਭਈ ਤਊ ਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥
ਿਨਜ ਕਿਰ ਦੇਿਖਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਿਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੪੮॥
ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਿਤ ॥੪੯॥
ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥
ਿਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥
ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥
ਜੋ ਉਪਿਜਓ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਿਲ ॥
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ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਿਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥
ਦੋਹਰਾ ॥
ਬਲੁ ਛੁਟਿਕਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਿਰ ਗਜ ਿਜਉ ਹੋਹ ੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥
ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥
ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਿਭ ਤਿਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਿਨਬਿਹਓ ਸਾਿਥ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਪਿਤ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁ ਨਾਥ ॥੫੫॥
ਨਾਮੁ ਰਿਹਓ ਸਾਧੂ ਰਿਹਓ ਰਿਹਓ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਿਕਨ ਜਿਪਓ ਗੁ ਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਿਹਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਸੰਕਟ ਿਮਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥
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ਸਾਮੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਦਰਬਾਰੇ ॥

395

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-18)

ਸਾਮੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਕੋਿਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ਸਰਬ ਅਰਥ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਮਾਇਆ ਰਿਚ ਬੰਿਧ ਹਾਰੇ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ਸੁਿਰ ਜਨ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰੇ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਨਵਾਰੇ ॥੨॥੧੦॥੧੫॥
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ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਿਜਤੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥

396

ਪਉੜੀ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (314-8)

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਿਜਤੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥
ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਿਨਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥
ਉਪਦੇਸੁ ਿਜ ਿਦਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਸੋ ਸੁਿਣਆ ਿਸਖੀ ਕੰਨੇ ॥
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਚੜੀ ਚਵਗਿਣ ਵੰਨੇ ॥
ਇਹ ਚਾਲ ਿਨਰਾਲੀ ਗੁ ਰਮੁਖੀ ਗੁ ਰ ਦੀਿਖਆ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਿਭੰਨੇ ॥੨੫॥
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ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥

397

ਮਃ ੪ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (310-5)

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਿਖਆ ਜਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਪਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁ ਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਣਆ ਮਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧਆ ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਿਜਨੀ ਿਡਠਾ ਿਤਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
ਹਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥
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ਸਾ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥

398

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (97-4)

ਸਾ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥
ਸੋ ਕੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥
ਸੋ ਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਿਜਤੁ ਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵੁਠਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਿਹਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੂੰਹੈ ਵੁਠਾ ॥
ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਿਨ ਤੂੰ ਿਕਸੈ ਨ ਿਦਸਿਹ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਿਹ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਿਮ ਭਵਾਇਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥
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ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (397-3)

ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥
ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥
ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬੰਦਕ ਗਾਿਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ॥
ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥
ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਇ ਪੇਿਖ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਿਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਿਪ ਲਿੜ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਦਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥
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ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥

400

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-7)

ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੧॥
ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਿਨਹਾਿਰ ॥
ਉਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ॥
ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥
ਿਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥
ਗਰਬੁ ਮੋਹ ੁ ਤਿਜ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥
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ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-12)

ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂ ਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਸੰਜਮ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮਨੁ ਜਾਿਰਓ ਰੇ ॥੧॥
ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਹਾਿਰਓ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਰ੍ਖਾ ਭੂਖ ਭਰ੍ਿਮ ਲਾਗੀ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਹ ਬੀਚਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਿਹਿਰਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਧਾਿਰਓ ਰੇ ॥੨॥
ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦਰ੍ੀ ਰਸ ਪਰ੍ੇਿਰਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਿਬਕਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਿਰਓ ਰੇ ॥੩॥
ਧਾਵਤ ਜੋਿਨ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੁਖ ਕਿਰ ਹਮ ਹਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਗੁ ਰ ਿਮਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਨਸਤਾਿਰਓ ਰੇ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥
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ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥

402

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (295-3)

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਪੇਖੁ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਿਚੰਦ ॥
ਆਸ ਅਿਨਤ ਿਤਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮਨ ਮੰਗ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਕੇ ਭਿਰ ਲੇਹ ੁ ਭੰਡਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥
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ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਿਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-6)

ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਿਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਿਬਰਿਹ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥
ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਰਹਿਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥
ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥
ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਿਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਿਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥
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ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥

404

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-1)

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਿਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥
ਗੁ ਣ ਰਾਿਸ ਬੰਿਨ ਪਲੈ ਆਨੀ ॥
ਦੇਿਖ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥
ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਹ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਿਸ ॥
ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਿਸ ॥
ਿਵਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥
ਸਉਦਾ ਿਮਿਲਆ ਿਨਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥
ਭਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥
ਸਹਿਜ ਿਵਹਾਝੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥
ਸਤ ਕੈ ਖਿਟਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਘਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥
ਿਮਿਲਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥
ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਿਸੰਦ ॥
ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥
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ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ਦੇਿਹ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਿਹ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (165-12)

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ਦੇਿਹ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਿਹ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਿਸਉ ਜੇ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਦੇਿਹ ॥੧॥
ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥
ਹਿਰ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਿਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਧਨੁ ਖਿਟਆ ਹਿਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਵਖਰੁ ਲਿਦਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇਿੜ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥
ਹੋਰ ੁ ਵਣਜੁ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥
ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਿਜ ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਵਣਜੁ ਸੋ ਜਨੁ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਿਲ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥
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ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥

406

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (842-10)

ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਨੋ ਮਾਿਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥
ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਤਸ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਕਉਣੁ ਡਰੈ ਡਰੁ ਿਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸ ਿਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ ॥
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਿਫਿਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੫॥
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ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਬਹਾਨਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-9)

ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਬਹਾਨਾ ॥
ਐਸਾ ਇਕੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਬਿਨਆ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰਚੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਿਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਿਤ ਿਖੰਚਿਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਿਦਖਾ ਵਿਖਆਨਾ ॥੨॥
ਆਪੇ ਗੁ ਰ ੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਿਜਉ ਆਿਪ ਚਲਾਏ ਿਤਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ॥
ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਿਹ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭਵਿਹ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥
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ਸਾਿਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥

408

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕਾ ॥ (1170-13)

ਸਾਿਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਿਭ ਕੁ ਲ ਉਧਰੈ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਨ ਛੋਡਉ ਿਕਆ ਕੋ ਹਸੈ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਗਲਤੁ ਰਹੈ ॥
ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵਤ ਰਹੈ ॥੨॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਊਪਿਰ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ॥
ਤਉ ਸਰਣਾਗਿਤ ਰਹਉ ਪਇਆ ॥੩॥
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਿਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਪਾਵੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮਾ ॥੪॥੮॥
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ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

409

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6)

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਿਭ ਭਿਜ ਖਲੇ ॥
ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਿਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਿਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
ਿਗਰ੍ਸਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਪਲੇਿਟਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਮੋਿਹ ਵਿਸ ਕੀਆ ਿਕਰਪਨ ਲੋਿਭ ਿਪਆਰੁ ॥
ਚਾਰੇ ਿਕਲਿਵਖ ਉਿਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਿਵਤ ਿਕਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਿਨ ਧਿਰਆ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਤਿਰਆ ॥੪॥
ਸਾਸਤ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਚਾਿਰ ਮੁਖਾਗਰ ਿਬਚਰੇ ॥
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਿਥ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਿਬਧੀ ਚਾਇ ਲਿਗ ਰਿਹਆ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਿਨ ਗਇਆ ॥੬॥
ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਿਢ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਿਗ ਪਰੀਿਤ ॥
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਖਿੜ ਰਸਾਤਿਲ ਦੀਤ ॥੭॥
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਿਛਦਰ੍ੁ ਿਕਛੁ ਨਾ ਿਕਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥
ਿਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥
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ਸਭ ਿਕਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਿਰਆ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਿਸ ਪਿਰਆ ॥੮॥
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਿਤਉ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ॥
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਿਪ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥
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ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥

410

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਹੰਡੋਲ ॥ (1171-5)

ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥
ਆਿਪ ਕੁ ਚਜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥
ਅਖਰ ਿਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਢ ਕਸੀਦਾ ਪਿਹਰਿਹ ਚੋਲੀ ਤ ਤੁਮ ਜਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥
ਜੇ ਘਰੁ ਰਾਖਿਹ ਬੁਰਾ ਨ ਚਾਖਿਹ ਹੋਵਿਹ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੜਆ ਪੰਿਡਤੁ ਬੀਨਾ ਦੁਇ ਅਖਰ ਦੁਇ ਨਾਵਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਿਰ ਸਿਚ ਸਮਾਵ ॥੩॥੨॥੧੦॥
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ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹਹੁ ॥

411

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4)

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹਹੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਿਤ ਕਿਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥
ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਪੀਵਹੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਇਕ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥
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ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

412

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-15)

ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥੧॥
ਬਾਹਿਰ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਿਸਉ ਮਉਲਾ ॥
ਅਿਲਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਿਸਉ ਕਰਤਾ ॥
ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥੨॥
ਦੀਿਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥
ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥
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ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

413

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171-15)

ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਮਤ ਭੂਲਿਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਿਤ ਹਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨਾਹੀ ਤਰ੍ੈ ਲੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਿਤ ਹਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਗੁ ਪਤੁ ਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਟੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੰਤ ਜਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੇ ਹਿਰ ਜਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਨਾ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਤਖਿਤ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇ ਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥
ਪਾਰਸੁ ਭੇਿਟ ਭਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਥੀਏ ॥੪॥੪॥੧੨॥
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ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥

414

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-14)

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥
ਿਬਿਖਆ ਕੈ ਧਿਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾ ਸਾਿਥ ਜਾਇ ਨ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਿਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਸਿਭ ਮਰਿਹ ਗਵਾਰ ॥
ਭਵਜਿਲ ਡੂ ਬੇ ਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ॥
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਬੈਰਾਿਗ ॥੨॥
ਚਹੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਤਰਸਿਹ ਸਿਭ ਲੋਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਊਤਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਿਪ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਿਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥
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ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਰੀ ॥

415

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (658-17)

ਜਉ ਤੁਮ ਿਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤਉ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥
ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਿਹ ॥
ਤੁਮ ਿਸਉ ਤੋਿਰ ਕਵਨ ਿਸਉ ਜੋਰਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਬਾਤੀ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਜਾਤੀ ॥੨॥
ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਰੀ ॥
ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਿਰ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਤੋਰੀ ॥੩॥
ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥
ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ ॥੪॥
ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟਿਹ ਜਮ ਫ ਸਾ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸਾ ॥੫॥੫॥
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ਸਾਚੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥

416

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1221-2)

ਸਾਚੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਸਗਲ ਦੁਖ ਨਾਸਿਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਿਤ ਸਾਧ ਜਨ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਭਗਿਤ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਅਿਬਨਾਸੀ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਹੁ ਤਾ ਕਉ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੨॥੬੩॥੮੬॥
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ਸਾਜਨ ਦੇਿਸ ਿਵਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥

417

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1111-16)

ਸਾਜਨ ਦੇਿਸ ਿਵਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੇ ਿਤਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ॥
ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ਗੁ ਣ ਸਾਰੇਦੀ ਿਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਾ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਨ ਜਾਣਉ ਿਵਖੜਾ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਿਪਰੁ ਪਾਰੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਿਮਲੈ ਿਵਛੁੰਨੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਬਰਖੁ ਮਹਾ ਰਸ ਫਿਲਆ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੩॥
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ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਿਨਕਿਟ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥

418

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (924-6)

ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਿਨਕਿਟ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥
ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਿਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਅੜਾ ਹਿਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ॥
ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੋਇਆ ਅਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਪਰ੍ਅ ਗੂ ੜਾ ॥
ਨਾਿਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲਿਹ ਨ ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਭਰਮ ਧੜਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਸਭ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਖੜਾ ॥੧॥
ਗੋਿਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦਾ ॥
ਿਕਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਪਾਲਾ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥
ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸੋਹਿਨਆ ॥
ਇਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀਅ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਿਨਆ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਰਾਖੈ ਸੋ ਸਚੁ ਭਾਖੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਭਾਣਾ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥
ਮਾਣੋ ਪਰ੍ਭ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥
ਜਾਣੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੋ ॥
ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨਾ ਸਦ ਪਰਧਾਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮਾ ॥
ਚਾਿਖ ਅਘਾਣੇ ਸਾਿਰਗਪਾਣੇ ਿਜਨ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਾਨਾ ॥
ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਿਤਨਿਹ ਿਧਆਇਆ ਸਗਲ ਿਤਸੈ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੀ ਸਚੁ ਿਤਸੈ ਦੀਬਾਣੋ ॥੩॥
ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥
ਸੋਿਹਲੜਾ ਪਰ੍ਭ ਸੋਿਹਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਿਹਲੜਾ ॥
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਅਗਾਜੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਿਜਸਿਹ ਵਧਾਈ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥
ਚੂਕੀ ਿਪਆਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਲੁ ਿਨਰਗੁ ਨੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਸੁਨੀਐ ॥੪॥੧॥
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ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

419

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-2)

ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨਦਾ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਿਮਿਟ ਜਾਿਹ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥
ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚ ਦਨਾ ਿਗਰ੍ਿਹ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸੈ ਗੋਿਬੰਦ ਭਜਉ ਪੇਿਖ ਨੇਰੈ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥
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ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥

420

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨ ॥ (1165-13)

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥
ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਿਧਲਾ ॥
ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਿਰ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਿਮਿਲ ਗਊ ਦੇਹ ੁ ਜੀਵਾਇ ॥
ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਿਨ ਮਾਰਉ ਠ ਇ ॥੨॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਐਸੀ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥
ਿਬਸਿਮਿਲ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
ਕਿਰ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥
ਬਾਿਦਸਾਹੁ ਚਿੜਓ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਿਰ ॥੫॥
ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥
ਛੋਿਡ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਿਹ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪੜੈ ਤਉ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥੭॥
ਕਰੈ ਗਿਜੰਦ ੁ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ ॥
ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਿਰ ਕੀ ਓਟ ॥੮॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥
ਇਿਨ ਿਹੰਦ ੂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇਹ ੁ ॥
ਨਾਮੇ ਸਰ ਭਿਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹ ੁ ॥੧੦॥
ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਿਕ ਪਰਉ ॥
ਦੀਨੁ ਛੋਿਡ ਦੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰਉ ॥੧੧॥
ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥
ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁ ਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥
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ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਹੈ ॥
ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥
ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥
ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥
ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥
ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਿਬੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਿਰ ਕੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥
ਕਹਿਹ ਤ ਧਰਿਣ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥
ਕਹਿਹ ਤ ਲੇ ਕਿਰ ਊਪਿਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥
ਕਹਿਹ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀਆਇ ॥
ਸਭੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥
ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥
ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਿਲ ॥੧੯॥
ਦੂਧਿਹ ਦੁਿਹ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਭਰੀ ॥
ਲੇ ਬਾਿਦਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥
ਬਾਿਦਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਿਹ ਜਾਇ ॥
ਅਉਘਟ ਕੀ ਘਟ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਿਬਨਤੀ ਫੁਰਮਾਇ ॥
ਬਖਸੀ ਿਹੰਦ ੂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਬਾਿਦਸਾਹ ॥
ਇਹੁ ਿਕਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਿਦਖਾਇ ॥੨੩॥
ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਸਾਿਚ ਸੀਿਲ ਚਾਲਹੁ ਸੁਿਲਤਾਨ ॥੨੪॥
ਨਾਮਦੇਉ ਸਭ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਿਮਿਲ ਿਹੰਦ ੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪਿਹ ਜਾਿਹ ॥੨੫॥
ਜਉ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨ ਜੀਵੈ ਗਾਇ ॥
ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਇ ॥੨੬॥
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ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਿਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨ ਲੇ ਉਧਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੨੭॥
ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਿਨੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ ੁ ॥
ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥
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ਸਾਧ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ॥
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ਗੋਂਡ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (875-11)

ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਿਸਲਾ ਪੂਜਾਵੈ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਕੂ ਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਸਭ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥੧॥
ਸਾਧ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ॥
ਸਰਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਗਰ੍ਹਨ ਕਰੈ ਕੁ ਲਖੇਿਤ ॥
ਅਰਪੈ ਨਾਿਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਿਤ ॥
ਸਗਲੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀ ਗੁ ਨੈ ॥੨॥
ਜੇ ਓਹੁ ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਸਾਦ ਕਰਾਵੈ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਿਪ ਪਾਵੈ ॥
ਅਪਨਾ ਿਬਗਾਿਰ ਿਬਰ ਨਾ ਸ ਢੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹ ਢੈ ॥੩॥
ਿਨੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਿਨੰਦਕ ਕਾ ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰਾ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਸੋਿਧ ਸਾਿਧ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਿਕ ਿਸਧਾਿਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਜੋੜੁ ॥
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ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰਾ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-12)

ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰਾ ॥
ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਕੁਰ ੁ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਕਾਿਢ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪੁਨਾ ਿਬਖੁ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਬਹੁਿੜ ਨ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥
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ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਿਭ ਨਸਨਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-9)

ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਿਭ ਨਸਨਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਿਭ ਨ ਗਰ੍ਸਨਾ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥
ਮਨ ਤਨ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤ ਧਰ੍ਾਿਪਆ ਮਿਨ ਰਸੁ ਲੈ ਹਸਨਾ ॥
ਬੁਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਉਲਿਟ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸਨਾ ॥੨॥
ਸੀਤਲ ਸ ਿਤ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਸਭ ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਵਤ ਿਮਿਟ ਗਏ ਿਨਰਮਲ ਥਾਿਨ ਬਸਨਾ ॥੩॥
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਆ ਭਏ ਭਰ੍ਮ ਭਸਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਿਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥
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ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥ (393-17)

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
ਬੁਿਝ ਗਈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਹਿਰ ਜਸਿਹ ਅਘਾਨੇ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਸਾਿਰਗਪਾਨੇ ॥੧॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਿਨ ਪਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ੁ ਚਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥
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ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (108-4)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਈਐ ਿਬਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਿਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਿਕਲਿਬਖ ਗੁ ਿਰ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਪਰਵਾਣੁ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥
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ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਇਆ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-6)

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਇਆ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
ਿਮਿਟ ਗਈ ਿਚੰਤਾ ਿਸਮਿਰ ਅਨੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਭਾਈ ॥੧॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਰੋਗਾ ਘਾਿਣ ਿਮਟਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਏ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥
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ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਮਿਥਆ ਜਾਨਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-7)

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਮਿਥਆ ਜਾਨਉ ॥
ਯਾ ਭੀਤਿਰ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਿਹ ਪਛਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਪਿਤ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਦੇਿਖ ਕਹਾ ਐਡਾਨੋ ॥
ਸੰਿਗ ਿਤਹਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਚਾਲੈ ਤਾਿਹ ਕਹਾ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ ਪਰਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਉਿਰ ਆਨੋ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਮੈ ਪੂ ਰਨ ਏਕ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੋ ॥੨॥੧॥
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ਸਾਧੋ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-15)

ਸਾਧੋ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥
ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਕਾਿਹ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਧ ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਆਵਉ ॥
ਗਜ ਕੋ ਤਰ੍ਾਸੁ ਿਮਿਟਓ ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਿਬਸਰਾਵਉ ॥੧॥
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਿਨ ਭਜਨ ਰਾਮ ਿਚਤੁ ਲਾਵਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਿਤ ਪੰਥ ਇਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥
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ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-1)

ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਸੰਗਿਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਿਤਿਨ ਜਿਗ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਦੋਊ ਿਤਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਿਕਨਹੂੰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਨਾ ॥੨॥੧॥
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ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-4)

ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥
ਇਿਕ ਿਬਨਸੈ ਇਕ ਅਸਿਥਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਜੁ ਲਿਖਓ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਮੋਹ ਬਿਸ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਿਰ ਮੂਰਿਤ ਿਬਸਰਾਈ ॥
ਝੂਠਾ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਕਿਰ ਮਾਿਨਓ ਿਜਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੧॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੈ ਿਜਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਿਨਓ ਿਮਿਥਆ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੨॥
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ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਿਬਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥
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ਸਾਲ ਗਰ੍ਾਮ ਿਬਪ ਪੂਿਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
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ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨

(1170-18)

ਸਾਲ ਗਰ੍ਾਮ ਿਬਪ ਪੂਿਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਬੇੜਾ ਬ ਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਿਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥
ਕਾਚੀ ਢਹਿਗ ਿਦਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਹਿਰਹਟ ਮਾਲ ਿਟੰਡ ਪਰੋਵਹੁ ਿਤਸੁ ਭੀਤਿਰ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਸੰਚਹੁ ਭਰਹੁ ਿਕਆਰੇ ਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ॥੨॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਦੁਇ ਕਰਹੁ ਬਸੋਲੇ ਗੋਡਹੁ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ॥
ਿਜਉ ਗੋਡਹੁ ਿਤਉ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਈ ॥੩॥
ਬਗੁ ਲੇ ਤੇ ਫੁਿਨ ਹੰਸੁਲਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਤੂ ਕਰਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੪॥੧॥੯॥
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ਸਾਵਿਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਿਹ ਰੁਿਤ ਆਏ ॥
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ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ (1108-12)

ਸਾਵਿਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਿਹ ਰੁਿਤ ਆਏ ॥
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਿਪਰ ਪਰਦੇਿਸ ਿਸਧਾਏ ॥
ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਏ ॥
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਿਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਕੰਤੀ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥
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ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥

434

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-8)

ਏਕ ਜੋਿਤ ਏਕਾ ਿਮਲੀ ਿਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥
ਿਜਤੁ ਘਿਟ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਫੂਿਟ ਮਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਤੋਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੁ ਿਮਲੈ ਿਸਿਧ ਪਾਈਐ ਿਕ ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਿਕ ਭੋਗੁ ॥
ਦੁਹ ੁ ਿਮਿਲ ਕਾਰਜੁ ਊਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਿਜਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸੁ ਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ॥੩॥
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀ ਅੰਿਤ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਇ ॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥
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ਸ ਿਤ ਪਾਈ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-11)

ਸ ਿਤ ਪਾਈ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੇ ॥
ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਿਬਨਾਸੇ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥੧॥
ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਿਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥੩॥੨੧॥
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ਸ ਿਤ ਭਈ ਗੁ ਰ ਗੋਿਬਿਦ ਪਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-6)

ਸ ਿਤ ਭਈ ਗੁ ਰ ਗੋਿਬਿਦ ਪਾਈ ॥
ਤਾਪ ਪਾਪ ਿਬਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥
ਿਬਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਿਲਆਨ ॥੧॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਮ ਹੈ ਿਨਸਤਾਰ ॥੨॥
ਿਨਰਮਲ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਿਨਤ ਨੀਤ ॥
ਗਈ ਿਬਆਿਧ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਮ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥
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ਿਸੰਚਿਹ ਦਰਬੁ ਦੇਿਹ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-16)

ਿਸੰਚਿਹ ਦਰਬੁ ਦੇਿਹ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ ॥
ਕਿਰ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਿਹ ਅੰਧ ॥
ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਤੂ ਆਗੈ ਬੰਧ ॥੧॥
ਛਾਿਡ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥
ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈ ਉਿਠ ਚਲਨਾ ॥
ਰਾਿਚ ਰਿਹਓ ਤੂ ਸੰਿਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਬਾਿਰਕੁ ਅੰਧ ॥
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ ॥
ਿਤਰ੍ਤੀਅ ਿਬਵਸਥਾ ਿਸੰਚੇ ਮਾਇ ॥
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ਪਛੁਤਾਇ ॥੨॥
ਿਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦਰ੍ੁਲਭ ਦੇਹ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਬੁਰੀ ॥
ਿਤਸਿਹ ਨ ਬੂਝੈ ਿਜਿਨ ਏਹ ਿਸਰੀ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਤੁਮਿਹ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਟਕਿਹ ਬੰਧ ॥
ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥
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ਿਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਿਮ ਨ ਆਤ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-9)

ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਮਤਾਤ ॥੧॥
ਿਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਿਮ ਨ ਆਤ ॥
ਜੋ ਅਨਰੂਿਪਓ ਠਾਕੁ ਿਰ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਿਨਕਸੇ ਸਾਸ ॥
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਿਤਆਗੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਊਿਠ ਿਸਧਾਸ ॥੨॥
ਹੋਇ ਅਨੰਿਨ ਮਨਹਠ ਕੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ॥
ਜੋ ਅਿਨੰਦ ੁ ਿਨੰਦ ੁ ਕਿਰ ਛੋਿਡਓ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਖਾਤ ॥੩॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਪਰਵਾਣੁ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥
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ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਿਜ ਨੀਦ ਿਕਉ ਆਈ ॥

439

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-1)

ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਿਜ ਨੀਦ ਿਕਉ ਆਈ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ॥੧॥
ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥
ਿਨਰਦੈ ਜੰਤੁ ਿਤਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ॥
ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਦੁਤਰ ਮਾਈ ॥੩॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥
ਿਕਸੁ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਿਕਰਤੁ ਭਵਾਈ ॥੪॥
ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ॥
ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥

567

ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥

440

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7)

ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥
ਸੋ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥
ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਿਗਆਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥
ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਿਹਬ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਸੰਤ ਖੇਲਿਹ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁ ਰਬਾਨੇ ॥
ਿਜਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਿਨ ਭਾਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥
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ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-6)

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ ॥
ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਪਾਏ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਅਨਦ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਇਹੁ ਬਿਨਓ ਸੁਆਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥
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ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਿਸ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-18)

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਿਸ ॥
ਕਰਤਾਰ ਪੁਿਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥੧॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕਦੇ ਮੂਿਲ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਸੇ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥
ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਿਕਛੁ ਊਨ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭੇਟੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸੈ ॥੩॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਭੈ ਕਰਿਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥
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ਿਸਮਿਰ ਿਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-13)

ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰੈ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਰੈ ॥
ਘਰੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਿਬਲੰਬਹੁ ਕਾਲੁ ਿਨਤਿਹ ਿਨਤ ਹੇਰੈ ॥੧॥
ਅੰਧ ਿਬਲਾ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥
ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਦ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੧੨॥
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ਿਸਮਿਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (803-18)

ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਿਜਨਿਹ ਬਤਾਇਆ ॥
ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਿਸਮਿਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥
ਬਿਸ ਰਹੇ ਿਹਰਦੈ ਗੁ ਰ ਚਰਨ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਮੁਕਿਤ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਿਮ ਫੁਿਨ ਮੂਆ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁ ਿਰ ਆਸਰ੍ਮੁ ਦੀਆ ॥੩॥
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥
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ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੇ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਦੁਪਦੇ ॥ (679-6)

ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੇ ॥
ਇਹ ਲੋਿਕ ਪਰਲੋਿਕ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਿਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥
ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਿਟਕ ਮਾਤ ਦੂਧੁ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ॥
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਬੋਿਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥
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ਿਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-9)

ਿਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਨਵਾਸੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਿਮਿਟਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਈ ਪਰਤੀਿਤ ॥
ਿਨਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਿਹ ਜਨ ਨੀਿਤ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥
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ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਕਲਿਬਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1339-2)

ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਕਲਿਬਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਰਾਸੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ॥
ਸੇਵਕ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੋਹੰਤੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਦੋਖ ਸਿਭ ਿਬਨਸਿਹ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲ ਹੋਸ ॥੨॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਿਜਸੁ ਿਮਲਤੇ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥
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ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-4)

ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਿਨਕਿਟ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥
ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਿਰ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥
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ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-15)

ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਿਭ ਕੂ ੜੁ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹ ੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਿਰ ਸਰਪਰ ਰੁੰਿਨਆ ॥
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਿਨ ਮੂਿਲ ਨਾਮ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਿਰ ਬੰਧਿਨ ਬੰਿਧਆ ॥
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਿਧਆ ॥੩॥
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਿਹ ਸਰਪਰ ਹਾਿਰਆ ॥੪॥
ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਅਨੇਕ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮਤੇ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਿਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥
ਿਜਨ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਤਨੀ ਜਨੀ ਜਿਪ ਲਇਆ ॥੬॥
ਖੋਜਿਹ ਕੋਿਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਨੇੜਾ ਿਤਸੁ ਹੇ ॥੭॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥
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ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨, ਟਲ (1392-14)

ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਦਰਸਿਨ ਪਰਿਸਐ ਗੁ ਰ ੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧੦॥
ਹੋਵੈ ਿਸਫਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰ ੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁ ਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਿਡਠੇ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥
ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਸਿਰ ਸਾਹ ਦੈ ਸਾਹੁ ॥
ਿਜਸੁ ਪਾਿਸ ਬਿਹਿਠਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥੨੨॥
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ਸੁੰਨ ਸੰਿਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਿਤ ਆਿਦ ਸਮਾਈ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ (1350-11)

ਸੁੰਨ ਸੰਿਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਿਤ ਆਿਦ ਸਮਾਈ ॥
ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਿਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥
ਲੇਹ ੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਠਾਢਾ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਨਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥
ਜੋਿਤ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥
ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15)

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁ ਆਰ ॥
ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥
ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਿਗ ॥
ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਿਸਉ ਗਾਿਡ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥
ਜਾਿਮ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਸ ਅਠ ਲੀਖੇ ਹੋਵਿਹ ਪਾਿਸ ॥
ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਿਠ ॥
ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਹੋਵਿਹ ਸੇਖ ॥
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ॥
ਕੋ ਿਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਿਧ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਅਿਸ ਬੰਿਧ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਿਲਖੀ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ॥
ਕਰਣੀ ਉਪਿਰ ਹੋਵਿਗ ਸਾਰ ॥
ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਿਸਫਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥
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ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-14)

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਦੋਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁ ਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਿਮਉ ਪੀਜੈ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥
ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਿਕਿਰਆ ਲਿਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਲਆ ਦੂਖ ਹਿਰਆ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਚਤਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰੀ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਿਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਿਨਵਾਰਣੋ ॥
ਮੋਹ ਸੋਗ ਿਵਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰ੍ਭ ਲਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ ॥
ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਿਰਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਿਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥੪॥੩॥
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ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (801-19)

ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਅਗਨਤ ਗੁ ਣ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਚਰਨ ਿਧਆਈ ॥੧॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਲੀਜੈ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ॥
ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ॥
ਸਰਬ ਦੂਖ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਨਸੇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਬਸੈ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਿਬਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹੋਵਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਰੀਿਤ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਤ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥੪॥੩॥
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ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਿਨ ਖਾਟੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-13)

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਿਨ ਖਾਟੇ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਿਨਰਿਤ ਨਾਟੇ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬਸੈ ॥੨॥
ਸਿਭ ਜਾਿਚਕ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਤਨੈ ਜਿਨ ਜਪਨਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੫ (210-8)

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ॥
ਜੀਿਤ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਿਪ ਇਕ ਿਖਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਤ ਸੰਪਿਤ ਬਿਨਤਾ ਿਬਨੋਦ ॥
ਛੋਿਡ ਗਏ ਬਹੁ ਲੋਗ ਭੋਗ ॥੧॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੰਗ ॥
ਿਤਆਿਗ ਚਿਲਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ ॥੨॥
ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਦੇਹ ਫੂਿਲਆ ॥
ਸੋ ਤਨੁ ਧਰ ਸੰਿਗ ਰੂਿਲਆ ॥੩॥
ਮੋਿਹ ਮੋਿਹਆ ਜਾਨੈ ਦੂਿਰ ਹੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩੯॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ (330-5)

ਸੁਖੁ ਮ ਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮ ਿਗਆ ਭਾਵੈ ॥੧॥
ਿਬਿਖਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਿਤ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥
ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਿਸਵ ਬਰ੍ਹਮ ਡਰਾਨਾ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾ ॥੨॥
ਸਨਕਾਿਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਿਨ ਸੇਖਾ ॥
ਿਤਨ ਭੀ ਤਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈਦੇਉ ਨਾਮ ॥
ਭਗਿਤ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨ ॥੫॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥
ਿਜਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਿਤਿਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਸਮਾਈ ॥੭॥
ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥
ਇਹ ਮਿਨ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥
ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਿਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥
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ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1)

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਸੰਜੋਗੀ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਿਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਸੰਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠ ਢੀ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਿਬਆਿਪਤ ਓਹੁ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥੨॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰ੍ੀ ਪਿੜਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਬ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥
ਅਿਗਆਿਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝਿਸ ਨਾਹੀ ਬਹੁਿੜ ਬਹੁਿੜ ਭਰਮਾਤਾ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਿਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥
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ਸੁਿਣ ਸਖੀਏ ਿਮਿਲ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਿਹ ਹਿਰ ਕੰਤੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (249-9)

ਸੁਿਣ ਸਖੀਏ ਿਮਿਲ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਿਹ ਹਿਰ ਕੰਤੈ ॥
ਮਾਨੁ ਿਤਆਿਗ ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਠਗਉਰੀ ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ ॥
ਸਖੀ ਵਿਸ ਆਇਆ ਿਫਿਰ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਿਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ ॥
ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ ਨਰਕ ਿਨਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ ਿਤਸੁ ਜੰਤੈ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਿਬਨੰਤੀ ਏਹੁ ਮਤ ਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਿਧ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ ਗੋਿਵੰਦਿਹ ਗਾਈਐ ॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟਿਹ ਭਰ੍ਮ ਨਾਸਿਹ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੨॥
ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਿਨਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥
ਚਰਨ ਿਪਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਿਨ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥
ਖੋਿਜ ਲਹਉ ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗੁ ਸੰਿਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖ ਿਮਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਸੁਿਰਜਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥
ਸਖੀ ਨਾਿਲ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਿਪਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਹਿਲਆ ॥
ਸੁਿਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ ਿਪਰੁ ਿਮਿਲਆ ॥
ਭਰ੍ਮੁ ਖੋਇਓ ਸ ਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਿਖਿਲਆ ॥
ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਿਲਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥
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ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮੇਿਰਆ ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਹ ੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥
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ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ (957-9)

ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮੇਿਰਆ ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਹ ੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਿਲ ॥
ਇਕਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਹਰਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਤਨਾ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਜਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥
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ਸੁਿਣ ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (377-14)

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਿਹ ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹੋਵਿਹ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥
ਦੂਖ ਭੂਖ ਿਮਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਤੂੰ ਸੁਖਮਿਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਕਰਉ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਿਬਖੁ ਿਤਆਸ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਿਸ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਿਹ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥
ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਿਬਉਹਾਰਾ ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥
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ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਿਮਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (217-10)

ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਿਮਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ਿਭ ਵਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ਜੀੳ ॥੨॥
ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਉ ॥
ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਭਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥
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ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-4)

ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ॥
ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਵੈ ॥
ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਰਉ ॥
ਇਹ ਮਿਤ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਿਨ ਧਾਰਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥
ਚਿਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪਰ੍ਗਟ ਿਪਆਰੇ ਦੇਿਖ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥
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ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17)

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਿਪ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਿਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਿਹ ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥
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ਸੁਿਣ ਨਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (243-1)

ਸੁਿਣ ਨਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥
ਿਕਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਿਬਨਾ ਪਰ੍ਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥
ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਿਬਖਮ ਰੈਿਣ ਘਣੇਰੀਆ ॥
ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
ਬਾਝਹੁ ਿਪਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁ ਰਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਈ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥
ਿਪਿਰ ਛੋਿਡਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਿਮਲਾਵੈ ॥
ਰਿਸ ਪਰ੍ੇਿਮ ਿਮਲੀ ਜੀਉ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾ ਪਿਤ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥
ਸੁਿਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਿਚ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਰੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੇਲੀ ਤਾ ਿਪਿਰ ਰਾਵੀ ਿਬਗਸੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਜਾ ਿਤਸ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂ ਿੜ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਰੇ ॥
ਿਕਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੇ ਿਤਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਿਕਉ ਅੰਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਗਿਤ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਿਠ ਿਨਗਰ੍ਿਹ ਬੇਬਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਿਦ ਿਸਞਾਪੈ ਦੁਿਬਧਾ ਮਹਲੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ॥੩॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਵੀਚਾਰੋ ॥
ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ॥
ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ਮੀਠਾ ਭਗਿਤ ਲਾਹਾ ਅਨਿਦਨੋ ॥
ਿਤਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾਮੁ ਲੇਵਹੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੋ ॥
ਪਰਿਖ ਲੇਖਾ ਨਦਿਰ ਸਾਚੀ ਕਰਿਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥
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ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

(777-6)

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹ ੁ ਕੂ ੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁ ਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ ॥
ਕੂ ੜੀ ਡੇਿਖ ਭੁਲੋ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋ ਗੋਿਵਦ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠਾ ॥
ਥੀਵਿਹ ਲਾਲਾ ਅਿਤ ਗੁ ਲਾਲਾ ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥
ਿਮਿਥਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਿਹਆ ਝੂਠ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਿਵ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਿਤਸੁ ਜਾਣਾ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਿਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਿਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭੂ ਗਿਹ ਰਹੀਐ ॥
ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਿਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਿਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂ ੜਾ ਮਾਨੋ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਹਭੁ ਵੈਸੀ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੋ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਿਮਿਥਆ ਮਾਣਾ ਸੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਿਜਸੁ ਲਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੋ ॥
ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੋ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤੁ ਜਾਣਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਥੀਉ ਿਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ਿਮਟਾਈਐ ॥
ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਲਧਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥
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ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥

467

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

(777-6)

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹ ੁ ਕੂ ੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁ ਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ ॥
ਕੂ ੜੀ ਡੇਿਖ ਭੁਲੋ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋ ਗੋਿਵਦ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠਾ ॥
ਥੀਵਿਹ ਲਾਲਾ ਅਿਤ ਗੁ ਲਾਲਾ ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥
ਿਮਿਥਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਿਹਆ ਝੂਠ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਿਵ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਿਤਸੁ ਜਾਣਾ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਿਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਿਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭੂ ਗਿਹ ਰਹੀਐ ॥
ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਿਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਿਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂ ੜਾ ਮਾਨੋ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਹਭੁ ਵੈਸੀ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੋ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਿਮਿਥਆ ਮਾਣਾ ਸੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਿਜਸੁ ਲਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੋ ॥
ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੋ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤੁ ਜਾਣਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਥੀਉ ਿਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ਿਮਟਾਈਐ ॥
ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਲਧਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥
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ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤੁ ਜਾਣਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

(777-7)

ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹ ੁ ਕੂ ੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁ ਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ ॥
ਕੂ ੜੀ ਡੇਿਖ ਭੁਲੋ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋ ਗੋਿਵਦ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠਾ ॥
ਥੀਵਿਹ ਲਾਲਾ ਅਿਤ ਗੁ ਲਾਲਾ ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥
ਿਮਿਥਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਿਹਆ ਝੂਠ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਿਵ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਿਤਸੁ ਜਾਣਾ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਿਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਿਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭੂ ਗਿਹ ਰਹੀਐ ॥
ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਿਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਿਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂ ੜਾ ਮਾਨੋ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਹਭੁ ਵੈਸੀ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੋ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਿਮਿਥਆ ਮਾਣਾ ਸੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਿਜਸੁ ਲਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੋ ॥
ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੋ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤੁ ਜਾਣਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਥੀਉ ਿਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ਿਮਟਾਈਐ ॥
ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਲਧਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥

596

ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥

469

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1)

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਸੰਜੋਗੀ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਿਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਸੰਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠ ਢੀ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਿਬਆਿਪਤ ਓਹੁ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥੨॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰ੍ੀ ਪਿੜਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਬ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥
ਅਿਗਆਿਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝਿਸ ਨਾਹੀ ਬਹੁਿੜ ਬਹੁਿੜ ਭਰਮਾਤਾ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਿਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥
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ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

470

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-13)

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਜਤੁ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਿਸਮਰਣੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਬਸਿਹ ਿਤਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥
ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥
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ਸੁਿਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਿਦਖਲਾਵਉ ॥

471

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-12)

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਿਦਖਲਾਵਉ ॥
ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਿਬੰਜਨ ਤੁਝੁ ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੁੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਅਚਰਜ ਸਾਦ ਤਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ॥੨॥
ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਥਾਕੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਸਰਿਣ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥
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ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥

472

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ

(611-19)

ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ਹਾਈ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਿਦਖਾਈ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਉ ਦੇਹ ੁ ਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁ ਲ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥
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ਸੁਿਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਛੰਤ ॥ (703-13)

ਸੁਿਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਫਰਉ ਖੋਜੰਤੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਦਿਸ ਿਪਆਰੇ ਿਸਰੁ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਿਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਜਵੈ ਿਤਸੰਤੀਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ॥੧॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰ੍ਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਜੇਹੀਆ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਹਕ ਡੂ ੰ ਿਹਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਿਕਸੁ ਿਚਤੇਹੀਆ ॥
ਿਹਕ ਦੂੰ ਿਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਿਨਕ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾ ॥
ਿਤਨਾ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ ਹਉ ਕਿਦ ਪਾਈ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥
ਿਜਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਡੇਂਹੀਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਿਣ ਿਬਨਉ ਸੁਹਾਗਿਣ ਮੂ ਦਿਸ ਿਡਖਾ ਿਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਿਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਿਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਿਸ ਦਸੰਦਾ ॥
ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥
ਬ ਹ ਪਕਿੜ ਠਾਕੁ ਿਰ ਹਉ ਿਘਧੀ ਗੁ ਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥
ਗੁ ਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਿਤਸੁ ਹਭੋ ਿਕਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਣ ਸਾਈ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥੩॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਨਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥
ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਿਪਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥
ਵਡ ਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਗੁ ਿਰ ਿਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਿਪਰ੍ਅ ਅੰਿਕ ਅੰਕੁ ਿਮਲਾਈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (773-16)

ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥
ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਭ ਸੁਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥
ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁ ਰ ਗੁ ਰਹਾਈ ॥
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥
ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥
ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥
ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥
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ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥
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ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ॥ (478-14)

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥
ਜਨਨੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਤੇਤੇ ॥੧॥
ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਿਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਿਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਅਿਤ ਕਰ੍ੋਪ ਕਰੇ ਕਿਰ ਧਾਇਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥
ਿਚੰਤ ਭਵਿਨ ਮਨੁ ਪਿਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥
ਦੇਿਹ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥
ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁ ਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥
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ਸੁਿਨ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-4)

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਜੈ ਅਿਭਮਾਨੈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥
ਸੁਿਨ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ ॥
ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥
ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਬਹਾਵੈ ॥
ਕਰਮਹੀਿਣ ਮਨਮੁਿਖ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਿਬਨਉ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਿਰ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਦੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ॥੪॥੩॥
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ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-14)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ ਪੀਓ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਿਬਨਾਿਸਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥
ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਤੁਮ ਆਿਪ ਕੀਓ ॥
ਿਦੜੁ ਕਿਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਜੇ ਿਬਿਖਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ੍ੁ ਲੀਓ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ੁ ਗੀਓ ॥੩॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਿਲਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥
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ਸੁਨਹੁ ਿਬਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (631-3)

ਸੁਨਹੁ ਿਬਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪਿਹਿਰ ਿਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਗਟ ਪਹਾਰੇ ॥੨॥੨੯॥੯੩॥
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ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ (547-5)

ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧ ਭਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਦੁਖ ਹਰਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਿਲ ਕਲੇਸਹ ਭੰਜਨਾ ॥
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਮੈ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥
ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਿਗ ਸਭ ਕੈ ਪਰ੍ਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰੇ ॥
ਅਰਦਾਿਸ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਸੁਆਮੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਹਮ ਦੀਨ ਭੇਖਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਕਿਢ ਲੇਹ ੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਿਬਕਾਿਰ ਬਾਿਧਓ ਅਿਨਕ ਦੋਖ ਕਮਾਵਨੇ ॥
ਅਿਲਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ॥
ਪਾਲਿਹ ਅਿਕਰਤਘਨਾ ਪੂਰਨ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਿਹ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ਰਤਨੁ ਿਤਆਿਗ ਸੰਗਰ੍ਹਨ ਕਉਡੀ ਪਸੂ ਨੀਚੁ ਇਆਨਾ ॥
ਿਤਆਿਗ ਚਲਤੀ ਮਹਾ ਚੰਚਿਲ ਦੋਖ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੋਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ॥੩॥
ਜਾ ਤੇ ਵੀਛੁਿੜਆ ਿਤਿਨ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਗੋਿਵਦ ਸਦਾ ਨੀਕੇ ਕਿਲਆਣ ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ ॥
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਕਿਰ ਲਏ ॥
ਛੋਿਡ ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤ ਹੋਏ ਬਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵੇ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਗਾਇਆ ॥੪॥੫॥੮॥

607

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (370-12)

ਸਸੂ ਤੇ ਿਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਿਖ ॥
ਦੇਰ ਿਜਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਿਪ ॥
ਘਰ ਕੇ ਿਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ॥
ਿਪਿਰ ਰਿਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਿਣ ॥੧॥
ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਤਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦੁਤੀਆ ਿਤਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਿਤ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਿਤਆਿਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ॥
ਤੁਰੀਆ ਗੁ ਣੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥
ਸਹਜ ਗੁ ਫਾ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਬਾਿਧਆ ॥
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਿਜਆ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਤਰੈ ਪਾਿਰ ॥
ਜਨਿਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥
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ਸੁਿਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਿਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-7)

ਗੁ ਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥
ਨਹ ਦੇਿਖਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਚਜ ਅਚਾਰ ਿਕਛੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥
ਸੁਿਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਿਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਰਾਿਖਓ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਿਕਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਿਣ ਸੋਿਹਓ ॥
ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜੋਿਹਓ ॥
ਆਂਗਿਨ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਅਨੰਦ ॥੨॥
ਬਸਤਰ੍ ਹਮਾਰੇ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ॥
ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਿਠ ਫੂਲ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪੇਖੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਾਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਨ ॥੩॥
ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਿਪਰਿਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥
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ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-17)

ਸਗਲ ਿਬਧੀ ਜੁਿਰ ਆਹਰੁ ਕਿਰਆ ਤਿਜਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਿਭਓ ਘਰ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥
ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ਮੈ ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਿਮਿਲਓ ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਿਨਿਵ ਪਾਏ ॥੨॥
ਜਬ ਿਪਰ੍ਅ ਆਇ ਬਸੇ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਸਿਨ ਤਬ ਹਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥੩॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂ ਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ॥੪॥੩॥
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ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥

483

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1196-15)

ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥
ਤੇਰੀ ਪੂੰਛਟ ਊਪਿਰ ਝਮਕ ਬਾਲ ॥੧॥
ਇਸ ਘਰ ਮਿਹ ਹੈ ਸੁ ਤੂ ਢੂੰਿਢ ਖਾਿਹ ॥
ਅਉਰ ਿਕਸ ਹੀ ਕੇ ਤੂ ਮਿਤ ਹੀ ਜਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਕੀ ਚਾਟਿਹ ਚੂਨੁ ਖਾਿਹ ॥
ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹ ਲੈ ਜਾਿਹ ॥੨॥
ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਡੀਿਠ ॥
ਮਤੁ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੈ ਪੀਿਠ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ ॥
ਮਿਤ ਕੋਊ ਮਾਰੈ ਈਂਟ ਢੇਮ ॥੪॥੧॥
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ਸੁਰਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਾ ਪਰਿਮਿਤ ਬਾਹਿਰ ਿਖੰਥਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (334-16)

ਸੁਰਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਾ ਪਰਿਮਿਤ ਬਾਹਿਰ ਿਖੰਥਾ ॥
ਸੁੰਨ ਗੁ ਫਾ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ ਕਲਪ ਿਬਬਰਿਜਤ ਪੰਥਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥
ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਿਬਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਮਿਹ ਿਸੰਙੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ॥
ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਿਤਰ੍ਪਲੁ ਪਲਟੀਐ ਛੂਟੈ ਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥
ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ॥
ਿਥਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥੩॥
ਸੁਿਨ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨ ਲਾਗੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਉ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਿਲ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੪॥੨॥੫੩॥
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ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂ ਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨ ॥ (1165-13)

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂ ਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥
ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਿਧਲਾ ॥
ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਿਰ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਿਮਿਲ ਗਊ ਦੇਹ ੁ ਜੀਵਾਇ ॥
ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਿਨ ਮਾਰਉ ਠ ਇ ॥੨॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਐਸੀ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥
ਿਬਸਿਮਿਲ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
ਕਿਰ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥
ਬਾਿਦਸਾਹੁ ਚਿੜਓ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਿਰ ॥੫॥
ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥
ਛੋਿਡ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਿਹ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂ ਗ
ੰ ੜਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪੜੈ ਤਉ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥੭॥
ਕਰੈ ਗਿਜੰਦ ੁ ਸੁਡ
ੰ ਕੀ ਚੋਟ ॥
ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਿਰ ਕੀ ਓਟ ॥੮॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥
ਇਿਨ ਿਹੰਦ ੂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇਹ ੁ ॥
ਨਾਮੇ ਸਰ ਭਿਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹ ੁ ॥੧੦॥
ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਿਕ ਪਰਉ ॥
ਦੀਨੁ ਛੋਿਡ ਦੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰਉ ॥੧੧॥
ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥
ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁ ਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥
ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਹੈ ॥
ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥
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ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥
ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥
ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥
ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਿਬੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਿਰ ਕੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥
ਕਹਿਹ ਤ ਧਰਿਣ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥
ਕਹਿਹ ਤ ਲੇ ਕਿਰ ਊਪਿਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥
ਕਹਿਹ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀਆਇ ॥
ਸਭੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥
ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥
ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਿਲ ॥੧੯॥
ਦੂਧਿਹ ਦੁਿਹ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਭਰੀ ॥
ਲੇ ਬਾਿਦਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥
ਬਾਿਦਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਿਹ ਜਾਇ ॥
ਅਉਘਟ ਕੀ ਘਟ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਿਬਨਤੀ ਫੁਰਮਾਇ ॥
ਬਖਸੀ ਿਹੰਦ ੂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਬਾਿਦਸਾਹ ॥
ਇਹੁ ਿਕਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਿਦਖਾਇ ॥੨੩॥
ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਸਾਿਚ ਸੀਿਲ ਚਾਲਹੁ ਸੁਿਲਤਾਨ ॥੨੪॥
ਨਾਮਦੇਉ ਸਭ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਿਮਿਲ ਿਹੰਦ ੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪਿਹ ਜਾਿਹ ॥੨੫॥
ਜਉ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨ ਜੀਵੈ ਗਾਇ ॥
ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਇ ॥੨੬॥
ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਿਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨ ਲੇ ਉਧਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੨੭॥
ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਿਨੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ ੁ ॥
ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥
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ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਿਖਨ ਮਾਹੇ ॥

486

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-8)

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਿਖਨ ਮਾਹੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸੰਿਚ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥
ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਟ ਗਈ ਿਚੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥
ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੨॥
ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥
ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁ ਿਰ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥
ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥
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ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-13)

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਿਨ ਖਾਟੇ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਿਨਰਿਤ ਨਾਟੇ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬਸੈ ॥੨॥
ਸਿਭ ਜਾਿਚਕ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਤਨੈ ਜਿਨ ਜਪਨਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥
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ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥

488

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-18)

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
ਗਰਹ ਿਨਵਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਜਸੁ ਿਮਿਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗੁ ਨ ਅਪਸਗੁ ਨ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਿਹ ਿਜਸੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਊਪਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥
ਭੈ ਿਬਨਸੇ ਭਰ੍ਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਿਦਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥

617

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-13)

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥
ਤਾ ਮਿਹ ਵਾਸਿਹ ਭਗਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ॥
ਿਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰ੍ਹ ੁ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ॥
ਊਹਾ ਸੰਤ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥
ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥
ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵਰਖਾ ॥੩॥
ਗੁ ਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥
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ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਿਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥

490

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ (846-7)

ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਿਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ॥
ਬਰ੍ਹਮੁ ਦੀਸੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਭੁਗਤਾ ਆਿਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਿਹ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥
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ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-13)

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਜਤੁ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਿਸਮਰਣੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਬਸਿਹ ਿਤਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥
ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥
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ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (863-15)

ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਹੋਿਹ ਨਾਸ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥
ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਜਾ ਕੈ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮੰਿਤਰ੍ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਿਤ ਿਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥
ਜਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬ ਛੈ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰ ॥
ਏਕੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਬ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥
ਤਬ ਭੇਟੇ ਗੁ ਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥
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ਸੇ ਗੁ ਰਿਸਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਿਜਨੀ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣਆ ਹਿਰ ਕੰਨੀ ॥
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ਪਉੜੀ ਵਡਹੰਸੁ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (590-18)

ਸੇ ਗੁ ਰਿਸਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਿਜਨੀ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣਆ ਹਿਰ ਕੰਨੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਤਿਨ ਹੰਉਮੈ ਦੁਿਬਧਾ ਭੰਨੀ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਿਮਤਰ੍ੁ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਿਰ ਿਡਠਾ ਹਿਰ ਜੰਨੀ ॥
ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਕਉ ਹਿਰ ਸੰਤੁਸਟੁ ਹੈ ਿਤਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਿਣ ਵੰਨੀ ॥੧੨॥
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ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥

494

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (132-8)

ਿਨਤ ਿਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥
ਮੂਿਲ ਨ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥
ਿਜਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਿਥ ਨ ਜਾਈਐ ॥
ਤੋਸਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁ ਲਿਹ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜੋ ਿਸਮਰੰਦੇ ਸ ਈਐ ॥
ਨਰਿਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥
ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਿਜਨ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਜਨ ਬੈਹਣੇ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਜਨੀ ਸੰਿਜਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਅਿਮਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
ਮੁਿਹ ਿਡਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਿਰ ਲੈ ਿਨਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁ ਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥
ਜੋ ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥
ਿਤਨਿਹ ਗੁ ਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥
ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਿਕ ਿਜਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥
ਮਨ ਮੰਧੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
ਏਿਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ॥
ਮੰਦਾ ਮੂਿਲ ਨ ਉਪਿਜਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਿਗ ਜੀਉ ॥੬॥
ਕਰਤਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥
ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਮਿਨ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਿਥਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥
ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥
ਲਾਇ ਅੰਚਿਲ ਨਾਨਕ ਤਾਿਰਅਨੁ ਿਜਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥
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ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ॥

495

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (560-18)

ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥
ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਪਰ੍ੇਮ ਮਿਨ ਆਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂ ਿਰ ਸਰੀਰੇ ॥
ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਾ ਅਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪੂਰੇ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸੇ ਮੈ ਗੁ ਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਕਉ ਿਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥
ਹਉ ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਪੂਜਣ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਸਿਭ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ ॥

496

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-14)

ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਪੂ ਜਣ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਸਿਭ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ ॥
ਗਾਿਵਆ ਸੁਿਣਆ ਿਤਨ ਕਾ ਹਿਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੀ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਭਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਭਵਜਲ ਤੀਰਿਥ ॥
ਹਿਰ ਦਿਰ ਿਤਨ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਜਨ ਜਨਹੁ ਜਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਗੁ ਰ ੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਚੋਜ ਿਵਡਾਨੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਸੋਈ ਹਿਰ ਿਮਲਸੀ ਅਵਰ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ਓਹਾ ਹਿਰ ਭਾਨੀ ॥੨॥੫॥੧੧॥
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ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਨਕਟੀ ਹੋਇ ਿਦਖਾਵੈ ॥

497

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (403-14)

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਿਕਰਿਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਨਕਟੀ ਹੋਇ ਿਦਖਾਵੈ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਿਤਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥
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ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਿਕ ਿਨਬਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

498

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-1)

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਿਤ ਨ ਘਾਿਲਓ ॥
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁ ਣਾ ਹਿਰ ਬਣਜੇ ਲਾਿਦ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਿਲਓ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਿਕ ਿਨਬਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਜੀਵਤ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਿਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਿਖਓ ਚੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਆਿਗਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਤਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਿਰਓ ॥
ਸਹਜੁ ਅਨੰਦ ੁ ਰਿਖਓ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਉਿਠ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਿਰਓ ॥੨॥
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਿਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਿਨਓ ॥
ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਿਨਓ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥
ਧੰਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥੫॥
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ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-19)

ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਿਜਸਿਹ ਜਨਾਵਹੁ ਿਤਨਿਹ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ॥੨॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਗੁ ਣੁ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੩॥
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ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁ ਰ ੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥

500

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਗਯੰਦ (1403-12)

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂ ਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁ ਰ ੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥
ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਊ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਸਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਿਤਨ ਕਉ ਮੋਹ ੁ ਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ॥
ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਿਨ ਉਪਾਈ ਿਰਜਕੁ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂ ਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁ ਰ ੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥
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ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥
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ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (527-3)

ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਕਹਤੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਤਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਗੁ ਰ ਮੋਹਿਨ ਹਮ ਿਬਸਮ ਭਈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥
ਸਗਲੀ ਰੈਿਣ ਸੋਈ ਅੰਿਧਆਰੀ ਗੁ ਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਜਾਗੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥
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ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (887-4)

ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮੁਿਖ ਦੇਵ ॥
ਸਗਲੀ ਿਚੰਤਾ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥
ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁ ਰ ॥
ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਗੁ ਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥
ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਦੇਇ ਿਜਸੁ ਧੀਰ ॥
ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਇ ॥
ਸੋ ਨਰੁ ਬਹੁਿਰ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਆਪ ॥
ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ ॥
ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਿਤਸੁ ਪਾਲੈ ਪਿਰਆ ॥
ਸਗਲ ਕੁ ਟੰਬ ਓਹੁ ਜਨੁ ਲੈ ਤਿਰਆ ॥੩॥
ਨਾ ਿਕਛੁ ਭਰਮੁ ਨ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਜਾ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਰਸਾਲ ॥੪॥੪॥੧੫॥
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ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥

503

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ (738-10)

ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੋ ਪਹੁਤਾ ॥੧॥
ਜੋ ਿਪਰ੍ਅ ਮਾਨੇ ਿਤਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ॥
ਕੂ ੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੇਖ ਿਦਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥
ਕਹਤੋ ਮਹਲੀ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
ਅਤੀਤੁ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥
ਮਿਨ ਨਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਹੈ ਮੁਿਖ ਰਾਤਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥
ਕੁ ਚਲੁ ਕਠੋਰ ੁ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤੁ ਕੀਜੈ ॥੪॥
ਦਰਸਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੭॥

632

ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀ ਿਦਨ ਸਿਭ ਰੈਣ ॥

504

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਿਦਨ ਰੈਿਣ (136-14)

ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀ ਿਦਨ ਸਿਭ ਰੈਣ ॥
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਸਰਣੀ ਪਵ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਿਮਠੜੇ ਵੈਣ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਵਛੁਿੜਆ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥
ਜੋ ਜੀਅ ਹਿਰ ਤੇ ਿਵਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਿਖ ਨ ਵਸਿਨ ਭੈਣ ॥
ਹਿਰ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਿਜ ਿਡਠੇ ਸਿਭ ਗੈਣ ॥
ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਿਵਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਹੋਰ ੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥
ਹਿਰ ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਿਕਥੈ ਵੈਣ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਿਰ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥
ਜੀਅ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਿਰ ਸੰਿਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਮਰਿਣ ਜੀਵਿਣ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਿਤਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਿਜਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਧ ਿਕਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਸੇਵਾ ਸਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਵਿਸ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਿਜ ਪਰ੍ਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੨॥
ਸੰਤ ਅਰਾਧਿਨ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਦਤੀਨੁ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂ ਰੀਐ ਿਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਿਪ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਿਜਸੁ ਨ ਿਵਸਰੈ ਸੋ ਹਿਰਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰ੍ਭ ਪੂ ਰਣੋ ਮੰਞ ੁ ਿਨਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥
ਹਿਰ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵ ਨਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਿਗ ਸਮਾਉ ॥
ਿਜਉ ਤੂੰ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥
ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਿਕਥੈ ਕੂ ਕਣ ਜਾਉ ॥
ਅਿਗਆਨ ਿਬਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥
ਮਨੁ ਿਵਛੁਿੜਆ ਹਿਰ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣਾ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਹਿਰ ਪਰਸੀ ਗੁ ਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥
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ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-14)

ਤੀਰਿਥ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥
ਪੰਿਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥
ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥
ਿਗਰਸਤ ਮਿਹ ਿਚੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ ॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥
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ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (179-13)

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਪੇਖੀ ॥
ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਿਸਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥
ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਿਖਆ ਖਾਨ ॥
ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨ ॥੧॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਿਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥
ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥
ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥
ਤਾ ਮਿਹ ਮਿਨ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥
ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥
ਆਖੇੜ ਿਬਰਿਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥
ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚੁ ਕਿਹਆ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦ ੁ ਲਿਹਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥
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ਸੋ ਹਿਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥
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ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (874-7)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਭਰਮਾ ॥
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਜਾਿਤ ਕੁ ਲ ਹਰੀ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥
ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥
ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠਿਹ ਥਾਨ ॥
ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਿਨਕਾ ਤਰੀ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥
ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਿਹ ਭਰੀ ॥
ਿਸਮਰਨ ਦਰ੍ੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥
ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਿਸਲਾ ਿਨਸਤਰੀ ॥੩॥
ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨੁ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥
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ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਿਜਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-3)

ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਿਜਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕੋ ਿਸਮਿਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਿਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਬਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥
ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥
ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਨਾਿਲ ॥੩॥
ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਤਜੇ ਿਬਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥
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ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-11)

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਿਸ ਜਾਣਿਹ ਦੂਿਰ ॥੧॥
ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥
ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥
ਇਕ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਿਬਨੁ ਕਹਹੁ ਿਕਨੈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥
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ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (328-13)

ਜੋ ਜਨ ਲੇਿਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥
ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਿਰ ॥੨॥
ਜਾਿਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਿਤ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥
ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁ ਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥

639

ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰੈ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-13)

ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰੈ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਰੈ ॥
ਘਰੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਿਬਲੰਬਹੁ ਕਾਲੁ ਿਨਤਿਹ ਿਨਤ ਹੇਰੈ ॥੧॥
ਅੰਧ ਿਬਲਾ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥
ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਦ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੧੨॥
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ਸੋ ਮੁਿਨ ਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਰੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-16)

ਸੋ ਮੁਿਨ ਿਜ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਰੇ ॥
ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਲੁ ਮੋਹ ੁ ਕਿਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਿਮ ਭਲਾਇਆ ॥੨॥
ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਿਪੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥
ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਿਰ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁ ਰ ੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਰੈ ॥੪॥
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਸਭ ਮਿਹ ਵਸੈ ਅਤੀਤੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੫॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੬॥੫॥
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ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰ੍ਭ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-8)

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰ੍ਭ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ਬਹੁਿਰ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਿਣ ਿਨਸਾਿਰਓ ॥
ਿਖਸਿਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥੨॥
ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥
ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥
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ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16)

ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂ ਤੇ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥
ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਹ ਭਰਿਮ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਵਾਇਆ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਭਗਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥
ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਿਗਰ੍ਹ ਮੇਰਾ ॥
ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਿਹ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥
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ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17)

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥
ਮੋਿਹ ਿਸਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਡੋਰੀ ਹਾਿਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਿਜ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥
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ਸੋਈ ਿਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਿਸਿਰ ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
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ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-11)

ਸੋਈ ਿਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਿਸਿਰ ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸ ਮਨ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
ਸਿਭ ਿਸਆਣਪਾ ਛਿਡ ਕੈ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇ ਤੂੰ ਗੁ ਣ ਗੋਇੰਦ ਿਨਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਿਜਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਤ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥੩॥
ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕਿਰ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥
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ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-10)

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਨ ਜਾਣਿਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥
ਿਫਕਾ ਬੋਲਿਹ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਵਿਸ ਆਵੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਐ ਿਗਆਨ ਮਤੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
ਸਦਾ ਰਾਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਿਪਰ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਮੋਹੀਆ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥
ਿਗਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥
ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁੰਦਰੀ ਿਪਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਵਿਚ ਰੰਗੁ ਰਿਖਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਿਖ ਅਪਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥੫॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁ ਣ ਕਾ ਗਿਲ ਹਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰਮਲੁ ਤਿਨ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਿਰ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥
ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਸੇ ਊਤਮਾ ਜਿਤ ਪਿਤ ਸਬਦੇ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹੈ ਿਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥
ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਿਫਰੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥
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ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (559-7)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵਿਹ ਆਪਣਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਿਬਲਲਾਦੀਆ ਿਤਨਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੂਪੀ ਦੂਖੁ ਪਾਵਿਹ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਿਨਤ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇ ॥
ਅਉਗਣਵੰਤੀ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿਬਲਲਾਇ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਤਾਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਕ ਕੀਿਤਅਨੁ ਨਾਮੇ ਲਇਅਨੁ ਲਾਇ ॥੪॥੪॥
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ਸੋਢੀ ਿਸਰ੍ਿਸ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਬਲਯ੍ਯ੍ (1406-5)

ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਿਤਿਨ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸੋਢੀ ਿਸਰ੍ਿਸ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥
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ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-16)

ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਿਭ ਕੂ ੜੁ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹ ੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਿਰ ਸਰਪਰ ਰੁੰਿਨਆ ॥
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਿਨ ਮੂਿਲ ਨਾਮ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਿਰ ਬੰਧਿਨ ਬੰਿਧਆ ॥
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਿਧਆ ॥੩॥
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਿਹ ਸਰਪਰ ਹਾਿਰਆ ॥੪॥
ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਅਨੇਕ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮਤੇ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਿਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥
ਿਜਨ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਤਨੀ ਜਨੀ ਜਿਪ ਲਇਆ ॥੬॥
ਖੋਜਿਹ ਕੋਿਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਨੇੜਾ ਿਤਸੁ ਹੇ ॥੭॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥
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ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥
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ਵਾਰ ਸੋਰਿਠ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ (642-14)

ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੇ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਿਮ ਕਸਾਈ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਰਤੀ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਚੋਲੇ ॥
ਹਿਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਦੇਿਖਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥
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ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (721-16)

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰੰਗਾਏ ॥
ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥
ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥
ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥
ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਰੰਙਿਣ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ॥
ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਙੈ ਸਾਿਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਡੀਠ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਿਪਆਰੇ ਕੰਤੁ ਿਤਨਾ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥
ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਕੀ ਜੇ ਿਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਹੰਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ॥
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ਰਾਗੁ ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪ (666-9)

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥
ਹੰਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਿਕਛੁ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੨॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸਾਚੀ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥
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ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ (369-11)

ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੈ ਸਰ੍ਵਣੁ ਿਸਮਰਨੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ॥
ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰਵਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਿਰ ਜਨੁ ਿਕਉ ਰਹੈ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਿਬਨੁ ॥੧॥
ਿਕਨਹੂੰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਰਦ ਧਾਿਰ ਿਕਨਹੂੰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਹਿਰ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥
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ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥

525

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1181-18)

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥
ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਇਕੁ ਗੁ ਨੁ ਨ ਜਾਨ ॥੧॥
ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥
ਤੂ ਕਿਰ ਗਿਤ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਪ ਨ ਤਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਿਤ ॥
ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਿਤ ॥
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਰਉ ਟੇਕ ॥੨॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਪਰ੍ਬੀਨ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਜਲਿਹ ਮੀਨ ॥
ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਤੇ ਊਚ ॥
ਹਮ ਥੋਰੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਮੂਚ ॥੩॥
ਿਜਨ ਤੂ ਿਧਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥
ਿਜਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਧਨੀ ॥
ਿਜਿਨ ਤੂ ਸੇਿਵਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ॥੪॥੭॥
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ਹਉ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਰਮ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥

526

ਪਉੜੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੨ ॥ (792-2)

ਹਉ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਰਮ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਿਪ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਈ ॥
ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਤਨ ਲੈਿਹ ਛਡਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੨੦॥੧॥
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ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥

527

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-14)

ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਈ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਜਸੁ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥
ਸੰਤ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥
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ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥

528

ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ॥ (874-13)

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥
ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥੧॥
ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥
ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਿਨ ਦੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਵ ਿਸਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥
ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥
ਨਰ ਸੈ ਨਾਿਰ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਿਦ ਭਵਾਨੀ ॥
ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥
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ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

529

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-14)

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ ਜਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਤਨਾ ਸੰਿਗ ਉਨ ਸਮਸਿਰ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ ॥੧॥
ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਦਰਸ ਿਪਆਸਾ ॥
ਉਨ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਰੈ ਸੋ ਤਿਰਆ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪੂ ਰਨ ਆਸਾ ॥੨॥
ਤਾ ਕੈ ਚਰਿਣ ਪਰਉ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਨਹਾਲਾ ॥
ਭਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹ ੁ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥੩॥
ਰਾਜੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਘਾਿਟਆ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਾਿਟਆ ॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥
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ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥

530

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ (761-6)

ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥
ਿਜਨਾ ਨੇਹ ੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਿਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥
ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥
ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਿਹੰਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤੂ ਮੈ ਤੁਝ ਉਪਿਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥
ਜਾ ਤੂ ਅੰਦਿਰ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਿਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥
ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਿਲ ॥
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਿਲ ॥੩॥
ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥
ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਵੈ ਿਕਰਪਾਿਲ ॥੪॥
ਿਕਤੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ਿਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਿਨ ਤੇਿਰਆ ॥
ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁ ਣ ਤੇਿਰਆ ॥੫॥
ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸੰਖ ਮੰਞਹੁ ਹਿਭ ਵਧਾਣੀਆ ॥
ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਦੇਿਹ ਦਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥
ਜੈ ਿਡਠੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਿਕਲਿਵਖ ਵੰਞਿਨ ਦੂਰੇ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਿਨਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਉ ॥

531

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-1)

ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਿਨਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੀਛੈ ਲਾਿਗ ਿਫਰਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਮੰਨਿਤ ਕਿਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਿਨਮਾਿਣਆ ਗੁ ਰ ੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਿਹ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਆਿਪ ਹਿਰ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥
ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਆਿਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥
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ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਿਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡੀ ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (596-17)

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਿਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡੀ ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਿਖ ਪਰਮ ਰਿਸ ਰਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥
ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛੇ ਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥
ਤੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪਰਭਾਤੇ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜਿਪ ਮਨ ਰੇ ॥੨॥
ਤੁਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਫੁਿਨ ਸਾਚੇ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ॥੩॥
ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਤਸਿਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਾਿਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥
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ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-10)

ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਖਨ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ॥
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਿਕਉ ਸਜਣੁ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਿਸ ॥੧॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਧੀਰਕ ਹਿਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇ ਗੁ ਰ ੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਆ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੨॥
ਸਾਗਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹਿਰ ਪੂ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਖੋਿਲ ਦੇਇ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਖ ਮੁਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨਾ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਡੜੀ ਆਸ ॥
ਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨॥੪॥
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ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (539-17)

ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਬਖੁ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥
ਿਜਨ ਇਕ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥੧॥
ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਤੇ ਸਰ੍ਵਨ ਭਲੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣਿਹ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸੋ ਸੀਸੁ ਭਲਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਾਵਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਜਾਇ ਲਗੈ ਗੁ ਰ ਪੈਰੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥
ਤੇ ਨੇਤਰ੍ ਭਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਿਹ ਰਾਮ ॥
ਤੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਹਿਰ ਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲੇਖਿਹ ਰਾਮ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਿਨਤ ਪੂਜੀਅਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਮਾਰਿਗ ਧਰਮ ਚਲੇਸਿਹ ਰਾਮ ॥
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇਸਿਹ ਰਾਮ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ਧਰਿਤ ਪਾਤਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਨਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਿਰ ਦਿਰ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥
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ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਿਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪ (94-4)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਿਨ ਪਲੈ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਹਿਰ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਿਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥
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ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (397-3)

ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥
ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥
ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬੰਦਕ ਗਾਿਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ॥
ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥
ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਇ ਪੇਿਖ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਿਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਿਪ ਲਿੜ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਦਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥
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ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (980-1)

ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਨਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (71-15)

ਜੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਜੋਗੀਆ ॥
ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਭੋਗੀਆ ॥
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਿਗ ਮਿਛ ਪਇਆਿਲ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਿਸਰੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥
ਵੇਖਿਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਕੁ ਦਰਿਤ ਪਾਸਾ ਢਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥
ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥
ਿਜਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (484-7)

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਿਬਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਤਨੁ ਚੀਰਿਹ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪਰੈ ਤਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥
ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚੁ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਤੁਮਿਹ ਸੁ ਕੰਤ ਨਾਿਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਉ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (557-4)

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਜੋ ਰਤੇ ਸਿਹ ਆਪਣੈ ਿਤਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਉ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਸਫਿਲਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਜਨ ਪੀਆ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤ ਭਏ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੨॥
ਮੈ ਕੀ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਿਹ ਹਭੀਆਂ ਨਾਿਲ ॥
ਿਤਖਾ ਿਤਹਾਇਆ ਿਕਉ ਲਹੈ ਜਾ ਸਰ ਭੀਤਿਰ ਪਾਿਲ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਮੈ ਰਾਿਸ ॥
ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਜਾ ਿਸਫਿਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥
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ਹਉਮੈ ਕਰਿਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

541

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (222-10)

ਹਉਮੈ ਕਰਿਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਮਨਮਿਤ ਝੂਠੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਸਗਲ ਿਬਗੂ ਤੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥
ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਜਗੁ ਦੇਿਖਆ ਜੂਆਰੀ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਿਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਿਹ ਇਕ ਠਾਇ ॥

542

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (560-12)

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਿਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਿਹ ਇਕ ਠਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਤਾ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉਮੈ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਓਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਬੁਿਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਿਝਆ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜੀਉ ਬੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਚੇ ਸੇਿਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥
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ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-16)

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥
ਕਾਮ ਰੋਿਗ ਮੈਗਲੁ ਬਿਸ ਲੀਨਾ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਰੋਿਗ ਪਿਚ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ ॥
ਨਾਦ ਰੋਿਗ ਖਿਪ ਗਏ ਕੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥
ਰੋਗ ਰਿਹਤ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹਵਾ ਰੋਿਗ ਮੀਨੁ ਗਰ੍ਿਸਆਨੋ ॥
ਬਾਸਨ ਰੋਿਗ ਭਵਰੁ ਿਬਨਸਾਨੋ ॥
ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਰੋਗ ਮਿਹ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰਾ ॥੨॥
ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥
ਰੋਗੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਰੋਗੁ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਜਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਰੋਗਹੁ ਕਿਢ ਲਇਆ ॥
ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਰੋਗੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥
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ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਤੁ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7)

ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਤੁ ॥
ਜੂਆਰੀ ਜੂਏ ਮਾਿਹ ਚੀਤੁ ॥
ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲੁ ਖਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੧॥
ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਘ ਸਮੈ ਮੋਰ ਿਨਰਿਤਕਾਰ ॥
ਚੰਦ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸਿਹ ਕਉਲਾਰ ॥
ਮਾਤਾ ਬਾਿਰਕ ਦੇਿਖ ਅਨੰਦ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਜੀਵਿਹ ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ॥੨॥
ਿਸੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਭੋਜਨੁ ਮਾਸ ॥
ਰਣੁ ਦੇਿਖ ਸੂਰੇ ਿਚਤ ਉਲਾਸ ॥
ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਿਤ ਧਨ ਿਪਆਰੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥
ਸਰਬ ਰੰਗ ਇਕ ਰੰਗ ਮਾਿਹ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਇਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥
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ਹਠੁ ਿਨਗਰ੍ਹ ੁ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905-4)

ਹਠੁ ਿਨਗਰ੍ਹ ੁ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥
ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਿਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਮਨਾ ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥
ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਿਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਿਨ ਡਿਸ ਨ ਸਕੈ ਹਿਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਾਦੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਿਬਿਖਆ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਜੈ ॥੨॥
ਚਾੜਿਸ ਪਵਨੁ ਿਸੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ ॥੩॥
ਅੰਤਿਰ ਪੰਚ ਅਗਿਨ ਿਕਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਚੋਰ ੁ ਿਕਉ ਸਾਦੁ ਲਹੀਜੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਿਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੫॥
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਿਹ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਜੈ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਹੀ ਥੀਜੈ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਮੈ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਸੰਗਿਤ ਜਨ ਕੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਜੈ ॥੭॥
ਊਂਦਰ ਦੂੰਦਰ ਪਾਿਸ ਧਰੀਜੈ ॥
ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ॥੮॥੫॥
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ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਿਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ॥ (794-16)

ਬੇੜਾ ਬੰਿਧ ਨ ਸਿਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥
ਭਿਰ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥
ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਿਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕ ਆਪੀਨੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥
ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁ ੰਮਣਾ ਅਿਹ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥

675

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਰਾਤੇ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-14)

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਰਾਤੇ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਹੁ ਬੇਿਗ ਬੇਗਾਲੀ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਖਰਚੁ ਹਿਰ ਬਾਧਹੁ ਮਤ ਜਾਣਹੁ ਆਜੁ ਿਕ ਕਾਲੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਜਪਣਾ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਚਲੈ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਸੇ ਹਿਰ ਹੋਏ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਿਪ ਲੋਚ ਲਚਾਨੀ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਲੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥
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ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਿਗਆਨ ਮਿਤ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-6)

ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਿਗਆਨ ਮਿਤ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁ ਿਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥
ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਿਨ ਿਵਛੁਿੜਆ ਹਿਰ ਗਿਲ ਲਾਇਆ ॥੨॥
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਹਰਦੇ ਨਾਿਲ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਮੋਰੈ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਿਰ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਿਤ ਆਏ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥
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ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਿਰ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-7)

ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਿਗਆਨ ਮਿਤ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁ ਿਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥
ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਿਨ ਿਵਛੁਿੜਆ ਹਿਰ ਗਿਲ ਲਾਇਆ ॥੨॥
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਹਰਦੇ ਨਾਿਲ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਮੋਰੈ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਿਰ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥
ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਿਤ ਆਏ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥
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ਹਮ ਅਵਗੁ ਿਣ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛਾਿਡ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਬਲਯ੍ਯ੍ (1406-8)

ਹਮ ਅਵਗੁ ਿਣ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛਾਿਡ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥
ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ॥
ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਿਨਓ ਗੁ ਰ ਸੰਗਿਤ ਿਤਹ ਿਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਈ ॥
ਇਕ ਅਰਦਾਿਸ ਭਾਟ ਕੀਰਿਤ ਕੀ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥
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ਹਮ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-2)

ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥
ਹਮ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਿਟਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂ ੰਜੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਿਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਫਾਿਟਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥
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ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-2)

ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥
ਹਮ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਿਟਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂ ੰਜੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਿਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਫਾਿਟਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥
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ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-1)

ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਮਤਰ੍ ਸੁਤ ਨਾਿਲ ਭਾਈ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁ ੜਮ ਸਕੇ ਨਾਿਲ ਜਵਾਈ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਿਲ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥
ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਿਰ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਖੁ ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਨ ਿਸਉ ਧੜੇ ਕਰਿਹ ਸੇ ਜਾਿਹ ॥
ਝੂਠੁ ਧੜੇ ਕਿਰ ਪਛੋਤਾਿਹ ॥
ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਿਹ ਮਿਨ ਖੋਟ ੁ ਕਮਾਿਹ ॥
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਜਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਿਹ ॥੨॥
ਏਹ ਸਿਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥
ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥
ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥
ਹਮਰੈ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਵਧਾਏ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਏ ॥
ਹਮਰਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜਿਨ ਏਹ ਧੜੇ ਸਿਭ ਗਵਾਏ ॥੪॥
ਿਮਿਥਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਿਹ ਪਾਵੈ ॥
ਪਰਾਇਆ ਿਛਦਰ੍ੁ ਅਟਕਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ॥
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਧਰਮੁ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਿਜਿਣ ਆਵੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥
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ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਕੇ ਿਜਨਾ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇਆ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-17)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਕੇ ਿਜਨਾ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾ ਗੁ ਰ ਕੇ ਿਸਖ ਭਾਈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਲੇ ਿਜਨ ਵਚਨ ਗੁ ਰ ੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ਕੇ ਿਸਖ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਨਰਬਾਣੀ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਗੁ ਰ ਕੀ ਹਿਰ ਿਪਆਰੀ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਗਿਤ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਿਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਧਾਰੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁ ਣ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥
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ਹਮ ਕੂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (969-18)

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥
ਿਦਵਸ ਰੈਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਿਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥
ਹਮ ਕੂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਭਉਕਿਹ ਆਗੈ ਬਦਨੁ ਪਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਿਮਿਟਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਿਨ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥੨॥
ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ ਜਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਿਤ ਪਛਾਨੈ ਹਿਰ ਲਏ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥
ਕੋਠਰੇ ਮਿਹ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤੁ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵਹੁ ਬਸਤੁ ਸਮਾਿਰ ॥੪॥
ਕਬੀਿਰ ਦੀਈ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਿਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥
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ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤੁ ਘਰੁ ੨

(764-5)

ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥
ਸਾਚੈ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥
ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਏ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਿਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ਿਜਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥
ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥
ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥
ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਿਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥
ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਥਾਿਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥
ਿਗਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤਰ੍ੀ ਅਮਜਨੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਸਖੀ ਿਮਲਹੁ ਰਿਸ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥
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ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ (439-12)

ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਸਚੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੀ ਸਿਚ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥
ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਏ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੀ ਸਫਿਲਉ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥
ਦੂਜੜੈ ਕਾਮਿਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਹਿਰ ਵਰੁ ਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥
ਕਾਮਿਣ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ ॥
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਿਖ ਇਆਣੀ ਅਉਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰੇ ॥
ਆਪਣਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਿਪਰੁ ਿਮਿਲਆ ਹਦੂਰੇ ॥
ਦੇਿਖ ਿਪਰੁ ਿਵਗਸੀ ਅੰਦਰਹੁ ਸਰਸੀ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕਾਮਿਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥
ਿਪਰੁ ਸੰਿਗ ਕਾਮਿਣ ਜਾਿਣਆ ਗੁ ਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥
ਅੰਤਿਰ ਸਬਿਦ ਿਮਲੀ ਸਹਜੇ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥
ਸਬਿਦ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ਅੰਤਿਰ ਸ ਿਤ ਆਈ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪਣੇ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਈ ॥੩॥
ਸਾ ਧਨ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਾ ਧਨ ਹਿਰ ਕੈ ਰਿਸ ਰਸੀ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਬਿਦ ਅਪਾਰੇ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ਸਦਾ ਗੁ ਣ ਸਾਰੇ ਮਿਨ ਵਸੇ ॥
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਿਪਿਰ ਰਾਵੀ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਵਗਣ ਨਸੇ ॥
ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਸੋਿਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹੈ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੪॥੧॥੬॥
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ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-17)

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਿਬਿਧ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥
ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਿਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥
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ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥

559

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878-1)

ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥
ਸਨਮੁਖ ਿਸਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਿਨਹਚਉ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥
ਦੇਿਹ ਭਗਿਤ ਪੂਰਨ ਅਿਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕਉ ਬਿਲਹਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੰਗਮ ਏਕੁ ਿਸਧੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਿਸਝਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਿਜਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਿਟਓ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥੬॥
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ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥

560

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (185-19)

ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਿਲ ਿਡਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥
ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਇਆ ਿਨਧਾਨਾ ॥੧॥
ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥
ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥
ਖਾਵਿਹ ਖਰਚਿਹ ਰਿਲ ਿਮਿਲ ਭਾਈ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇ ॥
ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥
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ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥

561

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (697-1)

ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਦੀਜੈ ਮਿਤ ਊਤਮ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧੁ ਿਸਆਨਾ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆ ਉਘਲਾਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਓ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਜਉ ਅਮਲੀ ਅਮਿਲ ਲੁਭਾਨਾ ॥੨॥
ਿਜਨ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥
ਿਤਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਜਨੁ ਿਬਛੁਿਰਆ ਿਚਰੀ ਿਮਲਾਨਾ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥੪॥੩॥
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ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥

562

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17)

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥
ਮੋਿਹ ਿਸਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਡੋਰੀ ਹਾਿਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਿਜ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥
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ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥

563

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7)

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥
ਤੂ ਅਡੋਲੁ ਕਦੇ ਡੋਲਿਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥
ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮਿਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਿਤਲੁ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਭੁੰਚਹ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥
ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਿਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥
ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਸੰਿਗ ਅਘਾਏ ॥
ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੬॥
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ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ॥

564

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-10)

ਖੀਰ ਅਦਾਿਰ ਬਾਿਰਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਿਬਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਿਲ ਮਾਤਾ ਮੁਿਖ ਨੀਰੈ ਤਬ ਓਹੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੧॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ॥
ਭੁਲਿਹ ਬਾਿਰਕ ਅਿਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚੰਚਲ ਮਿਤ ਬਾਿਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਿਨ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਿਪਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਬਾਿਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥
ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਬ ਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥
ਿਪਤਾ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਆਿਗਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਿਰਕੁ ਮੁਿਖ ਮ ਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਿਰਕੁ ਦਰਸੁ ਪਰ੍ਭ ਚਾਹੈ ਮੋਿਹ ਿਹਰ੍ਦੈ ਬਸਿਹ ਿਨਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥
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ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਿਪਤਾ ਸਮਝਾਵਿਹਗੇ ॥

565

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1321-1)

ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਹਮ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥
ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਿਨਤ ਆਸ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਕਬ ਗਿਲ ਲਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਿਪਤਾ ਸਮਝਾਵਿਹਗੇ ॥
ਸੁਤੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭੂਿਲ ਿਬਗਾਿਰ ਜਗਤ ਿਪਤ ਭਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥
ਜੋ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹ ੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥
ਮੋਿਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰ ਿਜਸੁ ਪਿਹ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥੨॥
ਜੋ ਹਿਰ ਭਾਵਿਹ ਭਗਤ ਿਤਨਾ ਹਿਰ ਭਾਵਿਹਗੇ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ਜੋਿਤ ਰਿਲ ਜਾਵਹਗੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਆਿਪ ਿਲਵ ਲਾਵਿਹਗੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਨ ਦੁਆਿਰ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵਿਹਗੇ ॥੪॥੬॥
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ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪ (666-8)

ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥
ਹੰਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਿਕਛੁ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੨॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸਾਚੀ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥
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ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਿਤਤ ਤੁਮ ਪਿਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-6)

ਓਅੰ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚੀਿਤ ਪਿਹਲਰੀਆ ॥
ਜੋ ਤਉ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤਉ ਮੈ ਸਾਜ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਿਤਤ ਤੁਮ ਪਿਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥
ਹਮ ਨੀਚ ਿਬਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਬਸਰੀਆ ॥੧॥
ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਿਕਆ ਬਪੁਰੇ ਜੰਤਰੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਿਲਓ ਤਉ ਮੇਰੀ ਸੂਿਖ ਸੇਜਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥

696

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1134-5)

ਬੋਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਿਭ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸੰਿਗ ਿਸੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਧਆਇ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀ ॥
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਪਰੀ ॥
ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਿਠ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਿਰਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥
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ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-5)

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹੋਿਰ ਿਤਆਗਹੁ ਿਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਿਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਵਡੇ ਕਰੰਮਾ ॥੨॥
ਨਾਮਹੀਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਤੇ ਿਤਨ ਵਡ ਦੂਖ ਸਹੰਮਾ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਿਰ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਜਨੰਮਾ ॥੪॥੨॥
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ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-1)

ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥
ਇਕੁ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਿਵਸਰਿਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹ ੁ ਬੁਝਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਸਬਿਦ ਮੁਏ ਸਬਿਦ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥
ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥
ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ਦਾਤਾ ਿਜਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਿਕਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥
ਿਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁ ਬਾਰਾ ॥੩॥
ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਿਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਭਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੪॥੪॥

699

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥

571

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-10)

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਿਸਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਿਗਆਤਾ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥
ਤੁਮ ਿਨਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਿਲਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਜਾਚੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥
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ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (165-12)

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ਦੇਿਹ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਿਹ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਿਸਉ ਜੇ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਦੇਿਹ ॥੧॥
ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥
ਹਿਰ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਿਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਧਨੁ ਖਿਟਆ ਹਿਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਵਖਰੁ ਲਿਦਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇਿੜ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥
ਹੋਰ ੁ ਵਣਜੁ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥
ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਿਜ ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਵਣਜੁ ਸੋ ਜਨੁ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਿਲ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥
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ਹਮਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਿਤਸ ਤੇ ਤੁਝਿਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਿਹ ਚੀਿਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥
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ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ॥ (336-6)

ਅਗਿਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਿਰ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥
ਜੋ ਸੁਖੁ ਪਰ੍ਭ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਿਜ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਿਣ ਿਸਵ ਸਨਕਾਿਦਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥
ਮਿਨ ਮੁਕੰਦ ੁ ਿਜਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥
ਿਨਜ ਧਨੁ ਿਗਆਨੁ ਭਗਿਤ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸੁ ਸੁਮਿਤ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੰਿਭ ਮਨੁ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੩॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਿਹਰਦੈ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਲਾਖ ਕੋਿਟ ਅਸ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਿਰ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥
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ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥ (655-2)

ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਖਾ ॥
ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥
ਅਬ ਬੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ॥
ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥
ਬਾਜੀਗਰ ਸ ਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥
ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥੨॥
ਕਥਨੀ ਕਿਹ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਭ ਕਿਥ ਕਿਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥
ਤਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਹਿਰ ਲੀਨੀ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
ਿਮਿਲਓ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥
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ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਗੁ ਰ ਮੋਹਿਨ ਹਮ ਿਬਸਮ ਭਈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੇ ॥
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ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (527-4)

ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਕਹਤੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਤਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਗੁ ਰ ਮੋਹਿਨ ਹਮ ਿਬਸਮ ਭਈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥
ਸਗਲੀ ਰੈਿਣ ਸੋਈ ਅੰਿਧਆਰੀ ਗੁ ਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਜਾਗੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥
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ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਿਣ ॥

577

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-16)

ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਿਣ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ॥੧॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਣ ॥
ਬੰਧੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਉ ਪਾਇ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਿਦਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਿਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੬॥੪੪॥

706

ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥

578

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (731-7)

ਮਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥
ਸਿਭ ਇਛਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭੁ ਚੂਕਾ ਡਰੁ ਜਮ ਕੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਮਨੁ ਪਰਬੋਿਧਆ ਹਿਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਤਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇਰੀ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ॥
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥੨॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਸੁ ਰਸਕੇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਿਤਸ ਿਤਸ ਕੇ ॥੩॥
ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਗੁ ਰ ਚੇਲਾ ਗੁ ਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥੪॥੧॥
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ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਆਸ ਿਨਤ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

579

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-2)

ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਆਸ ਿਨਤ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਿਜਿਨ ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਿਲਆ ਮੇਰਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥
ਮਤੁ ਿਨਰਗੁ ਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੇ ਅਵਗੁ ਣ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਿਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥
ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਣ ਿਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਜਬ ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਲਹ ਤਬ ਿਬਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥
ਜੋ ਹਮਰੀ ਿਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸਾ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹਿਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਿਫਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਚੂਕੇ ਸਿਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥
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ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁਮਰੋ ਿਬਰਦੁ ਪਿਤਤ ਉਧਰਨ ॥

580

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-1)

ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥
ਢਾਕਨ ਢਾਿਕ ਗੋਿਬਦ ਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਮੋਿਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਿਨਓ ਪੇਿਖਓ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਠ ਮੁਕਰਨ ॥
ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ਸੁਿਨਓ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੋ ਕੋਿਟ ਅਘਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥
ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁਮਰੋ ਿਬਰਦੁ ਪਿਤਤ ਉਧਰਨ ॥
ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥
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ਹਮਾਰੀ ਿਪਆਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੀ ਗੁ ਿਰ ਿਨਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-15)

ਹਮਾਰੀ ਿਪਆਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੀ ਗੁ ਿਰ ਿਨਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਿਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥
ਿਖਨੁ ਰਮ ਗੁ ਰ ਗਮ ਹਿਰ ਦਮ ਨਹ ਜਮ ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਨਾਨਕ ਉਿਰ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥
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ਹਮਾਰੇ ਕੁ ਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥

582

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (856-3)

ਿਨਤ ਉਿਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਿਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ ॥
ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲਪਿਟਓ ॥੧॥
ਹਮਾਰੇ ਕੁ ਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥
ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਿਨਪੂ ਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਨਹੁ ਿਜਠਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਿਦਰਾਨੀ ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਭਇਓ ॥
ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਿਨ ਮੁਡੀਂਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਡੀਆ ਿਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਓ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਿਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਿਬਦਿਰਓ ॥੩॥
ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਿਪਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁ ਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਲਇਓ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ ਸੰਤਹ ਲੈ ਉਧਿਰਓ ॥੪॥੪॥
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ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

583

ਰਾਗੁ ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ (1321-13)

ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਅਿਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਮਨੁ ਫੇਿਰ ਫੇਿਰ ਰੀਝੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨ ਜਲਾ ਿਸਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਿਮਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ ਪੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਜੈ ॥੨॥੧॥
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ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥

584

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (715-7)

ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥
ਆਨ ਅਵਰ ਿਸਞਾਿਣ ਨ ਕਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰ ੁ ਅਪੁਨਾ ਪਾਇਓ ॥
ਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬਰ੍ਤ ਨੇਮਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਕੁ ਸਲ ਸਿਭ ਖੇਮਾ ॥੨॥
ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਨੀਆ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਿਰ ਸੁਨੀਆ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕੇ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੭॥
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ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥ (448-17)

ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਮਨੁ ਰਾਿਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਿਵੰਨਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਿਗ ਚਲੂਿਲਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਿਭੰਨਾ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਿਕ ਝਕੋਿਲਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਿਜਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਿਪਰੰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਆ ॥੨॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਮਲੁ ਗੋਿਵੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਇਕ ਮੰਗਾ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਿਣ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਹੈ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥
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ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਿਜਿਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥
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ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (977-13)

ਮਨ ਿਮਲੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥
ਸੁਿਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ॥
ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਿਲਖਤੁ ਿਲਖੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਲਜੁਗ ਿਵਿਚ ਊਤਮ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ ॥
ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੰਤੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਿਜਿਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਿਣ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੋਵੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥
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ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-5)

ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਿਨਤ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਇਕੁ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ਮੂਰਿਖ ਜਾਤਾ ਰੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਰੇ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਜਾਿਨਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਬਅੰਤੁ ਹਉ ਿਮਿਤ ਕਿਰ ਵਰਨਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ੁ ਉਪਦੇਸੋ ਰੇ ॥੩॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਿਟ ਪਰਾਧੀ ਤਿਰਆ ਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸੁਿਣਆ ਪੇਿਖਆ ਸੇ ਿਫਿਰ ਗਰਭਾਿਸ ਨ ਪਿਰਆ ਰੇ ॥੪॥੨॥੧੩॥
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ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਗੁ ਿਰ ਪਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ
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ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ (977-7)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਘਾਲ ॥
ਲੇ ਗੁ ਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥
ਸਿਭ ਦਿਲਦ ਭੰਿਜ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਓ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
ਹਿਰ ਆਪਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਆਿਪ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਿਰ ਕੀ ਗੁ ਰ ਕੀਈ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਭਈ ਿਨਹਾਲ
ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥
ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਗੁ ਿਰ ਪਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਭਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥
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ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥

589

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ (679-1)

ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਿਚਤਾਰੇ ॥
ਸਾਧਸੰਗ ਜਿਪ ਿਨਸੰਗ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਸਧਾਰੇ ॥੨॥੧॥੩੧॥
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ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ॥

590

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-10)

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਾਿਹ ਨ ਜਲੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਜਲਾ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥
ਸਭ ਭੈ ਿਮਟਿਹ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਮਟੈ ਸਭ ਿਚੰਤਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਸੋ ਰਚੈ ਿਜਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਪੂ ਰਨ ਆਸ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸਹਜ ਘਿਰ ਵਸੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਿਬਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥
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ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਾਿਹ ਨ ਜਲੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-10)

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਾਿਹ ਨ ਜਲੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਜਲਾ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥
ਸਭ ਭੈ ਿਮਟਿਹ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਮਟੈ ਸਭ ਿਚੰਤਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਸੋ ਰਚੈ ਿਜਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਪੂ ਰਨ ਆਸ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸਹਜ ਘਿਰ ਵਸੈ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਿਬਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥

720

ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥

592

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ॥ (181-7)

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਿਨ ਵਰਤਿਨ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵਨੁ ਹਿਰ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥
ਏਕੁ ਿਨਹਾਰਿਹ ਆਿਗਆਕਾਰ ॥
ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਹ ਿਬਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ॥
ਸਦਾ ਅਿਲਪਤੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥
ਦੀਸਿਹ ਸਭ ਮਿਹ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਓਇ ਿਧਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥੩॥
ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਿਕਛੁ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਧੂਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥
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ਹਿਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

593

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

(987-17)

ਹਿਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥
ਝੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂ ਲ ॥੧॥
ਆਲ ਜਾਲ ਿਬਕਾਰ ਤਿਜ ਸਿਭ ਹਿਰ ਗੁ ਨਾ ਿਨਿਤ ਗਾਉ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮ ਗੈ ਦੇਹ ੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥

722

ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥

594

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15)

ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸੁਰਿਤ ਸਮੋਈ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਿਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥
ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਿਧ ਿਨਰਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਤ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਿਲ ਲਏ ਰੰਿਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ॥
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁ ਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਏ ॥
ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥
ਜਮੁ ਜਾਗਾਿਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਿਜਸੁ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਠਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥
ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁੰਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਿਬਨੋਦੀ ਉਿਠ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਛਾਜੈ ॥
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਜੈ ॥
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦੂਤ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ॥
ਨਰਕ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਿਜਉ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥
ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥
ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਿਕਰਿਤ ਬਾਧਾ ਗਰ੍ਿਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥
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ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਿਤ ਭੀੜੀ ॥
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਿਤਲ ਿਜਉ ਪੀੜੀ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਲਤਰ੍ ਸੁਤ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥
ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਿਣ ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੧॥
ਕੂ ੜੁ ਛੋਿਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਿਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਮਹਲਹੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹਿਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥
ਪਰ੍ਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕੋ ਪਾਵਿਹ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਿਹ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ॥
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੫॥
ਇਿਕ ਦਿਰ ਸੇਵਿਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥
ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਛਡਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੋੜੇ ਿਚਤੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਿਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੧੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਿਬਿਧ ਸਾਈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥
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ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਵੈ ॥੨॥
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਬੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥
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ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (238-10)

ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕਾੜਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਹੋਇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੋਰ ੁ ॥
ਕਾਿਜ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥
ਕਾਹੂ ਕਾਿਜ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁ ਲੁ ਸੁਣਿਹ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਧਰਿਹ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਿਣ ਨਾਮ ॥
ਕੋਿਟ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਿਧਆਨ ॥
ਕੋਿਟ ਪੁੰਨ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕੋਿਟ ਫਲਾ ਗੁ ਰ ਤੇ ਿਬਿਧ ਜਾਣੀ ॥੩॥
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਿਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਚੇਤ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
ਹਿਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੰਿਗ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੪॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਨ ਜੋਹਿਹ ਦੂਤ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਹੋਵਿਹ ਤੂੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਿਰ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਿਬਸੇਖਾ ॥੬॥
ਜਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤ ॥
ਏਕਿਹ ਆਿਪ ਅਨੇਕਿਹ ਭਾਿਤ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਹੋਇ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥
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ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥
ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰ ੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ ॥
ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਾਗਾ ॥੮॥੬॥
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ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (607-9)

ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਬਨੁ ਨੀਰੈ ਿਬਨਸੈ ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥
ਹਉ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਮੰਗਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸ ਿਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਲੁ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਹਿਰਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖ ਭੂਖੇ ਦਹ ਿਦਸ ਡੋਲਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ ਦਰਗਿਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਈ ॥੩॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਰਸੁ ਅੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥
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ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਮਟਿਹ ਕਲੇਸ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16)

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਮਟਿਹ ਕਲੇਸ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥
ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥
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ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-8)

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥
ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥
ਛੋਿਡ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥
ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥
ਿਬਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-4)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥
ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁ ਹਰੇ ਹਿਰ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥੨॥
ਿਹਰਦੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਿਹ ਨ ਡੋਲੈ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜੀਵਿਨ ॥

601

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-1)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜੀਵਿਨ ॥
ਿਬਖੈ ਰਸ ਭੋਗ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਚਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਤਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਸੀਵਿਨ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰ ਗ ਭਏ ਮਨ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਖੀਵਿਨ ॥੧॥
ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਿਸਉ ਉਰਝਾਨੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਲੀਵਿਨ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਪਾਨ ਸੁਖ ਥੀਵਿਨ ॥੨॥੬੮॥੯੧॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥

602

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਿਬਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

603

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (698-16)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲੁ ਿਧਆਹਾ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਸਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਘੂ ਮਿਰ ਪਾਵਹੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਿਗ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥
ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਹਾ ॥
ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਿਰ ਗੁ ਰ ਮੇਲਹੁ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਜਸੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਵਾਹਾ ॥
ਮੋ ਕਉ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਮਲੀਐ ਗੁ ਰ ਦਾਤੇ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੮॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥

604

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1120-6)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬਦੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਢ ਲੀਏ ਪਰ੍ਭ ਆਨ ਿਬਖੈ ਤੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ॥
ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੋਹ ੁ ਕਿਟਓ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਵਹੁ ॥੧॥
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਅਹੰਬੁਿਧ ਤਜਾਵਹੁ ॥
ਅਪਨੀ ਭਗਿਤ ਦੇਿਹ ਦਇਆਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥੪॥੬॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥

605

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-17)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਉਤਮ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਮਿਨ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸਦਾ ਕਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਿਜ ਢੰਢੋਿਲਆ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੁਿਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਿਰ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਨ ਦੁਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੩॥
ਹਮ ਜਾਿਚਕ ਦੀਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ਮੁਿਖ ਦੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

606

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8)

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਾਧੁ ਿਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੰਗਹ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਿਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਓ ਸੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਵਡ ਊਚੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਜਪਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥

607

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (732-5)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
ਿਗਆਨੀ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਿਭਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥
ਹਉਮੈ ਿਬਆਿਪਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਏਕਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਭਰਮਾ ॥

608

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (874-6)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਭਰਮਾ ॥
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਜਾਿਤ ਕੁ ਲ ਹਰੀ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥
ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥
ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠਿਹ ਥਾਨ ॥
ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਿਨਕਾ ਤਰੀ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥
ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਿਹ ਭਰੀ ॥
ਿਸਮਰਨ ਦਰ੍ੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥
ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਿਸਲਾ ਿਨਸਤਰੀ ॥੩॥
ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨੁ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਾਹਾ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (699-3)

ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਭੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਾਹਾ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ਸਬਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਸ ਆਵਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਮਾਧੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥
ਜਿਪ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਿਗ ਲਾਹਾ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ ॥

ਮਹਲਾ ੫ ਗਉੜੀ ॥ (241-14)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਿਕਆ ਗੁ ਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ ॥੧॥
ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥
ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰੋ ਚਿਰ ਸੰਤਨ ਨਾਵ ਤਰਾਇਓ ॥੩॥
ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਸੁਚ ਪਰ੍ਿਭ ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਆਪਾਇਓ ॥੪॥
ਭਉ ਖੰਡਨੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਹਿਰ ਨਾਇਓ ॥੫॥
ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦੀਨ ਸੰਿਮਰ੍ਥ ਸੰਤ ਓਟਾਇਓ ॥੬॥
ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਹਿਰ ਰਾਇਓ ॥੭॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁ ਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥੮॥੨॥੧੪॥

741

ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹੁ ਿਪਆਿਰਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਲੇ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ॥

611

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-3)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹੁ ਿਪਆਿਰਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਲੇ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ॥
ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਤੋਿਲ ॥
ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਿਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਿਲ ਅਮੋਿਲ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਬਿਦ ਸਲਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਿਜਉ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਿਲ ਪਾਇਐ ਿਤਉ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਦਾਸਿਨ ਦਾਿਸ ॥
ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਿਸ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੂ ੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਿਚ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥
ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪ ਇ ॥
ਸਿਚ ਰਤੇ ਗੁ ਿਰ ਮੇਿਲਐ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਮਨ ਮਿਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-3)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥
ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੋ ਮਨਿਹ ਅਧਾਰੋ ਚੀਿਤ ਿਚਤਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਗੁ ਰਿਹ ਬਤਾਇਓ ਰੰਿਗ ਰੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਚੋਲੀ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਿਖ ਲਾਗੋ ਜਉ ਵਡਭਾਗੋ ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਕਤਹੁ ਨ ਡੋਲੀ ॥੧॥
ਰੂਪ ਨ ਧੂਪ ਨ ਗੰਧ ਨ ਦੀਪਾ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਮਉਲੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਅ ਰਵੀ ਸੁਹਾਗਿਨ ਅਿਤ ਨੀਕੀ ਮੇਰੀ ਬਨੀ ਖਟੋਲੀ ॥੨॥੩॥੮੯॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥

613

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-5)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਓਹੁ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਓਹੁ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਭਾਈ ਬਾਪੁ ਮੋਰੋ ਮਾਈ ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਾ ॥੨॥
ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਹਿਰ ਕਾ ਚੋਲਾ ॥੩॥੫॥੧੪੫॥

744

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥

614

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-10)

ਬਾਹਿਰ ਰਾਿਖਓ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥
ਘਿਰ ਆਏ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਲੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਿਹਿਰਆ ॥੨॥
ਸੋਭਾ ਸੁਰਿਤ ਨਾਿਮ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਹਰਦੇ ਮਿਹ ਜਾਪੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-16)

ਕਣ ਿਬਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਦੇਹ ਿਬਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਿਖ ਭਾਗੁ ॥
ਭਰਤ ਿਬਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਦਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

616

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7)

ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਿਵਆ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
ਪੁਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁ ਿਰ ਸਾਥੇ ॥

617

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-17)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁ ਿਰ ਸਾਥੇ ॥
ਿਨਮਖ ਬਚਨੁ ਪਰ੍ਭ ਹੀਅਰੈ ਬਿਸਓ ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਗੁ ਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁ ਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ॥
ਏਕ ਆਸ ਮੋਿਹ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਿਬਰਾਥੇ ॥੧॥
ਨੈਣ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਦੇਿਖ ਦਰਸਾਵਾ ਗੁ ਿਰ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਲਾਥੇ ॥੨॥੨੦॥੪੩॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥

618

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (622-15)

ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥
ਤਾਪੁ ਛੋਿਡ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥
ਸਰਿਣ ਸਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥
ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਿਬਦਾਰੂ ॥
ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥
ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
ਹਮਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗੁ ਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ॥੩॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਗੁ ਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥

619

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

(537-13)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਰਿਸ ਬੀਧਾ ਹਿਰ ਮਨੁ ਿਪਆਰਾ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਨਾਿਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਰਾਮ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਣ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੁਠੜਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਿਨ ਸੁਣੀਐ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਗਿਲ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਕੋਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਹਉ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਿਤਸੁ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਅਰਾਿਧ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਬਾਝੁ ਉਡੀਣੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਦਿਸਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਬਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

620

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ (1316-12)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਿਜਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਿਲਆ ਆਇ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ਸ ਿਤ ਵਸੀ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਉਿਦਆ ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੨॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ (996-1)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਨਾਿਲ ਚਲਦਾ ਹਿਰ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
ਿਜਥੈ ਅਵਘਟ ਗਲੀਆ ਭੀੜੀਆ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮੈ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਿਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਓਇ ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥
ਤੂ ਪਰ੍ਭੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਹਿਰ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪ (94-1)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਿਨ ਪਲੈ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਹਿਰ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਿਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (668-1)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਿਨਮਖਾਤੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥
ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਜਾਈ ਹੈ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹਮ ਮਿਰ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹਿਰ ਸਰਵਰ ਅਿਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਅੰਤੁ ਮਾਤੀ ॥
ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਿਮਿਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪਨ ਗਾਤੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਗੁ ਰ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ਅਿਤ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ॥੩॥
ਆਪੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਿਪ ਬਨਾਵੈ ਭਾਤੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਭਗਾਤੀ ॥੪॥੫॥
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ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-6)

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਆ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
ਿਤਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਿਤਨ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਜਗਤ ਿਪਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਨ ਮਿਤ ਊਤਮ ਿਤਨ ਪਿਤ ਊਤਮ ਿਜਨ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥
ਿਜਨ ਐਸਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥
ਤੇ ਨਰ ਿਨੰਦਕ ਸੋਭ ਨ ਪਾਵਿਹ ਿਤਨ ਨਕ ਕਾਟੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਿਪ ਬੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਰਾਹਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਿਜਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਤੁਧੁ ਿਮਲਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਏਿਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8)

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਾਧੁ ਿਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੰਗਹ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਿਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਓ ਸੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਵਡ ਊਚੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਜਪਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਿਤਸ ਕਾ ਪਿਨਹਾਰਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-11)

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਿਤਸ ਕਾ ਪਿਨਹਾਰਾ ॥
ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀਅ ਹੂੰ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥
ਸੀਸੁ ਿਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥
ਿਮਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਉ ਬੰਦਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥੩॥
ਿਚਤਵਉ ਮਿਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਿਤਸ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-5)

ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਿਹ ਉਦਮੁ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਿਵਿਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਿਰ ਗਵਾਈ ॥੧॥
ਤੀਰਿਥ ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਨਾਈ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੀ ਧੂਿਰ ਪਰੀ ਉਿਡ ਨੇਤਰ੍ੀ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਹਰਨਵੀ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਿਥ ਆਣੀ ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਿਪਓ ਮਹਸਾਈ ॥
ਕ ਸੀ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥
ਿਜਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਸਿਭ ਿਤਤਨੇ ਲੋਚਿਹ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਿਤਸ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੩॥
ਿਜਤਨੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਿਤਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਲਲਾਿਟ ਹੋਵੈ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਦੇ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ॥੪॥੨॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਫੂਿਟ ਮਰੈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-12)

ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੂਖ ਸਿਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਸਤਰੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਸੁਿਨ ਿਧਆਵੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਿਟ ਿਬਹਾਝੇ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਭੂਖ ਲਗਾਨੀ ਜਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਜਾ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਿਬਚਰੈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਫੂਿਟ ਮਰੈ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਏਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਨੈ ਕੈ ਜਾਨੈ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਧਰੈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਭ ਤਨ ਕੀ ਭੂਖ ਟਰੈ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਕੈ ਹੋਹ ੁ ਹਿਰਆ ਭਾਈ ॥
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ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫ (1193-6)

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਕੈ ਹੋਹ ੁ ਹਿਰਆ ਭਾਈ ॥
ਕਰਿਮ ਿਲਖੰਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਈ ॥
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਮਉਿਲਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਰੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਈ ॥੧॥
ਪੰਜੇ ਬਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਿਰ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥
ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਜਪਾਇਅਨੁ ਿਵਿਚ ਦਯੁ ਖੜੋਆ ॥
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਿਭ ਿਮਿਟ ਗਏ ਿਨਤ ਨਵਾ ਿਨਰੋਆ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ਿਫਿਰ ਪਾਇ ਨ ਮੋਆ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਹੋਆ ॥੨॥
ਿਕਥਹੁ ਉਪਜੈ ਕਹ ਰਹੈ ਕਹ ਮਾਿਹ ਸਮਾਵੈ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕਉਣੁ ਕੀਮਿਤ ਪਾਵੈ ॥
ਕਹਿਨ ਿਧਆਇਿਨ ਸੁਣਿਨ ਿਨਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਿਹਬੋ ਦੂਸਰੁ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵੈ ॥
ਸਚੁ ਪੂਰੈ ਗੁ ਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥੩॥੧॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-2)

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰ ਈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮ ਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥
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ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥ (478-6)

ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਸਹਿਜ ਿਬਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਕਿਰ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਬਲੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਾਵੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥
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ਹਿਰ ਕੀ ਗਿਤ ਨਿਹ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (537-8)

ਹਿਰ ਕੀ ਗਿਤ ਨਿਹ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਿਚ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਿਸਆਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਛਨ ਮਿਹ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਿਰ ਡਾਰੇ ॥
ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰੇ ॥੧॥
ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਿਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪਿਹ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥
ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਆਰਾ ॥੨॥
ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਿਨਰੰਜਨ ਿਜਹ ਸਭ ਜਗੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥
ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਿਜ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਚਰਿਨ ਤਾਿਹ ਿਚਤੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥
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ਹਿਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀ ॥

633

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-8)

ਹਿਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ਜੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਏਹਾ ਸੇਵ ਬਨੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸਤਰ੍ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਮੈ ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕੁ ਅੰਿਤ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹੋਰ ਰਾਿਸ ਕੂ ੜੀ ਹੈ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਸਾਿਥ ਚਾਲੈ ਜਹਾ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹ ਜਾਈ ॥੩॥
ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੈ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੨॥੪॥
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ਹਿਰ ਕੀ ਿਪਆਸ ਿਪਆਸੀ ਕਾਮਿਨ ਦੇਖਉ ਰੈਿਨ ਸਬਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1232-6)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਿਪਆਸ ਿਪਆਸੀ ਕਾਮਿਨ ਦੇਖਉ ਰੈਿਨ ਸਬਾਈ ॥
ਸਰ੍ੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥
ਗਣਤ ਸਰੀਿਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪ ਈ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈ ॥
ਿਬਸਮ ਭਏ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਿਨਰਭਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਿਨ ਿਨਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਿਨਰਧਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਭਏ ਸੁਿਨ ਸਜਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥
ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥੫॥
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸਦਾ ਿਲਵ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੀਵ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥
ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਤੁ ਗੁ ਸ ਈਂ ॥
ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਤੈ ਰਾਿਖਆ ਐਸੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਈ ॥੭॥
ਸਨਕ ਸਨਾਿਦ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥

765

ਹਿਰ ਕੀ ਪੂ ਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (910-5)

ਹਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥
ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਿਕਆ ਹਉ ਪੂ ਜ ਚੜਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥
ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਿਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥
ਪਿਵਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥
ਆਪੇ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥
ਪੂ ਜਾ ਕਰਿਹ ਪਰੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਣਿਹ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥
ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਹੁ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਸੰਤਹੁ ਕੂ ਿੜ ਕਰਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧੩॥
ਪਾਖੰਿਡ ਕੀਨੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥
ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥
ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਵੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੧੬॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਹ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥
ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਅਿਤ ਪਾਪ ਿਨਖੰਜਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥
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ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (725-10)

ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਆ ॥੧॥
ਆਇ ਿਮਲੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਆਇ ਿਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕੇ ਿਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਘੁ ਿਮ ਘੁ ਿਮ ਜਾਏ ॥੨॥
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਤਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥
ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥੫॥
ਸਾ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥
ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਤਨਾ ਜੀਅ ਪਰ੍ਭ ਨਾਲੇ ॥
ਓਇ ਜਿਪ ਜਿਪ ਿਪਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਕਉ ਘੁ ਿਮ ਜਾਇਆ ॥
ਓਇ ਆਿਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਿਸਉ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥
ਗੁ ਿਰ ਿਪਆਰੈ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਨੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਮਾਰਗੁ ਦਿਸਆ ਗੁ ਰ ਪੁੰਨੁ ਵਡ ਪੁੰਨੋ ॥੯॥
ਜੋ ਗੁ ਰਿਸਖ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਈਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਿਰ ਆਿਪ ਗਿਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਹਮ ਿਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂਿੜ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥
ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਿਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਦੇ ਨ ਚੇਿਤਓ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥
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ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਚੇਿਤਆ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥
ਿਤਨ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁ ਰਿਸਖ ਗੁ ਰ ਿਪਆਰੇ ॥੧੪॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਿਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਿਦਤੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥
ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
ਹਉ ਵੇਿਖ ਵੇਿਖ ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਗਿਸਆ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥
ਗੁ ਰ ਰਸਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਿਜਨ ਸੁਿਣ ਿਸਖਾ ਗੁ ਰ ੁ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥
ਿਜਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਗੁ ਰ ਬਚਿਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥
ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੂ ਸਾਿਹਬੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥
ਆਪੇ ਹਿਰ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥
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ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-3)

ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਿਜਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕੋ ਿਸਮਿਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਿਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਬਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥
ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥
ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਨਾਿਲ ॥੩॥
ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਤਜੇ ਿਬਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥

638

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8)

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਾਧੁ ਿਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੰਗਹ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਿਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਓ ਸੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਵਡ ਊਚੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਜਪਾਨੀ ॥
ਿਤਨ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਿਤਨ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵੈ ॥

639

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-7)

ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਿਤਨ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਅਿਮਉ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਊਤਮ ਿਮਿਲ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ॥
ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵੈ ॥੨॥
ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਰਦ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤੀ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਕੂ ੜੁ ਬੋਿਲ ਕੂ ੜੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਮੋ ਕਉ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ ॥
ਹਉ ਕਾਟਉ ਕਾਿਟ ਬਾਿਢ ਿਸਰੁ ਰਾਖਉ ਿਜਤੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਚਿੜ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਿਧਆਉ ॥

640

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-11)

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਿਧਆਉ ॥
ਕਾਿਢ ਕੁ ਠਾਰੁ ਿਪਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਿਸ ॥
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਬੈਦ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥
ਬਾਲ ਬੁਿਧ ਪੂ ਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਪ ਜ ਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥

641

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-6)

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਪ ਜ ਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਤਾ ਕਾ ਿਹਰਦੈ ਧਿਰ ਮਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥
ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਜਾ ਕਉ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਗਾਵਉ ਗੁ ਣ ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥

642

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1119-17)

ਹਿਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਵਹੁ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਅਪਨੋ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਿਪਆਰੇ ਜਤ ਸੁਨੀਐ ਤਤ ਮਿਨ ਰਹਸਾਉ ॥
ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸਦਾ ਘੁ ਮਾਈ ਕਵਨੁ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰੋ ਠਾਉ ॥੧॥
ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਿਹ ਸਗਲ ਸਮਾਲਿਹ ਸਗਿਲਆ ਤੇਰੀ ਛਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੁਝਿਹ ਿਦਖਾਉ ॥੨॥੨॥੪॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕ ਖੀ ॥

643

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-11)

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕ ਖੀ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਚਿਨ ਏਹੀ ਸੁਖੁ ਚਾਹਤ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿਹ ਕਬ ਆਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਗਿਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਨ ਲਾਖੀ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਕਿਰ ਸਰਬਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਾਖੀ ॥੧॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ ॥
ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਿਨਸਤਰੀਐ ਹੋਰ ੁ ਦੁਤੀਆ ਿਬਰਥੀ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੮॥੧੨੧॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥

644

ਿਕਨਹੀ ਬਨਿਜਆ ਕ ਸੀ ਤ ਬਾ ਿਕਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥ (1123-7)

ਸੰਤਹੁ ਬਨਿਜਆ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥
ਹੀਰਾ ਹਾਿਥ ਚਿੜਆ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਛੂਿਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥
ਸਾਚੀ ਬਸਤੁ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਜਾਇ ਭੰਡਾਰੀ ॥੨॥
ਆਪਿਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਨਕ ਆਪੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥
ਆਪੈ ਦਹ ਿਦਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਿਨਹਚਲੁ ਹੈ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥੩॥
ਮਨੁ ਕਿਰ ਬੈਲੁ ਸੁਰਿਤ ਕਿਰ ਪੈਡਾ ਿਗਆਨ ਗੋਿਨ ਭਿਰ ਡਾਰੀ ॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਿਨਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

645

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (830-18)

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੂਕੈ ਗੁ ਰ ੁ ਇਹੁ ਭੇਦ ੁ ਬਤਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬਰ੍ਤ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਿਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
ਜੋਗ ਜਗ ਿਨਹਫਲ ਿਤਹ ਮਾਨਉ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜਸੁ ਿਬਸਰਾਵੈ ॥੧॥
ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਕਹਾਵੈ ॥੨॥੨॥
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ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਿਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥

646

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (793-6)

ਏਕੁ ਕੋਟ ੁ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਿਹ ਹਾਲਾ ॥
ਿਜਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਿਕਸੀ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇਨੁ ਦੁਖਾਲਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਿਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥
ਊਪਿਰ ਭੁਜਾ ਕਿਰ ਮੈ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਉ ਡਾਡੀ ਦਸ ਮੁੰਸਫ ਧਾਵਿਹ ਰਈਅਿਤ ਬਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥
ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਿਹ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਿਬਸਟਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥
ਬਹਤਿਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਿਨ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਿਲਖਾਈ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸੋਿਧਆ ਬਾਕੀ ਿਰਜਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥
ਸੰਤਾ ਕਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ਿਨੰਦਹੁ ਸੰਤ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਸੋ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਿਬਬੇਕ ॥੪॥੫॥
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ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥

647

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1008-5)

ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਿਸਮਿਰ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਿਰਓ ਗਿਨਕਾ ਹੂ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥
ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਿਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥
ਿਜਹ ਨਰ ਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਗਾਇਓ ਤਾ ਕਉ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਰੋਸੈ ਗਹੀ ਆਿਨ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥
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ਹਿਰ ਖੋਜਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (848-11)

ਹਿਰ ਖੋਜਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਨ ਗੋਿਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਿਹ ਫਲ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਪਰ੍ਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਰੁ ਚੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਿਢਆ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਕਿਹ ਸਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਰਾਇਣੈ ਭਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਜਿਪ ਹਰੇ ਸਭਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥
ਰਸ ਿਭੰਿਨਅੜੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕੇ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ਿਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਿਖਆ ਰਸ ਫੀਕੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਮੀਕੇ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

649

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(666-15)

ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਹਮ ਊਪਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਿਤ ਤੁਮ ਜੁ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਿਰ ਡੁ ਬਤ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਿਬਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਿਗ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਜਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਿਟਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਪੂਰਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥
ਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਿਪਆਿਰ ॥

650

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (50-10)

ਗੋਇਿਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਡੰਫ ੁ ਪਸਾਰੁ ॥
ਮੁਹਲਿਤ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਿਪਆਿਰ ॥
ਿਕਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਰੈਿਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਿਠ ਚਲਸਿਹ ਪਰਭਾਿਤ ॥
ਿਕਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਿਗਰਸਤ ਿਸਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਿਤ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਲੋਿੜ ॥
ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਿਡ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ॥੩॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਿਤਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਸੋ ਿਦਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

651

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (528-3)

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਹ ਜੂਠਾਰੀ ॥
ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰ ੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰ ੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰੀ ॥੧॥
ਹਮਰੀ ਮੁਦਰ੍ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੫॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੀਐ ॥

652

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-1)

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੀਐ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸੁਣੀਐ ॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥
ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੀਜੈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਦੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ ॥ (659-16)

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਾਿਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਗੂ ੰਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਿਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖ ਤਹ ਸੋਈ ॥੨॥੨॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਾਿਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨਾ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ (726-15)

ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਿਨਿਸ ਿਦਿਨ ਮੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਅਉਧ ਿਬਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਾਿਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨਾ ॥
ਝੂਠੈ ਲਾਲਿਚ ਲਾਿਗ ਕੈ ਨਿਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥
ਅਜਹੂ ਕਛੁ ਿਬਗਿਰਓ ਨਹੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜਨ ਤੇ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥
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ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-12)

ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਟੁਿਲ ਟੁਿਲ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਿਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਭਾਗਹੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਿਨਿਤ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਆਿਪ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ॥
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਿਬਿਖਆ ਸਭ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਿਵਿਚ ਕ ਇਆ ਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥
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ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਤੀ ਤੁਿਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (777-19)

ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਤੀ ਤੁਿਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਘਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭੁ ਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਿਤ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੀਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਅਨਿਦਨੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥
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ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਿਬੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ ਪੜਤਾਲ

(683-8)

ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਿਬੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਿਹ ਕੂ ਪ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੇਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਕਿਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਿਨਕ ਦੋਖਾ ਤਿਨ ਛਾਿਦ ਪੂ ਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਾਵਹੁ ਸਰਿਨ ਸੂਰੇ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਪਾਇਓ ॥
ਗੁ ਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬਰ੍ਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥੨॥੧॥੫੩॥
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ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (560-12)

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਿਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਿਹ ਇਕ ਠਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਤਾ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉਮੈ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਓਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਬੁਿਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਿਝਆ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜੀਉ ਬੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਚੇ ਸੇਿਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥
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ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿਹ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ (332-3)

ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿਹ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ॥
ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ ਿਗਰਾਵਿਹ ॥੧॥
ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀਏ ਭਗਿਤ ਤੇ ਬਾਹਜ ਿਤਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਨ ਦੇਿਹ ਚੁਰ ੂ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
ਿਤਹ ਿਨੰਦਿਹ ਿਜਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥
ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁ ਿਟਲਤਾ ਚਾਲਿਹ ॥
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਿਹ ॥੩॥
ਛਾਿਡ ਕੁ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਿਹ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਿਹਓ ਨ ਮਾਨਿਹ ॥੪॥
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਿਹ ॥
ਆਿਗ ਲਗਾਇ ਮੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵਿਹ ॥੫॥
ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਿਹ ਕ ਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਦੇਿਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ ॥੬॥੧॥੪੪॥
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ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1297-18)

ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥
ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਪਾਪ ਲਹਾਨ ॥
ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸੁਿਨ ਜਸੁ ਕਾਨ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਿਕਰਪਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੇ ਜਨ ਿਧਆਵਿਹ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕ ਿਚਿਤ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ॥
ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥
ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਿਹ ਤੇ ਤਰੇ ਭਵ ਿਸੰਧੁ ਤੇ ਭਗਤ ਹਿਰ ਜਾਨ ॥
ਿਤਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਿਰ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੬॥੧੨॥
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ਹਿਰ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (727-2)

ਹਿਰ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥
ਅਉਸਰੁ ਬੀਿਤਓ ਜਾਤੁ ਹੈ ਕਿਹਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਪਿਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਿਸਉ ਅਿਤ ਨੇਹ ੁ ਲਗਾਇਓ ॥
ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਿਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ॥੧॥
ਜਾਿਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥
ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਿਚਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰਓ ॥੨॥
ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਸੋ ਸੁਨੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਿਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਾਈ ॥੩॥੩॥
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ਹਿਰ ਜਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-4)

ਹਿਰ ਜਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥
ਜੋ ਜਨੁ ਸੁਣੈ ਸਰਧਾ ਭਗਿਤ ਸੇਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁ ਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵਿਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਤ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਿਮ ਮਾਰੇ ॥
ਸੇ ਕੂ ਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਭ ਪਵਿਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਦਿਯ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰੇ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹ ੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-6)

ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ॥
ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂ ਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਿਗ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ॥
ਭਾਗਹੀਨ ਭਰ੍ਿਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵਿਹ ॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਿਬਨੁ ਸੰਗਿਤ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮੈ ਆਇ ਿਮਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਿਪਆਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥

795

ਹਿਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ॥

664

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1208-13)

ਹਿਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ॥
ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਰਿਗ ਚਲੇ ਿਤਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਿਸਉ ਗੋਸਿਟ ਸੇ ਤਰੇ ॥
ਬੂਡਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥੧॥
ਿਜਨ ਕੇ ਭਾਗ ਬਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਮੁਖ ਜੁਰੇ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਬ ਛੈ ਿਨਤ ਨਾਨਕੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੩॥੨੨॥

796

ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਮਰਹੁ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥

665

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-13)

ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਮਰਹੁ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਅਪਦਾ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂ ਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਿਬਨਸਿਹ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਿਨਹਚਲੁ ਗੋਿਵਦ ਧਾਮ ॥
ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਆਦਰੁ ਦੇਵਤ ਜਾਮ ॥੧॥
ਤਿਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਜੋ ਕਰਣੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਿਬਨਸਤ ਖਾਮ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਿਬਸਰਾਮ ॥੨॥੯॥੧੩॥

797

ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥

666

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-5)

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥
ਲੋਭਨ ਮਿਹ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਿਤਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਚੇ ਿਗਆਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਪੇਿਖ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਮਲਨ ਿਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਿਮ ਿਪਆਰੀ ॥
ਖੀਰ ਸੰਿਗ ਬਾਿਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥੨॥
ਿਬਿਦਆ ਮਿਹ ਿਬਦੁਅੰਸੀ ਰਿਚਆ ਨੈਨ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥
ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ਲੁਭਾਨੀ ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ॥੩॥
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥

798

ਹਿਰ ਜਨ ਛੋਿਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥

667

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-16)

ਹਿਰ ਜਨ ਛੋਿਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥
ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਪੇਿਖ ਜੀਵ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਿਬਨਿਸਓ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪੁ ॥
ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ ਪੇਿਖ ਸਮਤੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਸਗਲ ਸੰਭਾਖਨ ਜਾਪੁ ॥੧॥
ਤਪਿਤ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਘਾਨੇ ਸੁਿਨ ਅਨਹਦ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਪੂ ਰਨ ਪੂ ਰੇ ਨਾਦ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥

799

ਹਿਰ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨੈਨੀ ॥

668

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-5)

ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਜਪੈਨੀ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਪੂਜਹੁ ਿਨਤ ਸੇਵਹੁ ਿਦਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨੈਨੀ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਬੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਿਚਤਵੀਅਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਿਜ ਬਾਤ ਹੋਵੈਨੀ ॥
ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਮੇਰੈ ਿਚਿਤ ਨ ਿਚਤੈਨੀ ॥੨॥
ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਏਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਤ ਲੈਨੀ ॥੩॥
ਮਿਤ ਸੁਮਿਤ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਤੈਨੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥

800

ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥

669

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-13)

ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਬਿਲਆ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥
ਐਸੇ ਸੰਤ ਿਮਲਿਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥
ਆਪੇ ਹਿਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬੋਿਲ ਬੁਲਾਇ ॥
ਸੇਈ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਿਜਨ ਕੀ ਪਿਤ ਪਾਵਿਹ ਥਾਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਨ ਰਾਜੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਜਉ ਆਖੈ ਿਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਗੁ ਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਿਜ ਲੈ ਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥

801

ਹਿਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸਰ੍ੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

670

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩

(1265-13)

ਹਿਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸਰ੍ੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਬਨਜਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਿਜਸੁ ਲਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀ ਚੋਰ ॥੧॥
ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੋਰ ਬੋਲਤ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸੁਿਨ ਘਿਨਹਰ ਕੀ ਘੋਰ ॥੨॥
ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਿਮਰ੍ਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰ ੂ ਸੁ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗਾਈ ਛੂਿਟ ਗਇਓ ਜਮ ਕਾ ਸਭ ਸੋਰ ॥੪॥੧॥੮॥

802

ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥

671

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16)

ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ ਧਾਿਰਓ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਟਾਖਯ੍ਯ੍ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਅਵਗੁ ਣ ਸਿਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥

803

ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਧਆਂਏ ॥

672

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1208-16)

ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਧਆਂਏ ॥
ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਿਟ ਬੈਕੁੰਠਹ ਪ ਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਜਿਪ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਨਵਾਰੈ ॥
ਮਹਾ ਪਿਤਤ ਕੇ ਪਾਿਤਕ ਉਤਰਿਹ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਉਿਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਰਾਮ ਜਸੁ ਿਨਰਮਲ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇ ਿਬਗਾਸਾ ॥੨॥੪॥੨੩॥

804

ਹਿਰ ਜਿਨ ਿਸਮਿਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥

673

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-5)

ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਿਨ ਿਸਮਿਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥
ਤਾਪੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖਆ ॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਿਤ ਭਾਿਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥

805

ਹਿਰ ਜਨੁ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਹਿਸਆ ॥

674

ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1319-10)

ਹਿਰ ਜਨੁ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਹਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਲਿਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਪਗ ਿਸਮਰਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਜਿਗ ਸਾਰੀ ਘਿਸ ਚੰਦਨੁ ਜਸੁ ਘਿਸਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਸਿਭ ਸਾਕਤ ਖੋਿਜ ਪਇਆ ॥
ਿਜਉ ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਿਗ ਚਿਲਓ ਨਰ ਿਨੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਿਨ ਛੁਿਹ ਜਿਲਆ ॥੨॥
ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਨ ਰਿਖਆ ॥
ਕਹਾ ਭਇਆ ਦੈਿਤ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕਿਰ ਕਿਰ ਝਿਰ ਪਿਰਆ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਏ ਸਿਭ ਕਾਲੈ ਮੁਿਖ ਗਰ੍ਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥

806

ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

675

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (132-18)

ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੁ ਰਦੇਉ ਿਮਿਟ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥
ਸਰਿਨ ਆਵੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਤਾ ਿਫਿਰ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥
ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਰੇ ॥੩॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂ ਰੇ ॥੪॥
ਪਾਪ ਿਬਨਾਸਨੁ ਸੇਿਵਆ ਪਿਵਤਰ੍ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥
ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਿਮ ਆਿਪ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥੬॥
ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਇ ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥
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ਹਿਰ ਜਪਿਦਆ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਤੁ ਿਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਿਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥

676

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (540-11)

ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੇ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਿਪ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਸਿਭ ਜਾਇ ਿਮਲਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਜਪਿਦਆ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਤੁ ਿਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਿਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ ਸੋ ਮੁਹਤੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥੨॥
ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਿਨਤ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੋ ਡਰੈ ਿਜਿਨ ਪਾਪ ਕਮਤੇ ਰਾਮ ॥
ਿਜਸੁ ਅੰਤਰੁ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਸਿਭ ਡਰ ਸੁਿਟ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਨਾਿਮ ਪਤੀਿਜਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਿਭ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਦੁਸਟ ਕੁ ਪਤੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਿਕ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਿਨ ਪੈਰੀ ਆਿਣ ਸਿਭ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥੩॥
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਨਤ ਸੇਵੀਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਸਭ ਦੂ ਸਾਿਹਬੁ ਵਡਾ ਰਾਮ ॥
ਿਜਨੀ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕੁ ਅਰਾਿਧਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਨਾ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਦੀ ਿਕਛੁ ਚਡਾ ਰਾਮ ॥
ੁ ੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਿਭ ਿਨੰਦਕ ਘੰਡਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਿਵਐ ਹਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਛਡਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥
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ਹਿਰ ਜਪੇ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਾਿਜਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (781-12)

ਹਿਰ ਜਪੇ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਾਿਜਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ॥
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲੁ ਸਾਚਾ ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਿਣ ਆਈ ॥੧॥
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ਹਿਰ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੀ

(637-13)

ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਧੁਿਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧੁ ਰਾਿਖ ਲਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਰਣਾਖਸੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੁ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਤਾ ਨੋ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇੜੈ ਜਾਈ ॥
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸਭ ਭਗਤਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਵੀ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਸਬਦੁ ਨ ਭੇਿਦਓ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥
ਕੂ ੜ ਕਪਟ ਪਾਜੁ ਲਿਹ ਜਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥
ਭਗਤਾ ਿਵਿਚ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੂ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥
ਅਿਚੰਤ ਕੰਮ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਦਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਿਵਗੁ ਚੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਭਉਿਕ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਈ ॥
ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਿਹ ਦੁਖ ਮਿਹ ਦੁਿਖ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਵੇਦ ਪੜਿਹ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
ਸਚਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਚੀ ਿਜਸੁ ਬਾਣੀ ਭਿਜ ਛੂਟਿਹ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੇ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਿਚਆਰਾ ॥
ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਹੋਈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥
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ਹਿਰ ਜੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (639-1)

ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭਾਈ ਅਨਿਦਨੁ ਰਤੀਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਹੋ ਭਾਈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਭਾਈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥
ਿਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਾਈ ਸਾ ਕੁ ਲਖਣੀ ਕੁ ਨਾਿਰ ॥
ਮਨਹਿਠ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ॥੩॥
ਸੇ ਗਾਵਿਹ ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਇ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗੁ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ਗੁ ਣ ਰਵਿਹ ਭਾਈ ਿਨਰਭਉ ਗੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥
ਸਭਨਾ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲਦਾ ਭਾਈ ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਭਾਈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਡੀ ਹੈ ਦਾਿਤ ॥੫॥
ਮਨਮੁਿਖ ਮੈਲੀ ਡੁ ੰਮਣੀ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਿਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥
ਏਤੁ ਜਨਿਮ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਭਾਈ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥
ਿਕੜੀ ਪਵੰਦੀ ਮੁਹਾਇਓਨੁ ਭਾਈ ਿਬਿਖਆ ਨੋ ਲੋਭਾਇ ॥੭॥
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਹ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਭਾਈ ਅਪਰੰਪਰ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥
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ਹਿਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ॥
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ਪਉੜੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1101-17)

ਹਿਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ॥
ਹਿਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਿਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਿਖਲਾਇਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ॥
ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਿਚਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ॥
ਮੁਿਹ ਮੰਗ ਸੋਈ ਦੇਵਦਾ ਹਿਰ ਿਪਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ॥
ਿਗਆਨੁ ਰਾਿਸ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸਉਿਪਓਨੁ ਇਸੁ ਸਉਦੇ ਲਾਇਕ ॥
ਸਾਝੀ ਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਬਹਾਿਲਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ॥
ਮੈ ਨਾਲਹੁ ਕਦੇ ਨ ਿਵਛੁੜੈ ਹਿਰ ਿਪਤਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥੨੧॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ (638-9)

ਿਨਗੁ ਿਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥
ਗੁ ਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਿਸਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੇੜੈ ਚਾਿੜ ॥੨॥
ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਨਾਉ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਿਨ ਿਦਤਾ ਭਾਈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂ ਛਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਭਾਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥
ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁ ਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

682

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1333-17)

ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥੨॥
ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥੩॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਸਦਾ ਤੂ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੪॥੪॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (639-1)

ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭਾਈ ਅਨਿਦਨੁ ਰਤੀਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਹੋ ਭਾਈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਭਾਈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥
ਿਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਾਈ ਸਾ ਕੁ ਲਖਣੀ ਕੁ ਨਾਿਰ ॥
ਮਨਹਿਠ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ॥੩॥
ਸੇ ਗਾਵਿਹ ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਇ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗੁ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ਗੁ ਣ ਰਵਿਹ ਭਾਈ ਿਨਰਭਉ ਗੁ ਰ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥
ਸਭਨਾ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲਦਾ ਭਾਈ ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਭਾਈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਡੀ ਹੈ ਦਾਿਤ ॥੫॥
ਮਨਮੁਿਖ ਮੈਲੀ ਡੁ ੰਮਣੀ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਿਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥
ਏਤੁ ਜਨਿਮ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਭਾਈ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥
ਿਕੜੀ ਪਵੰਦੀ ਮੁਹਾਇਓਨੁ ਭਾਈ ਿਬਿਖਆ ਨੋ ਲੋਭਾਇ ॥੭॥
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਹ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਭਾਈ ਅਪਰੰਪਰ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (603-16)

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ॥
ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਦਾਤੇ ਸਬਦੇ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਦੁਿਬਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥
ਸਬਿਦ ਮਰਹੁ ਿਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਦਾਤੈ ਦਾਿਤ ਰਖੀ ਹਿਥ ਅਪਣੈ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਦੇਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਜਾਪਿਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥

685

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-1)

ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥
ਇਕੁ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਿਵਸਰਿਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹ ੁ ਬੁਝਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਸਬਿਦ ਮੁਏ ਸਬਿਦ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥
ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥
ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ਦਾਤਾ ਿਜਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਿਕਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥
ਿਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁ ਬਾਰਾ ॥੩॥
ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਿਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਭਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੪॥੪॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਰਾਿਸ ॥

686

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥ (619-9)

ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਰਾਿਸ ॥
ਰਾਿਖ ਲੈਹ ੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥
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ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥

687

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14)

ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥
ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥
ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥
ਿਨਚੀਿਜਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁਿੜ ਿਪਤਾ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਿਪਛਲੇ ਅਉਗੁ ਣ ਬਖਿਸ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਤਾ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਕਹਣੈ ਕਥਿਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥
ਪੂਰਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਵਸੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥
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ਹਿਰ ਜੂ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (703-2)

ਹਿਰ ਜੂ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ॥
ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਤੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਪਿਤਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਫੁਿਨ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ ॥
ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹਨ ਿਤਹ ਿਚੰਤਾ ਤਨੁ ਜਾਰਾ ॥੧॥
ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਿਤ ਕੇ ਕਾਰਿਨ ਦਹ ਿਦਿਸ ਕਉ ਉਿਠ ਧਾਇਆ ॥
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਬਸੈ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਨਾਿਹਨ ਗੁ ਨੁ ਨਾਿਹਨ ਕਛੁ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਸਰਨਾਗਿਤ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਦੀਜੈ ॥੩॥੨॥

820

ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ॥
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ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥ (168-16)

ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਿਤ ਗੂ ੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥
ਜਬ ਹਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਕਿਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਹੁ ਿਬਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਿਜ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਢੰਢੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਹਿਰ ਕੋਲੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਸਰੁ ਵੇਿਚਓ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਗੁ ਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥
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ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਿਜਉ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਬਨੁ ਨੀਰ ॥

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (861-18)

ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਿਜਉ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਬਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗੋ ਹਿਰ ਤੀਰ ॥
ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥੨॥
ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਗੁ ਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਤ ਧੀਰ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਿਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥
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ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-19)

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਿਹ ਮੀਤਾ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ ॥੧॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਵਤ ॥
ਜਲਿਨ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵਤ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਾਮਿਹ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥
ਮਿਤ ਪਿਤ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥
ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਿਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥
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ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (164-15)

ਭੀਖਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭੀਖ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇ ॥
ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਆਘਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਿਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਕਵੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੂਰਜੁ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ॥
ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਿਤਆਗੈ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ॥੨॥
ਬਛਰੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਖੀਰੁ ਮੁਿਖ ਖਾਇ ॥
ਿਹਰਦੈ ਿਬਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਲਾਇ ॥੩॥
ਹੋਰ ੁ ਸਭ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਕਾਚਾ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਕੂ ਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥
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ਹਿਰ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-14)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਲੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥
ਹਮ ਸੰਤ ਜਨ ਰੇਨਾਰਾ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਿਰ ਲੀਨੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਨੇ ॥੨॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਸਦ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਬਹੁਿੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਤਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥
ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਇਆ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥
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ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥

694

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪੜਤਾਲ (746-3)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥
ਜਿਪ ਮਨ ਗੋਿਬੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਿਹ ਛਾਡੁ ਦੁਿਬਧਾ ਕੀ ਕੁ ਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁ ਨ ਧਰੀਆ ਅਿਨਕ ਕੋਠਰੀਆ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭਨ ਕਰੀਆ ॥
ਿਵਿਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥
ਿਨਜ ਮੰਦਿਰ ਿਪਰੀਆ ॥
ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥
ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥
ਿਕਰਤਿਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਫਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਿਹਰੀਆ ॥
ਿਬਖਨਾ ਿਘਰੀਆ ॥
ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਪਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥
ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਰੀਆ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਫਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥
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ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (495-14)

ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਮਾਈ ਖਾਿਟ ਆਇਓ ਘਿਰ ਪੂਤਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੈਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਲਾਇ ਿਧਆਨਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਤੁਲਹਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੇੜੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤਾਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਰੀ ਹਿਰ ਧਿਨ ਲਾਿਹਆ ਧੋਖਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਹਾਿਥ ਚਿਰਓ ਹਿਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥
ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥
ਲਾਿਦ ਖਜਾਨਾ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥
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ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (733-19)

ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤੁ ਿਬਿਧ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥
ਿਜ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਟੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਤਨ ਧਨੁ ਿਵਹਾਝੇ ਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਿਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਨਾਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਿਜਆ ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਿਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ ਿਕਸੈ ਕਾ
ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥
ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਿਰ ਕੈ ਿਬਿਖਆ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਿਤਨਾ ਇਕ ਿਵਖ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਲਤੈ ਿਵਿਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਭਏ ਹਥਹੁ ਛੁੜਿਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਿਤ ਸਾਕਤੁ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਲਿਦ ਚਲਾਈ ॥
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥
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ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (664-1)

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਧਨ ਿਬਨੁ ਹੋਰ ਸਭ ਿਬਖੁ ਜਾਣੁ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਜਲੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਕੋਇ ॥
ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੈ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥
ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਨਰਮਲ ਨਾਿਮ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਸੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਲੋਗੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤੁ ਕਰਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭ ਮੁਈ ਿਬਲਲਾਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਦਾਝਿਹ ਸਾਿਤ ਨ ਪਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਸਭੁ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸ ਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥
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ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁ ਆਗੈ ਿਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫

(214-5)

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁ ਆਗੈ ਿਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਤ ਸੇਵਤ ਸਦਾ ਸੇਿਵ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥
ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਿਬਿਚ ਹਉਮੈ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰ ॥
ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਦੁਇ ਭੁੰਚਨਾ ਹੋਇ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਅਵਤਾਰ ॥੨॥
ਿਸਵ ਪੁਰੀ ਬਰ੍ਹਮ ਇੰਦਰ੍ ਪੁਰੀ ਿਨਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਿਹ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਹੋ ਸਾਕਤ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥੩॥
ਜੈਸੋ ਗੁ ਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਮੈ ਤੈਸੋ ਕਿਹਆ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥
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ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਙੁ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (731-19)

ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਚਾਿੜਆ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਙੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਕਿਰ ਰੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਹਿਰ ਭੇਿਟਆ ਰਾਉ ਿਨਸੰਙੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਙੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਙੁ ॥੨॥
ਹਮ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਅੰਗੀ ਅੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਿਭ ਲਾਥੇ ਿਕਲਿਵਖ ਪੰਙੁ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਹੁ ਸੰਙੁ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਤਿਨ ਰੰਙੁ ॥੪॥੩॥
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ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-4)

ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪਰ੍ਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਿਜ ਸੀਗਾਿਰਆ ਿਤਸੁ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਿਲ ਕਟਾਇ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਅਗਿਨ ਜਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥
ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥
ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਿਲ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਿਡਠੀ ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ॥੩॥
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਿਰ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥
ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਿਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥
ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥
ਇਕਨੈ ਭ ਡੇ ਸਾਿਜਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਿਰ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥
ਸਾਧੁ ਿਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਤੋਿਖਆ ਦਰਗਿਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜੈ ਿਕੰਗੁਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ॥
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥
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ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (773-16)

ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਣੀ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵੇਦ ੁ ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਿਹਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥
ਹਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਿਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥
ਹਿਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲਆ ਸੁਭਾਇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਠਾਕੁ ਿਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਮ ਿਵਗਾਸੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥

833

ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

702

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (529-18)

ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਤਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ ॥
ਰੰਿਗ ਤੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਸ ਮਾਤੇ ॥੧॥
ਮਹਾ ਿਕਲਿਬਖ ਕੋਿਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪਰ੍ਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ॥
ਸੋਵਤ ਜਾਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥੮॥

834

ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਿਮ ਕਸਾਈ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਰਤੀ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਚੋਲੇ ॥

703

ਵਾਰ ਸੋਰਿਠ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ (642-14)

ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੇ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਿਮ ਕਸਾਈ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਰਤੀ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਚੋਲੇ ॥
ਹਿਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਦੇਿਖਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥
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ਹਿਰ ਪੜੁ ਹਿਰ ਿਲਖੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਾਉ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥

704

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-5)

ਹਿਰ ਪੜੁ ਹਿਰ ਿਲਖੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਾਉ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥
ਮਿਨ ਬਚਿਨ ਿਰਦੈ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸੰਤੁਸਟੁ ਇਵ ਭਣੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥
ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧੂ ਮੀਤ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤਬ ਭਇਓ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਓ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਆਇ ਪਿਰਓ ਹੈ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੩॥੯॥
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ਹਿਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਿਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

705

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-12)

ਹਿਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਿਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਚਤਵਉ ਿਦਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਿਤਸੁ ਕਰਉ ਿਨਹੋਰਾ ॥
ਤੁਲਾ ਧਾਿਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਗਾਏ ਗੁ ਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥
ਆਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਿਕਰ੍ਤਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥
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ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15)

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥
ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥
ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਗੁ ਣ ਿਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥

838

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-15)

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ॥੧॥
ਰਾਜੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਿਧਓ ਨਿਲਨੀ ਭਰ੍ਿਮ ਸੂਆ ॥੨॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥੯॥੧੪੯॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ਿਕਰ੍ਆ ਿਬਰਥੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (216-4)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ਿਕਰ੍ਆ ਿਬਰਥੇ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਿਹ ਓਰੈ ਮੂਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਿਹ ਰਹਤਾ ਿਤਨ ਕਾ ਆਢੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ਊਂਹਾ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਭਰ੍ਮਤਾ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਊਹਾ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਿਬਿਧ ਓਹੁ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥੨॥
ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਿਜ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਤਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁ ਮਾਨੀ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥

840

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਿਕਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥

709

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (910-5)

ਹਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥
ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਿਕਆ ਹਉ ਪੂ ਜ ਚੜਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥
ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਿਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥
ਪਿਵਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥
ਆਪੇ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥
ਪੂ ਜਾ ਕਰਿਹ ਪਰੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਣਿਹ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥
ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਹੁ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਸੰਤਹੁ ਕੂ ਿੜ ਕਰਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧੩॥
ਪਾਖੰਿਡ ਕੀਨੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥
ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥
ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਵੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੧੬॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਹ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥
ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਅਿਤ ਪਾਪ ਿਨਖੰਜਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥

710

ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1253-16)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਿਹਤੁ ਲਾਗੋ ਸਭ ਫਨ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਗੇ ਕਉ ਿਕਛੁ ਤੁਲਹਾ ਬ ਧਹੁ ਿਕਆ ਭਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ ॥
ਕਹਾ ਿਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭ ਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ ॥੧॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਧੂਿਰ ਬ ਛਹੁ ਸਭ ਜਨ ਕਾ ॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਡਨ ਪੰਖੇਰ ੂ ਬਨ ਕਾ ॥੨॥੧॥੯॥

842

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

711

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1232-5)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਿਪਆਸ ਿਪਆਸੀ ਕਾਮਿਨ ਦੇਖਉ ਰੈਿਨ ਸਬਾਈ ॥
ਸਰ੍ੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥
ਗਣਤ ਸਰੀਿਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪ ਈ ॥
ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈ ॥
ਿਬਸਮ ਭਏ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਿਨਰਭਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਿਨ ਿਨਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਿਨਰਧਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਭਏ ਸੁਿਨ ਸਜਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥
ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥੫॥
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸਦਾ ਿਲਵ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੀਵ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥
ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਤੁ ਗੁ ਸ ਈਂ ॥
ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਤੈ ਰਾਿਖਆ ਐਸੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਈ ॥੭॥
ਸਨਕ ਸਨਾਿਦ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1197-9)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ॥
ਿਜਹਵਾ ਸਾਦੁ ਨ ਫੀਕੀ ਰਸ ਿਬਨੁ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਪਰਸੈ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤਬ ਲਗੁ ਭੂਖ ਿਪਆਸੀ ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਜਲ ਰਿਸ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੀ ॥੧॥
ਊਨਿਵ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ ਕੋਿਕਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੈ ॥
ਤਰਵਰ ਿਬਰਖ ਿਬਹੰਗ ਭੁਇਅੰਗਮ ਘਿਰ ਿਪਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੈ ॥੨॥
ਕੁ ਿਚਲ ਕੁ ਰਿੂ ਪ ਕੁ ਨਾਿਰ ਕੁ ਲਖਨੀ ਿਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਰੰਿਗ ਰਸਨ ਨਹੀ ਿਤਰ੍ਪਤੀ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਖ ਸਮਾਿਨਆ ॥੩॥
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਨਾ ਦੁਖ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖਤ ਹੀ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੪॥੨॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (14-3)

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਿਹ ਜੜਾਉ ॥
ਕਸਤੂਿਰ ਕੁ ੰਗੂ ਅਗਿਰ ਚੰਦਿਨ ਲੀਿਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਿਛ ਦੇਿਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਿਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
ਮੋਹਣੀ ਮੁਿਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਿਗ ਪਸਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥
ਿਸਧੁ ਹੋਵਾ ਿਸਿਧ ਲਾਈ ਿਰਿਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥
ਗੁ ਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਿਲ ਲਸਕਰ ਤਖਿਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥
ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥

714

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (506-16)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਿਨ ਸੇਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਤ ਰਹਿਹ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਜਨ ਆਏ ਿਤਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥
ਅਲਖ ਿਨਰੰਜਨੁ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਸਿਭ ਜਾਿਚਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਗਿਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਨਤ ਿਨਆਰੀ ॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਿਤਨ ਕੇਰਾ ਆਿਪ ਤਰੇ ਕੁ ਲ ਤਾਰੀ ॥੪॥
ਮਨਮੁਖ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਆਪੇ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਮੋਹ ਗੁ ਬਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਭਾਵੈ ਓਇ ਡੂ ਬੇ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥
ਿਨੰਦਕੁ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਓਹੁ ਮਲਭਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥
ਏਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਕਰਤੈ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਏਕੋ ਸੂਤੁ ਵਰਤੈ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਸੂਤੁ ਿਖੰਚੈ ਏਕੰਕਾਰੀ ॥੭॥
ਰਸਿਨ ਰਸਿਨ ਰਿਸ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਿਰ ਰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-8)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥
ਕ ਕੀ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਸੰਪਿਤ ਸਗਰੀ ਜੋ ਮਾਿਨਓ ਅਪਨਾਈ ॥
ਤਨ ਛੂਟੈ ਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਕਹਾ ਤਾਿਹ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾ ਿਸਉ ਰੁਿਚ ਨ ਬਢਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਜਗਤ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਿਜਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੨॥੧॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬੈਲ ਿਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ ॥ (524-8)

ਚਾਿਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਿਸੰਗ ਗੁ ੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁ ਨ ਗਈਹੈ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਿਰਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬੈਲ ਿਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥
ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਰੋ ਿਦਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹੈ ॥
ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹੈ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭਰ੍ਿਮ ਬੂਡੋ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰਮਈਹੈ ॥
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਿਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥
ਭਰ੍ਮਤ ਿਫਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਿਪ ਿਜਉ ਗਿਤ ਿਬਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਈਹੈ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛੁਤਈਹੈ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥

717

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (668-1)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਿਨਮਖਾਤੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥
ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਜਾਈ ਹੈ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹਮ ਮਿਰ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹਿਰ ਸਰਵਰ ਅਿਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਅੰਤੁ ਮਾਤੀ ॥
ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਿਮਿਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪਨ ਗਾਤੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਗੁ ਰ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ਅਿਤ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ॥੩॥
ਆਪੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਿਪ ਬਨਾਵੈ ਭਾਤੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਭਗਾਤੀ ॥੪॥੫॥
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (711-3)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਵਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਹਿਰ ਨੈਨਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹੇਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦਇਆਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਪਾਧਰੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰੰਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥
ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥੨॥
ਲੋਭ ਿਵਕਾਰ ਿਜਨਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ ਪੁਰਖੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥
ਓਇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਿਗਆਨੀ ਕਹੀਅਿਹ ਿਤਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਮੰਦੇਰਾ ॥੩॥
ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਲਖੇਰਾ ॥੪॥੧॥
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ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਲੇ ਧਰਿਨ ਗਡਲੀਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-1)

ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਿਨ ਬਲੀਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥
ਕਾਨ ਕੁ ੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ੍ ਓਢਲੀਆ ॥
ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਿਨ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਲੈ ਕੁ ੰਚਰੀਆ ਿਸਿਰ ਕਿਨਕ ਛਤਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਲੇ ਧਰਿਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥
ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਿਨਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਿਬਨੁ ਸਿਭ ਸੁਆਦ ਿਫਕਰੀਆ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖਲੀਆ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥

851

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (28-13)

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਰੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਅਤੁਟ ੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ ॥
ਏ ਮਨ ਆਲਸੁ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਕਾ ਿਪਆਰੁ ਹੈ ਜੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਪਾਖੰਿਡ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਿਬਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਹਿਰ ਆਖੀਐ ਜੋ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ॥
ਧਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਜ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ ॥੩॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਿਜਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥
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ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-1)

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪਣੀ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਰਿਖ ਲੀਏ ॥
ਿਨੰਦਕ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਿਲ ਗਰ੍ਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਾ ਏਕੁ ਿਧਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥
ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਇ ॥੨॥
ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥
ਸਿਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਿਹ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਿਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥
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ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਈ ॥

722

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-14)

ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਈ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਜਸੁ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥
ਸੰਤ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥
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ਹਿਰ ਮੇਰੋ ਿਪਰੁ ਹਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥
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ਆਸਾ ਿਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (483-9)

ਕੀਓ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥
ਹਿਰ ਨ ਿਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁ ਸਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਮੇਰੋ ਿਪਰੁ ਹਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥
ਰਾਮ ਬਡੇ ਮੈ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਨ ਿਪਰ ਏਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੇਰਾ ॥
ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਿਮਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥
ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥
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ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ (1304-13)

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਕੇਰੈ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਿਹ ਮਗਨੇਰੈ ॥
ਨੈਨਹੁ ਦੇਖੁ ਸਾਧ ਦਰਸੇਰੈ ॥
ਸੋ ਪਾਵੈ ਿਜਸੁ ਿਲਖਤੁ ਿਲਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥
ਬ ਛਉ ਧੂਿਰ ਪਿਵਤਰ੍ ਕਰੇਰੈ ॥
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥
ਿਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥
ਮਨਸਾ ਮਾਿਨ ਏਕ ਿਨਰੰਕੇਰੈ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਗਹੁ ਭਾਉ ਦੂਜੇਰੈ ॥
ਕਵਨ ਕਹ ਹਉ ਗੁ ਨ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ॥
ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥
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ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-5)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਪੂ ਰਨੁ ਭਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥
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ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ੨ ॥ (377-9)

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਿਖਨ ਮਿਹ ਲਿਹ ਜਾਤਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਿਨ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਮਿਹ ਿਵਆਪੈ ਿਚੰਦ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਸਿਭ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਿਟ ਸਮਾਇ ॥
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਿਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸ ਹੀ ਦੇਿਹ ॥੨॥
ਨਾਨਕ ਚਾਿਖ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥
ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਿਰ ਰਸ ਮਾਿਹ ॥੩॥੨੭॥
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ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ੨ ॥ (377-10)

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਿਖਨ ਮਿਹ ਲਿਹ ਜਾਤਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਿਨ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਮਿਹ ਿਵਆਪੈ ਿਚੰਦ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਸਿਭ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਿਟ ਸਮਾਇ ॥
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਿਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸ ਹੀ ਦੇਿਹ ॥੨॥
ਨਾਨਕ ਚਾਿਖ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥
ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਿਰ ਰਸ ਮਾਿਹ ॥੩॥੨੭॥
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ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-9)

ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥
ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਗੋਿਬੰਦ ਜਪੇਿਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ॥
ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਣੀਐ ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਿਮਤਰ੍ੁ ॥੧॥
ਸਿਭ ਪਦਾਰਥ ਸਿਭ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਿਜਸੁ ਮਾਿਹ ॥
ਿਕਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਲਿੜ ਲਿਗਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵਜਲੁ ਪਈਐ ਪਾਿਰ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਿਰ ॥੩॥
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥
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ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਿਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਿਣ ਖਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (157-2)

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਿਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਿਣ ਖਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਮਲੈ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੈ ਬਨਜਾਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਕਲ ਹੋਵਾ ਅੰਿਬ ਬਸਾ ਸਹਿਜ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਮਲੈ ਦਰਸਿਨ ਰੂਿਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਿਲ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਾਿਰ ॥
ਉਰਵਾਿਰ ਪਾਿਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਿਮਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਿਰ ॥੩॥
ਨਾਗਿਨ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥

861

ਹਲਿਤ ਸੁਖੁ ਪਲਿਤ ਸੁਖੁ ਿਨਤ ਸੁਖੁ ਿਸਮਰਨੋ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ ॥

730

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (683-13)

ਹਲਿਤ ਸੁਖੁ ਪਲਿਤ ਸੁਖੁ ਿਨਤ ਸੁਖੁ ਿਸਮਰਨੋ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ ॥
ਿਮਟਿਹ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਿਚਰਾਣੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਿਬਸਰੰਤ ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਏਹੁ ਮਹ ਤ ਕਹੈ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸ ਰਮਣ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਏਹੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਾਗਵੰਤੁ ਲਹੈ ॥੧॥
ਸਰਿਣ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਤ ਪੂ ਰਨ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥੨॥੫੪॥
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ਹਲੇ ਯਾਰ ਹਲੇ ਯਾਰ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ (727-16)

ਹਲੇ ਯਾਰ ਹਲੇ ਯਾਰ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜ ਉ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜ ਉ ॥
ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਿਬਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਜਾ ਆਮਦ ਕੁ ਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁ ਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
ਦਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਿਸ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥
ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥
ਦਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥
ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨ ॥
ਹਮ ਿਚਨੀ ਪਾਿਤਸਾਹ ਸ ਵਲੇ ਬਰਨ ॥੩॥
ਅਸਪਿਤ ਗਜਪਿਤ ਨਰਹ ਨਿਰੰਦ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥
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ਹਾ ਹਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ॥

732

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (675-10)

ਹਾ ਹਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ॥
ਹਮ ਤੇ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸਾਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਿਨ ਕੁ ਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥
ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧਾਰ ॥੧॥
ਊਚ ਨੀਚ ਸੂਖ ਦੂਖ ॥
ਧਰ੍ਾਪਿਸ ਨਾਹੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ॥੨॥
ਮਿਨ ਬਾਸਨਾ ਰਿਚ ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਿਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ॥੩॥
ਜੀਅ ਜਹਾਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਨੁ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥

864

ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥

733

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-6)

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਇਆ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
ਿਮਿਟ ਗਈ ਿਚੰਤਾ ਿਸਮਿਰ ਅਨੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਭਾਈ ॥੧॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਰੋਗਾ ਘਾਿਣ ਿਮਟਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਏ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥
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ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਿਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ (1165-6)

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਿਚ ਹਾਰੇ ॥
ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਿਬਗਾਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਿਪਬੋ ਕਰੈ ॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਿਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਸੁਧਾ ਬਿਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਿਬਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥
ਪੂਤੁ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਕਿਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਿਤਿਨ ਤਉ ਅਉਰੈ ਠਾਨੀ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਿਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥
ਿਗਿਰ ਤਰ ਜਲੁ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਿਖਓ ਰਾਜਾ ਰਾਿਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਿਪਓ ਮੋਿਹ ਬਤਾਉ ਜੁ ਤੁਿਹ ਰਾਖੈ ॥
ਪੀਤ ਪੀਤ ਬਰ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਿਹ ਹਿਰ ਭਾਖੈ ॥੪॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਿਜਿਨ ਨਖਹ ਿਬਦਾਿਰਓ ਸੁਿਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥
ਕਿਹ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਨਰਹਿਰ ਿਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥

866

ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-12)

ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥
ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਗੁ ਰ ੂ ਿਧਆਇਹੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਕਿਹਆ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਲਿਹਆ ॥੧॥
ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਓ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥
ਅਨਦ ਸੂਖ ਕਿਲਆਣ ਮੰਗਲ ਿਸਉ ਘਿਰ ਆਏ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੀ ਗੁ ਰ ਵਿਡਆਈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਮਿਨ ਓਮਾਹਾ ॥੨॥
ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਲਾਥੇ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ॥
ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੈ ਸਾਥੇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਲਾਥੇ ॥੪॥੨॥੫੨॥
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ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛੰਤੁ ॥ (454-15

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥੧॥
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥
ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹ ੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮੋਹ ੁ ਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
ਿਨਿਸ ਕੁ ਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥

868

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥

737

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-10)

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥
ਸੀਤਲ ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥
ਦਾਿਤ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਧਰ੍ਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਿਧਆਈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਿਬਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਿਭ ਫਾਹੇ ॥
ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥
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ਹੁਿਣ ਨਹੀ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-7)

ਦਹ ਿਦਸ ਛਤਰ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਇਓ ॥
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਨੀਦ ਨਹੁ ਨੈਨਹ ਿਪਰੁ ਪਰਦੇਿਸ ਿਸਧਾਇਓ ॥੧॥
ਹੁਿਣ ਨਹੀ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥
ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਿਸਿਧ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਇਹੁ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰੋ ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਸੁਖਦਾਇਓ ॥
ਮੰਦਿਰ ਚਿਰ ਕੈ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਿਰ ਭਿਰ ਆਇਓ ॥੨॥
ਹਉ ਹਉ ਭੀਿਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਿਸ ਿਨਕਟਾਇਓ ॥
ਭ ਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਿਬਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਰਬ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਗਰੋ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਓ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਗੁ ਿਰ ਖੋਈ ਤਉ ਦਇਆਰੁ ਬੀਠਲੋ ਪਾਇਓ ॥੪॥
ਸਭੁ ਰਿਹਓ ਅੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਓ ॥
ਸਰਬ ਗੁ ਨਾ ਿਨਿਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੧॥੬੧॥
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ਹੇ ਗੋਿਬੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

739

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1273-1)

ਹੇ ਗੋਿਬੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰ ॥੧॥
ਹੇ ਸਮਰ੍ਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਿਹ ਮਇਆ ਧਾਿਰ ॥੨॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰ ॥੩॥੮॥੩੦॥

871

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥

740

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਿਰ ਮਃ ੫ (203-12)

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਿਫਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਿਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥
ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ਸਨਕਾਿਦਕ ਚਾਹੈ ॥
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਿਸਧ ਹਿਰ ਆਹੈ ॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਸੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥
ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਿਜਨ ਿਬਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹੀ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਤਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪਰ੍ਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮ ਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥
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ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥

741

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-8)

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥
ਿਸਵ ਿਬਰੰਿਚ ਅਰੁ ਸਗਲ ਮੋਿਨ ਜਨ ਗਿਹ ਨ ਸਕਾਿਹ ਗਤਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ॥
ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਿਬਿਧ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਰਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਹੈ ਪੇਿਖਓ ਜਤਰ੍ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥
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ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਕਰਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥

742

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿਹੰਡੋਲ

(1185-9)

ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਕਰਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ਜੋੜੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੈਸਹੁ ਸਫਾ ਿਵਛਾਇ ॥੧॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚਉਪਿੜ ਸਾਜਹੁ ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਜੀਤਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਿਰ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਉਿਠ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ॥
ਿਬਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੋ ਨਰੁ ਖੇਲੈ ਸੋ ਿਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥
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ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥

743

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-1)

ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਬਾਿਰਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥੧॥
ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਮੋਿਹ ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਬਖਿਸ ਲਏ ਸਿਭ ਸਚੈ ਸਾਿਹਿਬ ਸੁਿਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥

875

ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥

744

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-10)

ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਹਿਰ ਿਜਤੁ ਜਿਪਐ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਈ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ਅੰਿਤ ਬੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਲਾਈ ॥
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਪਰ੍ਿਭ ਲੋਚ ਪੂ ਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਿਨ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁ ਕ ਥੂ ਕ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥੩॥
ਜੋ ਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣਾ ਿਤਨ ਦਰਗਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਿਸ ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਏ ਗਿਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥
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ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥

745

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ (1180-2)

ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਉ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮੰਗਲਚਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
ਿਚੰਤ ਲਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਿਬੰਦ ॥੧॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸੰਤ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਬਨੇ ਫਾਗ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੰਗੀ ਿਮਿਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥
ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥
ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਿਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਿਲਓ ਅਿਤ ਅਨੂਪ ॥
ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥
ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਸਦ ਬਸੰਤ ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ਦੇਵ ॥੩॥
ਿਬਰਖੁ ਜਿਮਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ ॥
ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭ ਿਤ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣਹ ਗਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੪॥੧॥
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ਕੰਚਨ ਿਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਿਲ ॥

746

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿਤਪਦੇ ॥ (327-10)

ਕੰਚਨ ਿਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਿਲ ॥
ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਿਲ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰ੍ਹਮੈ ਕਿਥ ਕਿਥ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਬੈਠੇ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੨॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਿਨਜ ਭਾਗੀ ॥੩॥੧॥੧੯॥
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ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਿਹ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹ ੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥

747

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-12)

ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਿਹ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹ ੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥
ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਿਸ ਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਕਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥
ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਿਸ ਅਵਗਣ ਸਿਭ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਜਾਿਤ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥
ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁ ਣ ਿਬਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਿਗ ਗੁ ਰ ਉਬਰੇ ਪੁੰਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥
ਸਭੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥
ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ ਰਸ ਅਿਨ ਭੋਗਾਣੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਸੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਪਸੂ ਹਉ ਕਿਰ ਜਾਣੀ ॥੩॥
ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਹਮ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ਿਕਆ ਕਰਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਿਟ ਿਵਹਾਿਝਆ ਹਿਰ ਗੁ ਲਮ ਗੁ ਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥
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ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥

748

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1229-14)

ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨੁ ਅਰਿਪ ਧਰਾ ॥
ਮਨ ਅਿਨਕ ਸੋਚ ਪਿਵਤਰ੍ ਕਰਤ ॥
ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਿਰ ਬੇਦ ਿਜਹਵ ਭਨੇ ॥
ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੇ ॥
ਨਹੀ ਤੁਿਲ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥
ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥
ਬਰਤ ਸੰਿਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥
ਿਕਰ੍ਆ ਕੁ ੰਿਟ ਿਨਰਾਹਾਰ ॥
ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥
ਿਨਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਨ ਲਾਗੇ ॥
ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਿਨ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਮਸਟ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥
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ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਿਤਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥

749

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (892-16)

ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਿਤਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥
ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਜਤਨੁ ॥
ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥੧॥
ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਉਰਾ ਿਬਿਖਆ ਮੀਠੀ ॥
ਸਾਕਤ ਕੀ ਿਬਿਧ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ ॥
ਕੂ ਿੜ ਕਪਿਟ ਅਹੰਕਾਿਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਜਨੁ ਿਬਛੂਅ ਡਸਾਨਾ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੈ ॥
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਕਬਿਹ ਨ ਉਸਤਿਤ ਕਰੈ ॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥੩॥
ਸਭ ਸਾਹਾ ਿਸਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਵੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਿਟਓ ਭਰ੍ਮ ਿਗਰਹ ॥
ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥

881

ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-18)

ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥
ਕਉਣੁ ਗੁ ਰ ੂ ਕੈ ਪਿਹ ਦੀਿਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਿਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
ਤੂੰ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਿਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥
ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥
ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥
ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਤਲੁ ਜਾਵੈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥
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ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥

751

ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (718-13)

ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਤਿਗਆ ਆਈ ॥
ਏਕਾਦਸੀ ਬਰ੍ਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ ॥੧॥
ਭਨਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਸੁਮਿਤ ਭਏ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮੁ ਕਿਹ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬੈਕੁੰਿਠ ਗਏ ॥੨॥੨॥
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ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਿਡਆਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-13)

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਲੋਗ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਿਬਆਪੈ ਿਚੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥
ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਿਡਆਈ ॥
ਸੋ ਵਡਾ ਿਜਿਨ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੂਮੀਆ ਭੂਿਮ ਊਪਿਰ ਿਨਤ ਲੁਝੈ ॥
ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥
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ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-12)

ਪਵਨੈ ਮਿਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥
ਜੋਤੀ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਿਲ ਜਾਇਆ ॥
ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥
ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ॥੧॥
ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਲੀ ਿਕਛੁ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥
ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਿਭ ਊਿਠ ਿਸਧਾਈ ॥
ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬ ਧੇ ਬੰਧ ॥
ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤਉ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਿਮ ਅਪਾਿਰ ॥
ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਨਹ ਿਬਨਸੈ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹੋਗੁ ॥੩॥
ਜੋ ਇਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਿਹ ॥
ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥
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ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (176-10)

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁ ਰੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਿਬਰ੍ਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥
ਿਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਿਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਿਗਿਰ ਕਿਰਆ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਿਹਿਰ ਖਿਰਆ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਿਰ ਉਪਾਇਆ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਾਇਆ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰਮਿਤ ॥
ਿਤਆਿਗ ਮਾਨੁ ਝੂਠੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰਿਹ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗੁ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥
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ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥

755

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ

(858-3)

ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥
ਅਸਟ ਦਸਾ ਿਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥
ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰੁ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਿਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ ॥੩॥੧॥
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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥

756

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥ (324-12)

ਿਕਆ ਜਪੁ ਿਕਆ ਤਪੁ ਿਕਆ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ॥
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਿਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਿਮਲੇ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥

888

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7)

ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ ਸੇਵਾ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਹ ॥
ਿਜਸੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਤਸ ਕਉ ਿਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥
ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10)

ਅਬ ਮੋਿਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਿਬਰਕਾਤੇ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭ ਤੇ ॥
ਦੇਂਿਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੧॥
ਭਰ੍ਮਤੌ ਭਰ੍ਮਤੌ ਹਾਿਰ ਜਉ ਪਿਰਓ ਤਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-13)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥
ਖੁਿਲ੍ਹਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਹਿਰ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ ॥
ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣੀਠਾ ॥੧॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨੀਠਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥
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ਕਹੁ ਪੰਿਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਠਾਉ ॥

760

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ (1195-5)

ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਿਪਤਾ ਭੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥
ਆਵਿਹ ਜੂਠੇ ਜਾਿਹ ਭੀ ਜੂਠੇ ਜੂਠੇ ਮਰਿਹ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥
ਕਹੁ ਪੰਿਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਠਾਉ ॥
ਜਹ ਬੈਿਸ ਹਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਨੇਤਰ੍ ਸਿਭ ਜੂਠੇ ॥
ਇੰਦਰ੍ੀ ਕੀ ਜੂਿਠ ਉਤਰਿਸ ਨਾਹੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਕੇ ਲੂਠੇ ॥੨॥
ਅਗਿਨ ਭੀ ਜੂਠੀ ਪਾਨੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਬੈਿਸ ਪਕਾਇਆ ॥
ਜੂਠੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਬੈਿਠ ਖਾਇਆ ॥੩॥
ਗੋਬਰੁ ਜੂਠਾ ਚਉਕਾ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਿਬਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥
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ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੯ (718-5)

ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥
ਉਰਿਝਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹ ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚੁ ਜਾਿਨ ਕੈ ਤਾ ਿਸਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥
ਦੀਨ ਬੰਧ ਿਸਮਿਰਓ ਨਹੀ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੁ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥
ਮਗਨ ਰਿਹਓ ਮਾਇਆ ਮੈ ਿਨਸ ਿਦਿਨ ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਿਹ ਅਨਤ ਗਿਤ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥
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ਕਹਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਿਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ (185-11)

ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥
ਜੋ ਤਿਜ ਛੋਡਨ ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥
ਕਹਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਿਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥
ਜੋ ਿਬਬਰਜਤ ਿਤਸ ਿਸਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਤੀ ॥
ਸਿਤ ਹੋਵਨੁ ਮਿਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥
ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥
ਸੀਧਾ ਛੋਿਡ ਅਪੂ ਠਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥
ਿਜਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥
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ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (417-13)

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡੇਰਿੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਿਦਸਿਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥
ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਿਡ ਦੇਵੈ ਭ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥
ਕਹ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਿਣ ਿਜਸੁ ਵੇਿਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥
ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਿਣ ਘਣੀ ਿਵਗੁ ਤੀ ਇਿਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਿਸ ਲਏ ਚੰਿਗਆਈ ॥੩॥
ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਿਣਆ ਧਾਇਆ ॥
ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁਿਛ ਮੁਿਛ ਕੁ ਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਿਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥
ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਿਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਿਣ ਚਲਾਈ ਓਨੀ ਹਸਿਤ ਿਚੜਾਈ ॥
ਿਜਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਿਤਨਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥
ਇਕ ਿਹੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਿਟਆਣੀ ਠਕੁ ਰਾਣੀ ॥
ਇਕਨਾ ਪੇਰਣ ਿਸਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥
ਿਜਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਿਤਨ ਿਕਉ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੬॥
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਿਕਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ਿਵਗਸੈ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
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ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥
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ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-18)

ਮਨ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥
ਿਬਿਖਆਸਕਤ ਰਿਹਓ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਨਓ ਨਿਹ ਕਾਨਿਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਕਾਰਿਨ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਿਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥
ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਿਹ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥
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ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥

765

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (485-13)

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਿਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥
ਮਿਪ ਮਿਪ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੧॥
ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰ ਗਿਨ ਰ ਗਉ ਸੀਵਿਨ ਸੀਵਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਜੀਵਉ ॥੨॥
ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੩॥
ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ॥
ਨਾਮੇ ਕਾ ਿਚਤੁ ਹਿਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥

897

ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥
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ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-15)

ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥
ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਿਬਿਖਆ ਰਿਸ ਰਿਚਓ ਰਾਮ ਸਰਿਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੋ ਦੇਿਖ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੈ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ॥੧॥
ਿਮਿਥਆ ਤਨੁ ਸਾਚੋ ਕਿਰ ਮਾਿਨਓ ਇਹ ਿਬਿਧ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਜਨੁ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਿਚਤੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥੩॥
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ਕਹਾ ਮਨ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਲਪਟਾਹੀ ॥
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ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-11)

ਕਹਾ ਮਨ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਲਪਟਾਹੀ ॥
ਯਾ ਜਗ ਮਿਹ ਕੋਊ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕ ਕੋ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਿਤ ਕ ਕੀ ਕਾ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਲਗਾਹੀ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੈ ਿਜਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ ॥੧॥
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਸਰਿਣ ਸੰਤਨ ਗਹੁ ਮੁਕਿਤ ਹੋਿਹ ਿਛਨ ਮਾਹੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥੨॥
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ਕਿਹਆ ਕਰਣਾ ਿਦਤਾ ਲੈਣਾ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-13)

ਕਿਹਆ ਕਰਣਾ ਿਦਤਾ ਲੈਣਾ ॥
ਗਰੀਬਾ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥
ਭਾਣੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਗਾਵਾਹਾ ॥
ਭਾਣੈ ਭਰਿਮ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਸਭ ਿਕਛੁ ਿਤਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਿਸਆਣਾ ॥
ਵਰਤੈ ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹ ੁ ਿਪਆਰੇ ॥
ਆਇ ਪਇਆ ਹਿਰ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਿਮਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥
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ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9)

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਜਲ ਭੀਤਿਰ ਿਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਿਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਿਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁ ਲੀ ਮਿਹ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
ਹਟ ਪਟਣ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਿਰ ਚੋਰੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਿਪਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਿਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਿਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਛੁ ਿਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁ ਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
ਜੀਅੜਾ ਅਗਿਨ ਬਰਾਬਿਰ ਤਪੈ ਭੀਤਿਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
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ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਜੀਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯ (751-1)

ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਜੀਉ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰ੍ਿਮ ਭੁਲੀਆ ਠਿਗ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ਜੀਉ ॥
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਜਨਮੁ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥
ਰੰਗੇ ਕਾ ਿਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥
ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਜੇ ਭਵਿਹ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਜੇ ਿਫਰਿਹ ਬਿਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਿਹ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਚਟੇ ਿਜਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਿਚਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਿਵਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਨਤ ਿਨਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਗਿਹ ਦੁਖ ਜੀਉ ॥
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥
ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਸਚੇ ਕੀ ਿਲਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥
ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਿਮਤੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥
ਗਾਫਲ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਿਣਆ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਿਤਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ਜੀਉ ॥੭॥
ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਿਰਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥
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ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-1)

ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥
ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਬਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਈ ॥
ਪਲਕ ਿਦਸਿਟ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਿਤਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥
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ਕਣ ਿਬਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-16)

ਕਣ ਿਬਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਦੇਹ ਿਬਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਿਖ ਭਾਗੁ ॥
ਭਰਤ ਿਬਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਦਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥
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ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9)

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਜਲ ਭੀਤਿਰ ਿਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਿਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਿਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁ ਲੀ ਮਿਹ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
ਹਟ ਪਟਣ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਿਰ ਚੋਰੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਿਪਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਿਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਿਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਛੁ ਿਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁ ਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
ਜੀਅੜਾ ਅਗਿਨ ਬਰਾਬਿਰ ਤਪੈ ਭੀਤਿਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
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ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥
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ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰੁ ੧ (1195-11)

ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥
ਮੇਰਾ ਿਚਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕ ਿਦਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ॥
ਘਿਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ॥
ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬਰ੍ਹਮ ਠਾਇ ॥
ਸੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬਤਾਇਓ ਗੁ ਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥੧॥
ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥
ਤੂ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਇ ॥
ਊਹ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥
ਿਜਿਨ ਸਕਲ ਿਬਕਲ ਭਰ੍ਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥
ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬਰ੍ਹਮ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਿਟ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥
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ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਇਹੁ ਬਿਨਓ ਸੁਆਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-6)

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ ॥
ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਪਾਏ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਅਨਦ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਇਹੁ ਬਿਨਓ ਸੁਆਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥
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ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

776

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-1)

ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪਣੀ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਰਿਖ ਲੀਏ ॥
ਿਨੰਦਕ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਿਲ ਗਰ੍ਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਾ ਏਕੁ ਿਧਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥
ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਇ ॥੨॥
ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥
ਸਿਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਿਹ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਿਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥
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ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਿਗਆਨੁ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ (1300-8)

ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਿਗਆਨੁ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਸਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸਰ੍ਮ ਨਾਸੇ ਿਸਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਿਹ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥
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ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛੰਤੁ ॥ (454-15

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥੧॥
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥
ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹ ੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮੋਹ ੁ ਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
ਿਨਿਸ ਕੁ ਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥
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ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁ ੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-7)

ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁ ੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥
ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰ ਿਖਨੁ ਲਾਗੈ ਹਉ ਤਬ ਲਗੁ ਸਮਾਰਉ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਬ ਕੋਊ ਮੇਲੈ ਪੰਚ ਸਤ ਗਾਇਣ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਿਨ ਉਠਾਵੈ ॥
ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥੨॥
ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਵ ਪਸਾਰੈ ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ ॥
ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਤ ਿਬਲਮੁ ਿਤਲੁ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥
ਕਬ ਕੋਊ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ ਲੋਿਕ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਦ ਿਧਆਵਹੁ ਤਾ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੪॥੧੦॥੬੨॥
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ਕਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-8)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਿਫਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਪਰ੍ਭ ਅੇਸੇ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥
ਕਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥
ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰਨ ਆਸਰ੍ਮ ਸਾਸਤਰ੍ ਸੁਨਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪੰਚ ਤਤ ਠਾਕੁ ਰ ਅਿਬਨਾਸ ॥੨॥
ਓਹੁ ਸਰੂਪੁ ਸੰਤਨ ਕਹਿਹ ਿਵਰਲੇ ਜੋਗੀਸੁਰ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਿਮਲੇ ਧਿਨ ਧਿਨ ਤੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥
ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਿਬਨਸੇ ਤਹ ਭਰਮਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਭੇਿਟਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥
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ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ੧ (1389-11)

ਇਕ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ਬਰਦਾਤਾ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ ਿਬਿਖਆਤਾ ॥
ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਿਰਦੈ ਬਸਾਵਉ ॥
ਤਉ ਪਰਮ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਗਾਵਉ ਗੁ ਨ ਪਰਮ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਿਨਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥
ਗਾਵਿਹ ਗੰਭੀਰ ਧਿਰ ਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਿਧਆਨੁ ਧਰੇ ॥
ਗਾਵਿਹ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦ ਭਗਤ ਪਰ੍ਿਹਲਾਿਦਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੨॥
ਗਾਵਿਹ ਜਨਕਾਿਦ ਜੁਗਿਤ ਜੋਗੇਸੁਰ ਹਿਰ ਰਸ ਪੂ ਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥
ਗਾਵਿਹ ਸਨਕਾਿਦ ਸਾਧ ਿਸਧਾਿਦਕ ਮੁਿਨ ਜਨ ਗਾਵਿਹ ਅਚਲ ਛਲਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੩॥
ਗਾਵਿਹ ਕਿਪਲਾਿਦ ਆਿਦ ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ॥
ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਿਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਕਰ ਕੁ ਠਾਰੁ ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਿਰਓ ॥
ਉਧੌ ਅਕਰ੍ੂਰੁ ਿਬਦਰੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮੁ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੪॥
ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਬਰਨ ਚਾਿਰ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ਿਸਮਰੰਿਥ ਗੁ ਨਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਿਜਹਬਾ ਰਸ ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਿਲਵ ਲਾਿਗ ਧੁਨਾ ॥
ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਿਜਿਨ ਿਧਆਨ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜਾਿਣਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੫॥
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਿਣਓ ਬਿਸਓ ਿਨਰਵੈਰ ੁ ਿਰਦੰਤਿਰ ॥
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਿਮ ਲੇ ਤਿਰਓ ਿਨਰੰਤਿਰ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਸਨਕਾਿਦ ਆਿਦ ਜਨਕਾਿਦ ਜੁਗਹ ਲਿਗ ॥
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਧੰਿਨ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਿਗ ॥
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਿਨ ਕਿਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਿਣਓ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਿਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ॥੬॥
ਸਤਜੁਿਗ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਛਿਲਓ ਬਿਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥
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ਤਰ੍ੇਤੈ ਤੈ ਮਾਿਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁ ਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥
ਦੁਆਪੁਿਰ ਿਕਰ੍ਸਨ ਮੁਰਾਿਰ ਕੰਸੁ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥
ਉਗਰ੍ਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ ॥
ਕਿਲਜੁਿਗ ਪਰ੍ਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥
ਸਰ੍ੀ ਗੁ ਰ ੂ ਰਾਜੁ ਅਿਬਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਿਦ ਪੁਰਿਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ॥
ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਿਹ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥
ਭਗਤੁ ਬੇਿਣ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥
ਜੋਗ ਿਧਆਿਨ ਗੁ ਰ ਿਗਆਿਨ ਿਬਨਾ ਪਰ੍ਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖਯ੍ਯ੍ਤੁ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਿਰਿਖ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਨਤ ਨਵਤਨੁ ਜਿਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਪਾਯਾਿਲ ਭਗਤ ਨਾਗਾਿਦ ਭੁਯੰਗਮ ॥
ਮਹਾਦੇਉ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਜੰਗਮ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਮੁਿਨ ਬਯ੍ਯ੍ਾਸੁ ਿਜਿਨ ਬੇਦ ਬਯ੍ਯ੍ਾਕਰਣ ਬੀਚਾਿਰਅ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਗੁ ਣ ਉਚਰੈ ਿਜਿਨ ਹੁਕਿਮ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਵਾਰੀਅ ॥
ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਣ ਿਨਰਗੁ ਣ ਸਮ ਜਾਿਣਓ ॥
ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਿਜਿਨ ਮਾਿਣਓ ॥੯॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇਓ ॥
ਮ ਧਾਤਾ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕਰ੍ਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਬਿਲ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਿਲ ਬਸੰਤੌ ॥
ਭਰਥਿਰ ਗੁ ਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਰਹੰਤੌ ॥
ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕਿਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥
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ਕਬਹੂ ਖੀਿਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਭਾਵੈ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1164-5)

ਕਬਹੂ ਖੀਿਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਭਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮਗਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਕੂ ਰਨੁ ਚਨੇ ਿਬਨਾਵੈ ॥੧॥
ਿਜਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਬਹੂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਗ
ੰ ਨਚਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਪਾਇ ਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਕਬਹੂ ਖਾਟ ਸੁਪੇਦੀ ਸੁਵਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਭੂਿਮ ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥
ਿਜਹ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਿਤਹ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥੪॥੫॥
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ਕਰ ਕਿਰ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (189-19)

ਕਰ ਕਿਰ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥
ਚਰਨ ਠਾਕੁ ਰ ਕੈ ਮਾਰਿਗ ਧਾਵਉ ॥੧॥
ਭਲੋ ਸਮੋ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੇਤਰ੍ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਿਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਿਹ ਲੇਖੁ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਿਹ ਜਾਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਇ ॥੩॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁ ਰ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥
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ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮ ਗੈ ਦੇਹ ੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ

(987-18)

ਹਿਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂ ਲ ॥੧॥
ਆਲ ਜਾਲ ਿਬਕਾਰ ਤਿਜ ਸਿਭ ਹਿਰ ਗੁ ਨਾ ਿਨਿਤ ਗਾਉ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮ ਗੈ ਦੇਹ ੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥
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ਕਿਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗਿਨ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-3)

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗਿਨ ॥
ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਬਹੁਤੁ ਬੀਚਾਰਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥
ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਸੁਰਿਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਿਮਲਾਈ ॥੩॥
ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥
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ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (611-11)

ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾ ਪਰ੍ਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥
ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਿਨਤ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਅਿਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੰਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਆਿਦ ਿਬਰਦੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਿਨਤ ਭੁੰਚਹੁ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵਹੁ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਭੁ ਨਾਠਾ ਗੁ ਣ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਿਣ ਆਈ ॥
ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਿਨਿਸ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (500-1)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਿਨਿਸ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥
ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥
ਿਚਿਤ ਿਚਤਵਉ ਹਿਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਿਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਰੋ ਉਧਰਿਸ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤਾ ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351-13)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤਾ ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਖੇਲੁ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਹਮਰੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਦੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਿਜ ਹੋਆ ਜ ਸਹੁ ਿਮਿਲਆ ਤ ਜਾਿਨਆ ॥
ਿਤਹੁ ਲੋਕਾ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਰਿਵਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੨॥
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਿਨ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਿਜਤੁ ਕਾਰਿਜ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਪਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-12)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥
ਭਾਿਹ ਨ ਜਾਲੈ ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਸੰਗੁ ਛੋਿਡ ਕਿਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥
ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਿਜਸੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥
ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥
ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਿਤ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਿਤ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1144-9)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
ਤੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਿਤ ॥
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਉ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੂ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ॥
ਹਮ ਤੇਰੇ ਿਭਖਾਰੀ ਦਾਨੁ ਦੇਿਹ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਤਉ ਪਰਸਾਿਦ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੁ ॥੩॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਨਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਮਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ॥
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੁਮ ਮਨਾ ॥
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥
ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਧੂਿਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਗਉ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਪਿਤਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਿਹ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਿਜਨ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ ਿਨਤ ਦੇਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਜਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਈਅਿਹ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਿਤੰਨ ਪਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਿਬਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਾਿਤਆ ॥
ਏਕੁ ਜਾਨਿਹ ਏਕੁ ਮਾਨਿਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਮਾਿਤਆ ॥
ਲਿਗ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਿਨ ਿਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਿਸਮਰੀਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥
ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਇਹ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਵਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-1)

ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥
ਸੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਇਹ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਵਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚੁ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ਹੋਇ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਵਉ ॥
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਸੰਤਸੰਿਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਅਨ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਉ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵਉ ॥੩॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥
ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-8)

ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਜੀਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰ੍ਿਮਆ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥
ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਿਮ ਮੋਿਹ ਮੋਿਹਆ ਜਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥
ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਪਆਰੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਦਇਆਲਾ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੩॥
ਿਜਸ ਨੋ ਤੁਮਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3)

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰੇ ॥੨॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿਧਆਏ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੩॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੪॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1270-13)

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਿਹ ਤੇਰਾ ਨ ਉ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ॥
ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
ਦੁਹ ਿਸਿਰਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ॥
ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜ ਈ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ॥
ਤੂ ਆਪੇ ਬੂਝਿਹ ਸੁਿਣ ਆਿਪ ਵਖਾਣਿਹ ॥
ਸੇਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੇ ॥੪॥੨॥੨੦॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ੍ ਦੇਖਿਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (780-17)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ੍ ਦੇਖਿਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਲਾਖ ਿਜਹਵਾ ਦੇਹ ੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥੁ ਸਾਧੇ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ॥
ਭਰਮ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਤਰ੍ ਦੇਖਿਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥
ਕੋਿਟ ਕਰਨ ਦੀਜਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸੁਣੀਅਿਹ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਿਸਮਿਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਿਗਆਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨਾ ॥
ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਚਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸੁਣੀਅਿਹ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੨॥
ਕਰੋਿੜ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਿਹ ਚਰਣ ਚਲਿਹ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਿਗ ਰਾਮ ॥
ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਿਤਸੁ ਤਾਰਿਗ ਰਾਮ ॥
ਭਵਜਲੁ ਤਿਰਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਰੇ ॥
ਮਹਾ ਿਬਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥
ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੀਮ ਅਪਾਰਿਗ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਸਦਾ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਮਾਰਿਗ ॥੩॥
ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਿਡਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ ॥
ਏਹੋ ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤਸੰਿਗ ਮਨੁ ਜਾਗਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17)

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਿਪ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਿਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਿਹ ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥
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ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁ ਆਗੈ ਿਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫

(214-6)

ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁ ਆਗੈ ਿਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਤ ਸੇਵਤ ਸਦਾ ਸੇਿਵ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥
ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਿਬਿਚ ਹਉਮੈ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰ ॥
ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਦੁਇ ਭੁੰਚਨਾ ਹੋਇ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਅਵਤਾਰ ॥੨॥
ਿਸਵ ਪੁਰੀ ਬਰ੍ਹਮ ਇੰਦਰ੍ ਪੁਰੀ ਿਨਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਿਹ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਹੋ ਸਾਕਤ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥੩॥
ਜੈਸੋ ਗੁ ਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਮੈ ਤੈਸੋ ਕਿਹਆ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥
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ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਧਿਰਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-5)

ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥
ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਿਤਰ੍ਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਿਬਸਾਰੀ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਧਿਰਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਬ ਚੂਕੇ ॥
ਅਖੁਟ ੁ ਖਜਾਨਾ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਤੋਿਟ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕੇ ॥੨॥
ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ਗੁ ਿਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥
ਲਾਿਹ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਜਉ ਭੇਿਟਓ ਤਉ ਿਬਸਰੀ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥੩॥
ਕਿਹਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੰਭਉ ਸੋ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਿਬਗਾਸਾ ਗੁ ਿਰ ਿਨਧਾਨੁ ਿਰਦੈ ਲੈ ਰਾਿਖਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥
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ਕਰਉ ਿਬਨਉ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਵਰੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥

800

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254-9)

ਕਰਉ ਿਬਨਉ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਵਰੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥
ਸੁਿਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਿਣ ਿਪਆਰੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਹਿਰ ਵਿਰ ਨਾਿਰ ਭਈ ਸੋਹਾਗਿਣ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸੁਖਾਿਨਆ ॥੨॥
ਅਵਗਣ ਿਤਆਿਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਿਨ ਅਸਿਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥
ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਿਤਸੁ ਕਦੇ ਨ ਿਵਆਪੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥
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ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥

801

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-4)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥
ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁ ਹਰੇ ਹਿਰ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥੨॥
ਿਹਰਦੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਿਹ ਨ ਡੋਲੈ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥
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ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥

802

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (813-13)

ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥
ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾਵਉ ॥੧॥
ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥
ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਗੁ ਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ ਸੁਿਣ ਮਨਿਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥
ਉਆ ਰਸ ਮਿਹ ਸ ਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਹੋਇ ਿਬਖੈ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਵਉ ॥੨॥
ਜਬ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਿਤਨ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗਾਵਉ ॥
ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥
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ਕਰਹੁ ਗਿਤ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥

803

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-2)

ਕਰਹੁ ਗਿਤ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਬਖਈ ਤੁਮ ਤਾਰੇ ਸੁਮਿਤ ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੈ ਪਾਈ ॥
ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਤੇ ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰਤ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਗਾਈ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਸੰਿਗ ਿਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਤੇ ਤੇ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਿਤਿਨ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਾ ॥੨॥੪੨॥੬੫॥
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ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਮਾਇ ॥

804

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ (234-3)

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਭਾਿਗ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਗਿਲ ਿਮਿਲਆ ਿਪਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਧਆਇ ॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਿਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥
ਪਰਤਿਖ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰਾ ਿਵਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਭਾਿਲ ਭਾਲਾਇ ॥
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਲਭਈ ਗੁ ਰ ੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਦੇਖਾਇ ॥੪॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਿਹ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਡੁ ਲੋਭੁ ਤਜਾਇ ॥
ਪਾਖੰਿਡ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜਮ ਡੰਡੁ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੬॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਤੂੰ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਗੁ ਿਰ ਪੂਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਮਲੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੭॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਇਕ ਗੁ ਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥
ਇਹੁ ਮੋਹ ੁ ਮਾਇਆ ਪਸਿਰਆ ਅੰਿਤ ਸਾਿਥ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥੮॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਿਰ ਆਿਪ ਲਇਆ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੯॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਿਰ ਮੰਿਨਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਕਿਰ ਜੋਦੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥
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ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਿਰ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17-16)

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਅੰਿਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
ਿਮਿਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮਰ੍ਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਅਉਗਣ ਸਿਭ ਅਸਾਹ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਿਰ ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਿਕਆ ਹੋਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਿਵਆ ਿਕਨੀ ਗੁ ਣੀ ॥
ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਿਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਿਮਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥
ਿਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਿਮਲੈ ਜਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥
ਕੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁ ਦਰਤੀ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਸਫਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇਤੇ ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ॥੩॥
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਊਪਜੈ ਸਚ ਮਿਹ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਹੋਵੈ ਪਿਤ ਊਗਵੈ ਗੁ ਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥
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ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥

806

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-5)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥
ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥
ਇਕ ਦਿਖਣਾ ਹਉ ਤੈ ਪਿਹ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਚੂਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੨॥
ਜਤੁ ਸਤੁ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਿਰ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨੁ ॥
ਦੂਧੁ ਕਰਮੁ ਸੰਤੋਖੁ ਘੀਉ ਕਿਰ ਐਸਾ ਮ ਗਉ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਿਖਮਾ ਧੀਰਜੁ ਕਿਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਜੇ ਬਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥
ਿਸਫਿਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮ ਗਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੪॥੭॥
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ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥

807

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (596-17)

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਿਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡੀ ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਿਖ ਪਰਮ ਰਿਸ ਰਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥
ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛੇ ਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥
ਤੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪਰਭਾਤੇ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜਿਪ ਮਨ ਰੇ ॥੨॥
ਤੁਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਫੁਿਨ ਸਾਚੇ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ॥੩॥
ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਤਸਿਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਾਿਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥

940

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥

808

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-15)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥
ਿਨਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਿਜਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਿਲ ਮਿਹ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ॥੨॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪਿੜਆ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥
ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਿਲ ਮਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥

941

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥

809

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (484-7)

ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਿਬਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਤਨੁ ਚੀਰਿਹ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪਰੈ ਤਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥
ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚੁ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਤੁਮਿਹ ਸੁ ਕੰਤ ਨਾਿਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥

942

ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਿਦਖਾਵੈ ਹੋਰ ੁ ॥

810

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-1)

ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਿਦਖਾਵੈ ਹੋਰ ੁ ॥
ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰ ੁ ॥੧॥
ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਬਖੁ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥
ਅਿਨਕ ਪੜਦੇ ਮਿਹ ਕਮਾਵੈ ਿਵਕਾਰ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਿਹ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥
ਅੰਤਿਰ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਰਿਸ ਰਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥

943

ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥

811

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-9)

ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥
ਬਸਿਹ ਸੰਤ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਦੁਖ ਦਾਿਰਦਰ੍ ਿਨਵਾਰਨੁ ॥
ਿਨਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਮਨ ਬਚ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਅਉ ਭਯਉ ਿਤਹ ਸਮਸਿਰ ਸੋਈ ॥
ਧਰਿਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਰਿਹਓ ਭਿਰ ॥
ਭਿਨ ਮਥੁ ਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਹਿਰ ॥੭॥੧੯॥

944

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥

812

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-17)

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥
ਨਾ ਰੁਿਤ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਿਹ ॥੧॥
ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਖੋਿਜ ਘਰੈ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਿਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਜਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥

945

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥

813

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14)

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਨ ਭਾਲਿਹ ਸੋਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੩॥
ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਿਹਆ ਧਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥੯॥

946

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

814

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-17)

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥
ਨਾ ਰੁਿਤ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਿਹ ॥੧॥
ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਖੋਿਜ ਘਰੈ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਿਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁ ਜਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥

947

ਕਿਲਜੁਗੁ ਉਧਾਿਰਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

815

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-4)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਕਿਲਜੁਗੁ ਉਧਾਿਰਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਿਜ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਿਭ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਿਬਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥
ਸਤਜੁਗੁ ਤਰ੍ੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਭਣੀਐ ਕਿਲਜੁਗੁ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਿਹ ॥
ਅਿਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਿਹ ਕਰੁ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕੜੀਐ ਿਕਸੈ ਥਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ਕਰਿਹ ਿਜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚਿਹ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਅਪਿਣਆ ਸੰਤਾ ਦੇਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥

948

ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਿਮਲਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ॥

816

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ (806-6)

ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਿਮਲਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ॥
ਪਲੁ ਪਲੁ ਿਨਮਖ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਿਧਆਵਉ ॥
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਿਬਸਰੁ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥

949

ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥

817

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-9)

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਵਿਸ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥
ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਭਤਾਿਰ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕਉ ਲੋੜੀ ॥੧॥
ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤੰਬੋਲੁ ਮੁਿਖ ਖਾਇਆ ॥
ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ੍ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥
ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੨॥
ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਕੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥
ਵਿਸ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੰਦਰੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸਭ ਕਾਮਿਣ ਿਤਆਗੀ ਿਪਰ੍ਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸੂਰ ੁ ਜੋਿਤ ਉਜੀਆਰਾ ॥
ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਰ ਧਨ ਿਮਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥
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ਕਵਨ ਕਹ ਹਉ ਗੁ ਨ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ (1304-13)

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਕੇਰੈ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਿਹ ਮਗਨੇਰੈ ॥
ਨੈਨਹੁ ਦੇਖੁ ਸਾਧ ਦਰਸੇਰੈ ॥
ਸੋ ਪਾਵੈ ਿਜਸੁ ਿਲਖਤੁ ਿਲਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥
ਬ ਛਉ ਧੂਿਰ ਪਿਵਤਰ੍ ਕਰੇਰੈ ॥
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥
ਿਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥
ਮਨਸਾ ਮਾਿਨ ਏਕ ਿਨਰੰਕੇਰੈ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਗਹੁ ਭਾਉ ਦੂਜੇਰੈ ॥
ਕਵਨ ਕਹ ਹਉ ਗੁ ਨ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ॥
ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥
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ਕਵਨ ਕਾਜ ਿਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਜਨਿਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (970-19)

ਕਵਨ ਕਾਜ ਿਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਜਨਿਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਭਵ ਿਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਗੋਿਬੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਿਤਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਿਨੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਿਨ ਫੁਿਨ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਤੂਟੈ ॥੨॥
ਿਜਹ ਘਿਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਨੋ ਮੈ ਫੇਰਾ ॥
ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥
ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਿਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਭਗਿਤ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤੁਮਾਰੀ ॥੫॥੮॥
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ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

(204-1)

ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਿਧ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਿਹ ਪਰਦੇਸਿਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥੧॥
ਨਾਿਹਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਿਫਰਤ ਿਤਸਾਈ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਰੀ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥

953

ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥

821

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-7)

ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਿਨ ਸੋਿਹਆ ॥
ਸੁਿਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ॥੧॥
ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥
ਕਵਨ ਰੰਿਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁ ਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸੁਹਾਗੁ ॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਿਰ ਭਾਗੁ ॥੨॥
ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪਰਧਾਿਨ ॥
ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਿਗਆਿਨ ॥੩॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤ ਰੰਿਗ ਗੁ ਲਾਲ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥
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ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਿਰਆ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-11)

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਿਰਆ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਿਤ ॥੧॥
ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਿਬਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥
ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਿਰ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡ ਡ ॥
ਿਸਮਰਿਹ ਨਾਹੀ ਜੋਿਨ ਦੁਖ ਿਨਰਲਜੇ ਭ ਡ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਿਤਸ ਿਸਉ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ੁ ॥
ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਿਜਓ ਮਹਾ ਖੇਦ ੁ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਵਿਸ ਕੀਨਾ ॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥
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ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਿਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਿਜਸਿਹ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਿਹ ਜੀਉ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਗਯੰਦ (1402-11)

ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਿਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਿਜਸਿਹ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਦੇਿਖ ਰੂਪੁ ਅਿਤ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਿਕੰਕਨੀ ਸਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਿਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਮੇਿਟ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤ ਸਾਚੁ ਸਰ੍ੀ ਿਨਵਾਸੁ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥੧॥੬॥
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ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5)

ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲ੍ਹਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥
ਿਪਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਾ ॥੨॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਿਰ ਭਾਲਿਣ ਜਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਅਲਖੁ ਿਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਉਖੰਡ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਤੋਿਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਿਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥
ਮੋਿਲ ਿਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੫॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਿਤ ਿਜਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਿਦਖਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥
ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥
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ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਿਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਉ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁ ੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (968-19)

ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਿਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਉ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁ ੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥
ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥
ਏਕ ਬੂੰਦ ਭਿਰ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਜੋ ਮਦੁ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਤਿਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ॥
ਮੁਦਰ੍ਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਰਿਵ ਸਿਸ ਗਹਨੈ ਦੇਉ ਰੇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਿਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ ॥੩॥
ਿਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰੇ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੋ ਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲ੍ਹਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5)

ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲ੍ਹਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥
ਿਪਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਾ ॥੨॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਿਰ ਭਾਲਿਣ ਜਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਅਲਖੁ ਿਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਉਖੰਡ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਤੋਿਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਿਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥
ਮੋਿਲ ਿਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੫॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਿਤ ਿਜਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਿਦਖਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥
ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥
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ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2)

ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥
ਿਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਿਧਆਨੁ ਕੁ ਸਪਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰ੍ਹਿਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥
ਪ ਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਜਨੇਊ ਿਜਚਰੁ ਜੋਿਤ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥
ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਿਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥
ਪੂ ਜਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਿਲ ॥
ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥
ਚੀਨੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥
ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਿਬ ਚੋਰ ੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਿਟ ਜਾਣੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ॥
ਬੂਝੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕੁ ॥੪॥
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਿਤਆ ਜਾਇ ॥
ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ॥
ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ ੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥
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ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਿਨਵਾਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-17)

ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਿਨਵਾਰਾ ॥
ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥
ਅਿਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥
ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਿਰ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਮਾਰੈ ਏਕ ਜੁ ਮਾਟੀ ਗੂ ੰਧੀ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਬਾਨੀ ਲਾਈ ॥
ਕਾਹੂ ਮਿਹ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਿਬਆਿਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥
ਸੂਮਿਹ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਿਹ ਲਾਗੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੈ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਨੁ ਊਤਮੁ ਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਿਗਆ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ॥
ਿਚਰਗਟ ਫਾਿਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥
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ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19)

ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥
ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਬਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਲਪਿਟ ਸੰਿਗ ਨਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚਰਾਏ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਿਬਹਾਵੈ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਿਬਹਾਏ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਚਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋ ਿਪੜੁ ਮਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ॥੫॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ ਿਹਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਹ ਡਰਤੇ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਰਤੇ ॥੬॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ ॥
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ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥
ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਿਸਆਨਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੮॥੩॥
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ਕਾਹੇ ਏਕ ਿਬਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫ (379-17)

ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਜੋਬਨ ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜਆਨੀ ॥
ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥
ਆਗੈ ਦਰਗਿਹ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੧॥
ਕਾਹੇ ਏਕ ਿਬਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਬਿਚਤਰ੍ ਸੁੰਦਰ ਆਖਾੜੇ ਰਣ ਮਿਹ ਿਜਤੇ ਪਵਾੜੇ ॥
ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ॥
ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਛੋਿਡ ਚਿਲਆ ਏਕ ਿਦਹਾੜੇ ॥੨॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਿਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਆਿਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ਤਤੁ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥
ਨ ਗਾ ਆਇਆ ਨ ਗੋ ਜਾਸੀ ਿਜਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨੈ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਿਭ ਮੀਤਾ ਝੂਠਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਡੂ ਬੇ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥

964

ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਿਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥
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ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨

(1170-19)

ਸਾਲ ਗਰ੍ਾਮ ਿਬਪ ਪੂਿਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਬੇੜਾ ਬ ਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਿਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥
ਕਾਚੀ ਢਹਿਗ ਿਦਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਹਿਰਹਟ ਮਾਲ ਿਟੰਡ ਪਰੋਵਹੁ ਿਤਸੁ ਭੀਤਿਰ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਸੰਚਹੁ ਭਰਹੁ ਿਕਆਰੇ ਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ॥੨॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਦੁਇ ਕਰਹੁ ਬਸੋਲੇ ਗੋਡਹੁ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ॥
ਿਜਉ ਗੋਡਹੁ ਿਤਉ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਈ ॥੩॥
ਬਗੁ ਲੇ ਤੇ ਫੁਿਨ ਹੰਸੁਲਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਤੂ ਕਰਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੪॥੧॥੯॥
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ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (692-17)

ਗਹਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਿਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥
ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਿਧਕਾਈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਣ ਧਿਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ ॥੧॥
ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥
ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥
ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤਰ੍ੁ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਿਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥
ਸਰਬ ਸਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਿਰ ਬ ਧੇ ਹਾਥੀ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥
ਦੁਰਬਾਸਾ ਿਸਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥
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ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (684-14)

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੁਹਪ ਮਿਧ ਿਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਿਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥
ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਿਰ ਬਸੇ ਿਨਰੰਤਿਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥੧॥
ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਬਤਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਿਮਟੈ ਨ ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥
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ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-14)

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥
ਿਬਿਖਆ ਕੈ ਧਿਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾ ਸਾਿਥ ਜਾਇ ਨ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਿਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਸਿਭ ਮਰਿਹ ਗਵਾਰ ॥
ਭਵਜਿਲ ਡੂ ਬੇ ਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ॥
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਬੈਰਾਿਗ ॥੨॥
ਚਹੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਤਰਸਿਹ ਸਿਭ ਲੋਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਊਤਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਿਪ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਿਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥
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ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-8)

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਿਖਨ ਮਾਹੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸੰਿਚ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥
ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਟ ਗਈ ਿਚੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥
ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੨॥
ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥
ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁ ਿਰ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥
ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥
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ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਿਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-9)

ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਿਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥
ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਿਨਕਿਟ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥
ਅਪੁਨੀ ਿਬਿਧ ਆਿਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਮਿਹ ਪਾਵਹੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥
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ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂ ਤੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16)

ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂ ਤੇ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥
ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਹ ਭਰਿਮ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਵਾਇਆ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਭਗਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥
ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਿਗਰ੍ਹ ਮੇਰਾ ॥
ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਿਹ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥
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ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਚੀਤੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153-3)

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਚੀਤੁ ॥
ਝੂਠ ਿਵਕਾਿਰ ਜਾਗੈ ਿਹਤ ਚੀਤੁ ॥
ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥
ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਿਨਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਿਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥
ਿਜਹਵਾ ਇੰਦਰ੍ੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥
ਿਦਸਿਟ ਿਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥
ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਮੂਏ ਿਕਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥
ਪਰਪੰਿਚ ਿਵਆਿਪ ਰਿਹਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥
ਿਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਬੋਿਹਿਥ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥
ਠਾਕੇ ਬੋਿਹਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰਦੁਆਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਘਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥
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ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥

839

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (377-14)

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਿਹ ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹੋਵਿਹ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥
ਦੂਖ ਭੂਖ ਿਮਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਤੂੰ ਸੁਖਮਿਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਕਰਉ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਿਬਖੁ ਿਤਆਸ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਿਸ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਿਹ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥
ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਿਬਉਹਾਰਾ ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥
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ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਰਿਸ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (245-2)

ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਰਿਸ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥
ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੁਿਬਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥
ਦੁਿਬਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਕਾਮਿਣ ਵਰੁ ਪਾਏ ਗੁ ਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂ ਿੜ ਕੁ ਸਿਤ ਭਿਰਆ ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਿਜਤੁ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਿਪਰਿਹ ਿਪਆਰੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥
ਕਾਮਿਣ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੇ ॥
ਰੈਿਣ ਸੁਿਖ ਸੁਤੀ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਿਮਲੀਐ ਿਪਆਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਦੁਖੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਮਹਲੁ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਕਾਮਿਣ ਗੁ ਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਿਮਲੀ ਸੋਹਾਗਿਣ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਕਾਮਿਣ ਿਬਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੇ ॥
ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਕਾਿਮ ਿਵਆਪੀ ਮੋਿਹ ਸੰਤਾਪੀ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਿਖ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੩॥
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਭੋਲੀ ਿਨਗੁ ਣੀਆ ਜੀਉ ਿਪਰੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲੀਐ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ॥
ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੁ ਿਪਆਰਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹੈ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਅਨਿਦਨੁ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥
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ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥

841

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ (695-13)

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥
ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂ ਜਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥
ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥
ਪੀਪਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥੨॥੩॥
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ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥

842

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18)

ਸਗਲ ਅਨੰਦ ੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਬਗਸੇ ਸਿਭ ਪਰਵਾਿਰਆ ॥੧॥
ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਣ ਿਤਰ੍ਣ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਹਿਰਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਿਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥
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ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਿਚਓ ਜਗਦੀਸ ॥

843

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-19)

ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਿਚਓ ਜਗਦੀਸ ॥
ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਿਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਿਹਓ ਸੀਸ ॥੧॥
ਿਬਖੈ ਬਾਚੁ ਹਿਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥
ਿਨਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਿਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਿਹਓ ਨ ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਿਰ ॥
ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਿਰਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਿਚਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਿਰ ॥੨॥
ਿਜਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਿਹਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਿਤਉ ਪਸਿਰਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥
ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂ ਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥
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ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁ ਨ ਕਾਲੀ ॥

844

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥ (794-10)

ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
ਬਾਵਿਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥
ਤੈ ਸਿਹ ਮਨ ਮਿਹ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ ॥੧॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁ ਨ ਕਾਲੀ ॥
ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਿਬਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥
ਿਪਰਿਹ ਿਬਹੂਨ ਕਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਜਾ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਿਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ॥
ਜਾ ਿਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥
ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਬਹੁਤੁ ਿਪਈਣੀ ॥
ਉਸੁ ਊਪਿਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥

978

ਿਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਿਨਿਧ ਭਾਰੀ ॥

845

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (855-17)

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਿਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ॥
ਅਜਹੁ ਿਬਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਦਾ ॥੧॥
ਿਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਿਨਿਧ ਭਾਰੀ ॥
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਖੈ ਿਬਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਾਖੀਐ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ॥੨॥
ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥
ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਿਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਿਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂ ਸਰਬ ਿਬਆਪੀ ॥
ਤੁਮ ਸਮਸਿਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲੁ ਮੋਿਹ ਸਮਸਿਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥
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ਿਕਉ ਜੀਵਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਮਾਈ ॥

846

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1207-12)

ਿਕਉ ਜੀਵਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਮਾਈ ॥
ਜਾ ਕੇ ਿਬਛੁਰਤ ਹੋਤ ਿਮਰਤਕਾ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਹੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੁਹਾਈ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਸੰਤਹੁ ਮੋਿਹ ਅਪੁਨੀ ਪਰ੍ਭ ਮੰਗਲ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੧॥
ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਊਪਿਰ ਨੈਨਹੁ ਧੂਿਰ ਬ ਛਾਈ ॥
ਿਜਹ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਤਾ ਕੈ ਹਉ ਜਾਈ ॥੨॥੩॥੧੭॥

980

ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨੈ ਤੇ ਿਜਸ ਕੇ ਗੁ ਣ ਏਹ ॥

847

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-12)

ਮਾਟੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥
ਅਿਨਕ ਿਛਦਰ੍ ਮਨ ਮਿਹ ਢਕੇ ਿਨਰਮਲ ਿਦਰ੍ਸਟੇਹ ॥੧॥
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨੈ ਤੇ ਿਜਸ ਕੇ ਗੁ ਣ ਏਹ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤਿਜ ਰਚੇ ਿਜ ਆਨ ਿਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਹੁ ਿਸਮਰਹੁ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਤ ਿਬਲਮ ਕਰੇਹ ॥
ਛੋਿਡ ਪਰ੍ਪੰਚੁ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਚਹੁ ਤਿਜ ਕੂ ੜੇ ਨੇਹ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਅਿਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਏਹ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਿਤਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਿਤ ਲੇਹ ॥੩॥
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ ਸਭ ਸੰਿਗ ਬਰਨੇਹ ॥
ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥
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ਿਕਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥

848

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1161-14)

ਿਕਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥
ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪ ਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥
ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਕਾਮੁ ਿਕਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ ॥
ਕਰ੍ੋਧੁ ਪਰ੍ਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥
ਸਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁ ਬੁਿਧ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥
ਿਤਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
ਪਰ੍ੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਿਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਿਗਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਿਹ ਚੋਟ ਿਸਝਾਇਆ ॥੪॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਅਰੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਪਕਿਰਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥੫॥
ਭਗਵਤ ਭੀਿਰ ਸਕਿਤ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ॥
ਦਾਸੁ ਕਮੀਰੁ ਚਿੜਓ ਗੜ ਊਪਿਰ ਰਾਜੁ ਲੀਓ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੬॥੯॥੧੭॥
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ਿਕਆ ਸੋਵਿਹ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਗਾਫਲ ਗਿਹਿਲਆ ॥

849

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-7)

ਿਕਆ ਸੋਵਿਹ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਗਾਫਲ ਗਿਹਿਲਆ ॥
ਿਕਤੀ ਇਤੁ ਦਰੀਆਇ ਵੰਞਿਨ ਵਹਿਦਆ ॥੧॥
ਬੋਿਹਥੜਾ ਹਿਰ ਚਰਣ ਮਨ ਚਿੜ ਲੰਘੀਐ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੋਗਿਹ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਿਞਆ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਮਿਰ ਮਿਰ ਰੁੰਿਨਆ ॥੨॥
ਕਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ ਤਿਨ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥
ਮਹਾ ਿਬਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਵਰਲੈ ਪੇਿਖਆ ॥
ਛੂਟਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਿਖਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥
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ਿਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥

850

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-10)

ਿਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ਾ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਖ ਜਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਹਿਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥
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ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

851

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-10)

ਿਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ਾ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਖ ਜਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਹਿਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥
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ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥
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ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-16)

ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲਓ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨੁ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨੁ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ ਿਬਨਿਸਓ ਮੂੜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਿਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥
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ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥

853

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (738-4)

ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥
ਸੋ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿਜ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
ਿਕਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਿਕਆ ਕਿਹ ਰੀਝਾਵਉ ਿਬਿਧ ਿਕਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥
ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥
ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਠੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਹਾਥ ਦੇਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥
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ਿਕਆ ਜਪੁ ਿਕਆ ਤਪੁ ਿਕਆ ਬਰ੍ਤ ਪੂ ਜਾ ॥
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ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥ (324-12)

ਿਕਆ ਜਪੁ ਿਕਆ ਤਪੁ ਿਕਆ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ॥
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਿਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਿਮਲੇ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥
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ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (793-18)

ਜੋ ਿਦਨ ਆਵਿਹ ਸੋ ਿਦਨ ਜਾਹੀ ॥
ਕਰਨਾ ਕੂ ਚੁ ਰਹਨੁ ਿਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥
ਸੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ॥
ਦੂਿਰ ਗਵਨੁ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥
ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥
ਤੈ ਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਿਰਜਕੁ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥
ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਹਾਟੁ ਚਲਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਬੰਿਦਗੀ ਛਾਿਡ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥
ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥
ਸ ਝ ਪਰੀ ਦਹ ਿਦਸ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਿਨਦਾਿਨ ਿਦਵਾਨੇ ॥
ਚੇਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥
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ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਿਕਆ ਤੂ ਿਚਤਵਿਹ ਿਕਆ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਉਪਾਏ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

(1266-4)

ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਿਕਆ ਤੂ ਿਚਤਵਿਹ ਿਕਆ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਉਪਾਏ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਿਜਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥
ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਿਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁ ਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਿਮਸਟਾਏ ॥
ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਹੁਿਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਿਰ ਰਾਏ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਿਬਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਿਹ ਮੰਿਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥
ਜਉ ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥
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ਿਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੀਗਾਰ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (42-6)

ਿਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੀਗਾਰ ॥
ਰਸ ਭੋਗਿਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਿਹ ਮਾਣਿਹ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
ਬਹੁਤੁ ਕਰਿਹ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਿਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਪਿੜ ਭੋਿਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਪਾਵਹੀ ਿਬਸਿਰਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥
ਿਸਰਜਣਹਾਿਰ ਭੁਲਾਇਆ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਿਹ ਇਕਤ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਿਨਤ ॥
ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਿਵਆਿਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ॥
ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਿਤਸੁ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਿਰ ਫੇਰ ੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥
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ਿਕਆ ਪਿਹਰਉ ਿਕਆ ਓਿਢ ਿਦਖਾਵਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225-6)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਿਕ ਚੜਾਵਉ ॥
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਿਹਿਰ ਹਢਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥
ਿਕਆ ਪਿਹਰਉ ਿਕਆ ਓਿਢ ਿਦਖਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਨੀ ਕੁ ੰਡਲ ਗਿਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥
ਲਾਲ ਿਨਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁ ਲਾਲਾ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥
ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਿਨਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਫੂਲ ਿਬਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂਠੇ ਿਦਵਾਜੇ ॥੫॥
ਿਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਬੁਲਾਵਉ ॥
ਤਾਜ ਕੁ ਲਹ ਿਸਿਰ ਛਤਰ੍ੁ ਬਨਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥
ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥
ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂ ੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਿਸ ਕਾਜਾ ॥੭॥
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਵਸਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਾਿਨਆ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥
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ਿਕਆ ਪੜੀਐ ਿਕਆ ਗੁ ਨੀਐ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (655-17)

ਿਕਆ ਪੜੀਐ ਿਕਆ ਗੁ ਨੀਐ ॥
ਿਕਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨੀਐ ॥
ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਿਕਆ ਹੋਈ ॥
ਜਉ ਸਹਜ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੋਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਸ ਗਵਾਰਾ ॥
ਿਕਆ ਸੋਚਿਹ ਬਾਰੰ ਬਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਧਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ ॥
ਇਕ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ॥
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ॥
ਘਿਟ ਦੀਪਕੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਿਨਆ ॥
ਜਬ ਜਾਿਨਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗੁ ਨ ਪਤੀਜੈ ॥
ਨ ਪਤੀਜੈ ਤਉ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥੩॥੭॥
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ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

860

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (481-7)

ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥
ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਿਲਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥
ਚੰਦ ੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥
ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਬਸਾਈ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥
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ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਮਤਰ੍ ਸੁਤ ਨਾਿਲ ਭਾਈ ॥

861

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-1)

ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਮਤਰ੍ ਸੁਤ ਨਾਿਲ ਭਾਈ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁ ੜਮ ਸਕੇ ਨਾਿਲ ਜਵਾਈ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਿਲ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥
ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਿਰ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਖੁ ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਨ ਿਸਉ ਧੜੇ ਕਰਿਹ ਸੇ ਜਾਿਹ ॥
ਝੂਠੁ ਧੜੇ ਕਿਰ ਪਛੋਤਾਿਹ ॥
ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਿਹ ਮਿਨ ਖੋਟ ੁ ਕਮਾਿਹ ॥
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਜਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਿਹ ॥੨॥
ਏਹ ਸਿਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥
ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥
ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥
ਹਮਰੈ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਵਧਾਏ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਏ ॥
ਹਮਰਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜਿਨ ਏਹ ਧੜੇ ਸਿਭ ਗਵਾਏ ॥੪॥
ਿਮਿਥਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਿਹ ਪਾਵੈ ॥
ਪਰਾਇਆ ਿਛਦਰ੍ੁ ਅਟਕਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ॥
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਧਰਮੁ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਿਜਿਣ ਆਵੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥
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ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁ ਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

862

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (34-13)

ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁ ਰ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਲਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੁ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥
ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਿਖ ਲੈ ਕੂ ੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ॥
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਭਰ੍ਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਿਰ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਿਹਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥
ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਿਣਓ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਿਵਹਾਇ ॥
ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਿਜਉ ਆਇਆ ਿਤਉ ਜਾਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਗਇਆ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ਹਿਹ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥
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ਿਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਿਨ ॥

863

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (894-9)

ਿਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਿਨ ॥
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਿਗਆਿਨ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਭੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਰਿਧ ਨ ਬੁਿਧ ਨ ਿਸਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥
ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਿਹ ਬਾਸੁ ॥
ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮਿਹ ਟੇਕ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਉ ਮਿਨ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥
ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥
ਤੂ ਅਗਨਤੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਿਜਸਿਹ ਜਣਾਵਿਹ ਿਤਿਨ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥੩॥
ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਿਤਸੁ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥
ਸਗਲ ਅਰਾਧਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਬੇਅੰਤ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥
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ਿਕਤੈ ਪਰ੍ਕਾਿਰ ਨ ਤੂਟਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

864

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (684-10)

ਿਕਤੈ ਪਰ੍ਕਾਿਰ ਨ ਤੂਟਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਉਮੈ ਬੰਧੁ ਹਿਰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗਉ ਨੇਹ ੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਏਹ ॥੨॥੪॥੫੮॥
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ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥

865

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877-2)

ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਵਸਿਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਿਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥
ਿਜਸੁ ਦਰ ਕਾਰਿਣ ਿਫਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥
ਜੀਵਿਤਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥
ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਿਧਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਿਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥
ਿਕੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਤੁਮ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਕਰੇ ॥੩॥
ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਿਕਉ ਕਿਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥
ਆਸਾ ਭੀਤਿਰ ਰਹੈ ਿਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਿਮਲੈ ॥੪॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥
ਜੀਵਿਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩॥
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ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਿਨਮਾਨੋ ॥

866

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-15)

ਉਮਿਕਓ ਹੀਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਤਾਈ ॥
ਖੋਜਤ ਚਿਰਓ ਦੇਖਉ ਿਪਰ੍ਅ ਜਾਈ ॥
ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ ਿਪਰ੍ਅ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਿਨਮਾਨੋ ॥
ਿਮਲੁ ਸਾਜਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਕੁ ਰਬਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕਾ ਸੇਜ ਿਵਛੀ ਧਨ ਕੰਤਾ ॥
ਧਨ ਸੂਤੀ ਿਪਰੁ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ ॥
ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ ॥
ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਿਪਰੁ ਬੋਲੰਤਾ ॥੨॥
ਭਈ ਿਨਰਾਸੀ ਬਹੁਤੁ ਿਦਨ ਲਾਗੇ ॥
ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ॥
ਿਖਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ ਿਬਨੁ ਪਗ ਪਾਗੇ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹ ਸਭਾਗੇ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਬੂਝੀ ਤਪਿਤ ਘਰਿਹ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਿਣ ਮੁਝਿਹ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿਪਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
ਖੋਿਲਓ ਕਪਾਟੁ ਤਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੫॥
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ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥

867

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

(204-17)

ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਜਾਈ ॥੧॥
ਏਕਾ ਸੰਗਿਤ ਇਕਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸਤੇ ਿਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ॥
ਏਕ ਬਸਤੁ ਿਬਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਿਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁ ੰਜੀ ਗੁ ਰ ਸਉਪਾਈ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਤਨ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਿਖਨ ਮਿਹ ਨਾਠਾ ਿਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੨॥
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ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ॥
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ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ॥
ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਨਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਪਆਰੇ ॥
ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਵਣ ਖੰਿਡ ਪਾਇਆ॥
ਿਕਨਹੀ ਮੋਿਨ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨੰਿਨ ਭਗਉਤੀ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਓਟ ਲੀਤੀ ॥੨॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥
ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਤਿਜ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥
ਿਕਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਿਰਆ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਿਰ ਪਿਰਆ ॥੩॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਮੈ ਕੁ ਲਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ॥
ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਿਹ ਪਸਾਰਾ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥
ਿਕਨਹੀ ਘੂ ਘਰ ਿਨਰਿਤ ਕਰਾਈ ॥
ਿਕਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਤਲਕੁ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੫॥
ਿਕਨਹੀ ਿਸਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ॥
ਿਕਨਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥
ਿਕਨਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ॥੬॥
ਕੋਈ ਚਤੁਰ ੁ ਕਹਾਵੈ ਪੰਿਡਤ ॥
ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਮੰਿਡਤ ॥
ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥
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ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰ੍ਬੋਧੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥
ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥
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ਸੰਤਹੁ ਬਨਿਜਆ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥
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ਿਕਨਹੀ ਬਨਿਜਆ ਕ ਸੀ ਤ ਬਾ ਿਕਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥
ਸੰਤਹੁ ਬਨਿਜਆ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥
ਹੀਰਾ ਹਾਿਥ ਚਿੜਆ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਛੂਿਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥
ਸਾਚੀ ਬਸਤੁ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਜਾਇ ਭੰਡਾਰੀ ॥੨॥
ਆਪਿਹ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਨਕ ਆਪੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥
ਆਪੈ ਦਹ ਿਦਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਿਨਹਚਲੁ ਹੈ ਿਬਆਪਾਰੀ ॥੩॥
ਮਨੁ ਕਿਰ ਬੈਲੁ ਸੁਰਿਤ ਕਿਰ ਪੈਡਾ ਿਗਆਨ ਗੋਿਨ ਭਿਰ ਡਾਰੀ ॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਿਨਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥
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ਿਕਰਸਾਣੀ ਿਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-6)

ਿਕਰਸਾਣੀ ਿਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥
ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਿਰ ਅੰਿਤ ਛਡਾਇ ॥੧॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਿਤ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥
ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਵਧਾਵੈ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲਤਾ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਿਬਖੁ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਿਹ ਹਾਿਟ ਕਮਾਇ ॥
ਮੋਹ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁ ਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥
ਜਿਨ ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥
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ਿਕਰਿਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥
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ਿਕਰਿਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥
ਚਾਿਰ ਕੁ ੰਟ ਦਹ ਿਦਸ ਭਰ੍ਮੇ ਥਿਕ ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥
ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਕਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥
ਜਲ ਿਬਨੁ ਸਾਖ ਕੁ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਿਹ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥
ਹਿਰ ਨਾਹ ਨ ਿਮਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਿਬਸਰਾਮ ॥
ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਨ ਪਰ੍ਗਟਈ ਭਿਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗਰ੍ਾਮ ॥
ਸਰ੍ਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਿਵਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਿਭ ਜਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤ
ੰ ੀਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥
ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਿਜਸ ਕਾ ਿਨਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥
ਚੇਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦ ੁ ਘਣਾ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥
ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਿਤਸਿਹ ਗਣਾ ॥
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਜੀਵਣਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ਰਿਵਆ ਿਵਿਚ ਵਣਾ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਕਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥
ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਮਨਾ ॥
ਚੇਿਤ ਿਮਲਾਏ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥
ਵੈਸਾਿਖ ਧਿਰਿਨ ਿਕਉ ਵਾਢੀਆ ਿਜਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਿਵਸਾਿਰ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ੁ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਨ ਸੰਿਗ ਧਨਾ ਹਿਰ ਅਿਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥
ਪਲਿਚ ਪਲਿਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹ ੁ ॥
ਇਕਸੁ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਿਹ ਖੋਿਹ ॥
ਦਯੁ ਿਵਸਾਿਰ ਿਵਗੁ ਚਣਾ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਿਤਨ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
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ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤੁ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੇਿਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਿਜਸੁ ਅਗੈ ਸਿਭ ਿਨਵੰਿਨ ॥
ਹਿਰ ਸਜਣ ਦਾਵਿਣ ਲਿਗਆ ਿਕਸੈ ਨ ਦੇਈ ਬੰਿਨ ॥
ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਿਨ ॥
ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਿਨ ਭਾਵੰਿਨ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ ਕਰੰਿਨ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਿਹ ਧਮਿਨ ॥
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਵਛੁਿੜ ਿਕਉ ਰੋਵੰਿਨ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਿਨ ॥
ਹਿਰ ਜੇਠੁ ਰੰਗੀਲਾ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ਿਜਸ ਕੈ ਭਾਗੁ ਮਥੰਿਨ ॥੪॥
ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਿਤਸੁ ਲਗੈ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ਨ ਿਜੰਨਾ ਪਾਿਸ ॥
ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ ॥
ਦੁਯੈ ਭਾਇ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਗਿਲ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਿਲਿਖਆਸੁ ॥
ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉਿਠ ਚਲੀ ਗਈ ਿਨਰਾਸ ॥
ਿਜਨ ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਿਪਆਸ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੰਦਾ ਿਤਸੁ ਲਗੈ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸ ॥੫॥
ਸਾਵਿਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਿਪਆਰੁ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਿਗ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਦਾਰੁ ॥
ਿਬਿਖਆ ਰੰਗ ਕੂ ੜਾਿਵਆ ਿਦਸਿਨ ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥
ਵਣੁ ਿਤਣੁ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਮਉਿਲਆ ਸੰਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਿਮਲਣੈ ਨੋ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਕਰਿਮ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥
ਿਜਨੀ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਿਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਸਾਵਣੁ ਿਤਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਹਾਰੁ ॥੬॥
ਭਾਦੁਇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥
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ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਿਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤੁ ॥
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਦੇਹ ਿਬਨਸਸੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਕਹਸਿਨ ਪਰ੍ੇਤੁ ॥
ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਿਕਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤੁ ॥
ਛਿਡ ਖਵੋਤੇ ਿਖਨੈ ਮਾਿਹ ਿਜਨ ਿਸਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥
ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਿਸਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਤੁ ॥
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਿਹਥ ਪਰ੍ਭ ਦੇਤੁ ॥
ਸੇ ਭਾਦੁਇ ਨਰਿਕ ਨ ਪਾਈਅਿਹ ਗੁ ਰ ੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ ॥੭॥
ਅਸੁਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਜਾਇ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਪਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
ਿਵਣੁ ਪਰ੍ਭ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
ਿਜੰਨੀ ਚਾਿਖਆ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਿਬਨਤੀ ਕਰਿਹ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭੂ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਕੰਿਤ ਿਮਲਾਈਆ ਿਸ ਿਵਛੁਿੜ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਵਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਾਇ ॥
ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਿਜਨਾ ਮਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੮॥
ਕਿਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥
ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਿਲਆਂ ਿਵਆਪਿਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥
ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਿਨ ਜਨਮ ਿਵਜੋਗ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਿਜਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥
ਿਵਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਿਰ ਸਕੈ ਿਕਸ ਥੈ ਰੋਵਿਹ ਰੋਜ ॥
ਕੀਤਾ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਲੈ ਤ ਉਤਰਿਹ ਸਿਭ ਿਬਓਗ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਿਹ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥
ਕਿਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਬਨਸਿਹ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥
ਮੰਿਘਿਰ ਮਾਿਹ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਕਆ ਗਣੀ ਿਜ ਸਾਿਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਿਲਆ ਰਾਮ ਿਸਉ ਸੰਿਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
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ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਨ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥
ਿਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਿਸ ਪੜੀਆਹ ॥
ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਿਦਸਿਨ ਿਨਤ ਖੜੀਆਹ ॥
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਿਤਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥
ਨਾਨਕ ਬ ਛੈ ਧੂਿੜ ਿਤਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣੀ ਦਿਰ ਪੜੀਆਹ ॥
ਮੰਿਘਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥
ਪੋਿਖ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਿਵਆਪਈ ਕੰਿਠ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ॥
ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਚਰਨਾਰਿਬੰਦ ਦਰਸਿਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥
ਓਟ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥
ਿਬਿਖਆ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁ ਣ ਗਾਹੁ ॥
ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਿਮਲੀ ਸਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਮਾਹੁ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਵਛੁੜੀਆਹੁ ॥
ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥
ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਪਈਆਹੁ ॥
ਪੋਖੁ ਸਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥
ਮਾਿਘ ਮਜਨੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਸੁਿਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਿਰ ਦਾਨੁ ॥
ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਿਬਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
ਸਚੈ ਮਾਰਿਗ ਚਲਿਦਆ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਿਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥
ਿਜਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥
ਮਾਿਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕ ਢੀਅਿਹ ਿਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥
ਫਲਗੁ ਿਣ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਿਰ ਸਜਣ ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਇ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਆ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਿਣ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਿਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਿਵੰਦ ਅਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਦਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥
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ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਓਨੁ ਿਨਹਚਲ ਿਦਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਿਖਅਨੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥
ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁ ਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥
ਫਲਗੁ ਿਣ ਿਨਤ ਸਲਾਹੀਐ ਿਜਸ ਨੋ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥
ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਦਰਗਹ ਸਿਚ ਖਰੇ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਨਿਧ ਚਰਣ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਤਰੇ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਤਨ ਪਾਈਆ ਿਬਿਖਆ ਨਾਿਹ ਜਰੇ ॥
ਕੂ ੜ ਗਏ ਦੁਿਬਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿਚ ਭਰੇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਿਰ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥
ਮਾਹ ਿਦਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਿਜਸ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥
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ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਿਜਸੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਵੈ ॥
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ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫

(978-6)

ਰਾਮ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਭਾਵੈ ॥
ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਿਜਸੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਵੈ ॥੧॥
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁ ਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ॥
ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਿਨਜ ਭਗਤਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥
ਸਾਈ ਮਿਤ ਸਾਈ ਬੁਿਧ ਿਸਆਨਪ ਿਜਤੁ ਿਨਮਖ ਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰਾਵੈ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਲਿਗ ਏਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ॥੩॥
ਦੇਿਖਓ ਅਚਰਜੁ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਿਕਛੁ ਆਨ ਨਹੀ ਿਦਸਟਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁ ਿਰ ਲਾਿਹਓ ਤਹ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ (882-15)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਿਕਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਿਤ ਏਹੀ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਚੇ ਭਾਡੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥
ਜੈਸਾ ਿਲਖਤੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਹਮ ਤੈਸੀ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਿਪ ਕੀਆ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮੋਿਹ ਅੰਧੁ ਲਪਟਾਣਾ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਭਗਿਤ ਕਰੀ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥
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ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਬਸਹੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (712-18)

ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਬਸਹੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥
ਤੈਸੀ ਬੁਿਧ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਿਕ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥
ਮਹਾ ਪਿਤਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਆਿਗਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵਉ ॥
ਜੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਤਹੀ ਇਹੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵਉ ॥੨॥
ਸਦ ਹੀ ਿਨਕਿਟ ਜਾਨਉ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਪਰਾਪਿਤ ਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥੩॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ ॥੪॥੩॥੫॥

1013

ਕੀ ਿਵਸਰਿਹ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥

875

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (354-14)

ਦੁਧ ਿਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਿਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਿਮ ਨਾਹੀ ॥
ਿਕਆ ਸੁਲਤਾਨੁ ਸਲਾਮ ਿਵਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਕੀ ਿਵਸਰਿਹ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥
ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥
ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥
ਅਖਰ ਿਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਿਸੰਿਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥
ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਿਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਿਕਸੈ ਨਾਹੀ ॥
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥
ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰ ੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਤ ਜੁਗਿਤ ਨਾਹੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥

1014

ਕੀਓ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥

876

ਆਸਾ ਿਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ॥ (483-9)

ਕੀਓ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥
ਹਿਰ ਨ ਿਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁ ਸਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਮੇਰੋ ਿਪਰੁ ਹਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥
ਰਾਮ ਬਡੇ ਮੈ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਨ ਿਪਰ ਏਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੇਰਾ ॥
ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਿਮਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥
ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥

1015

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਿਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਿਰ ਸਕੀਐ ॥

877

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (736-3)

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਿਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਿਰ ਸਕੀਐ ॥
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ॥
ਅਸਾ ਜੋਰ ੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬਖਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਿਰ ਤੁਧੁ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਿਰਉ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ॥
ਇਕਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵਿਹ ਇਿਕ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਿਹ ਿਸ ਰੋਵੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹਉ ਆਿਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥

1016

ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਹੋਇ ॥

878

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (736-16)

ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਹੋਇ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜੋ ਜਨੁ ਸੇਵੇ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ॥
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪੂ ਰਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥
ਲੋਕ ਪਤੀਆਰੈ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਸਾਿਚ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥੨॥
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਅੰਤਿਰ ਿਤਸੁ ਜਾਗੈ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਿਹ ਰਾਿਸ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ॥੪॥੨॥

1017

ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥

879

ਪਉੜੀ ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ ੧ (91-6)

ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥
ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
ਭੈ ਭੰਜਨ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥

1018

ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ॥

880

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1224-9)

ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਨੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ ਕਤਿਹ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਬਜਰ ਿਬਖ ਿਬਆਧੀ ਿਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ ॥
ਉਘਿਰ ਗਈਆਂ ਿਖਨਿਹ ਭੀਤਿਰ ਜਮਿਹ ਗਰ੍ਾਸੇ ਝੋਟ ॥੧॥
ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਉਸਟ ਗਰਧਭ ਅਿਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ ॥
ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਨਕ ਕਛੁ ਨ ਲਾਗੈ ਫੇਟ ॥੨॥੮੧॥੧੦੪॥

1019

ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨ ॥

881

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-13)

ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕਿਰ ਬੰਦਨ ਸੰਤਨ ਊਹ ਚਰਨ ਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਦੁਆਰੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਕਿਰ ਦੇਹ ਨ ਸੋਧਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਾ ॥੨॥
ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਉ ਛੂਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੩॥

1020

ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥

882

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-17)

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ॥
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਵਾਲੈ ਹੋਤਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰੁ ॥
ਖਾਤ ਖਰਿਚ ਕਛੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਹਿਰ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥
ਆਨੰਦ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ॥
ਸੰਤਨ ਹਿਥ ਰਾਖੀ ਕੂ ੰਜੀ ॥੨॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਗੁ ਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥
ਕੇਵਲ ਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਬਾਸਨੁ ॥
ਭਗਤ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਗੋਸਿਟ ਕਰਤ ॥
ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਿਣ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥

1021

ਕੁ ੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਮਚਾ ॥

883

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਗਯੰਦ (1402-9)

ਿਜਨਹੁ ਬਾਤ ਿਨਸਲ ਧਰ੍ੂਅ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ॥
ਿਤਨ ਤਿਰਓ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਰੁਦਰ੍ੁ ਿਖਨ ਇਕ ਮਿਹ ਜਲਹਰ ਿਬੰਬ ਜੁਗਿਤ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥
ਕੁ ੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਮਚਾ ॥
ਿਸਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਿਹਬੁ ਸਭ ਊਪਿਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥

1022

ਕੁ ਿਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥

884

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-13)

ਕੁ ਿਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥
ਿਜਉ ਜਾਨਿਹ ਿਤਉ ਤਾਿਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਿਨ ਜੋਗੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਿਰ ॥੧॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਿਬਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥
ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਰ ॥੨॥੮॥੧੯॥

1023

ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥

885

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-17)

ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਿਨਹਾਲ ॥
ਿਬਨਿਸ ਗਏ ਿਬਿਖਆ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥
ਸਾਚ ਸਬਦ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਆਇਆ ਚੀਿਤ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੇ ਕੀਨਾ ਿਰਦੈ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੧੧॥

1024

ਕੂ ਪੁ ਭਿਰਓ ਜੈਸੇ ਦਾਿਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਿਬਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥

886

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ

(346-5)

ਕੂ ਪੁ ਭਿਰਓ ਜੈਸੇ ਦਾਿਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਿਬਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥
ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਿਖਆ ਿਬਮੋਿਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥
ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਿਛਨੁ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਲਨ ਭਈ ਮਿਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਿਤ ਦੇਹ ੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥
ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਿਹ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁ ਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥
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ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-12)

ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਿਤਸ ਕਾ ਪਿਨਹਾਰਾ ॥
ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀਅ ਹੂੰ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥
ਸੀਸੁ ਿਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥
ਿਮਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਉ ਬੰਦਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥੩॥
ਿਚਤਵਉ ਮਿਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥
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ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਿਹ ਜੀਅ ਬੇਦਨਾਈ ॥

888

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (1206-18)

ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਿਹ ਜੀਅ ਬੇਦਨਾਈ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਉਮਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਚਤਵਿਨ ਿਚਤਵਉ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਦ ਪਾਵਉ ਹਿਰ ਦਰਸਾਈ ॥
ਜਤਨ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੈ ਕੋਊ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਸਿਭ ਹੋਮਉ ਿਤਸੁ ਅਰਪਉ ਸਿਭ ਸੁਖ ਜ ਈ ॥
ਏਕ ਿਨਮਖ ਿਪਰ੍ਅ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਵੈ ਿਤਸੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲ ਜ ਈ ॥੨॥
ਕਰਉ ਿਨਹੋਰਾ ਬਹੁਤੁ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਉ ਿਦਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥
ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਹਉ ਸਗਲ ਿਤਆਗਉ ਜੋ ਿਪਰ੍ਅ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ॥੩॥
ਦੇਿਖ ਚਿਰਤਰ੍ ਭਈ ਹਉ ਿਬਸਮਿਨ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਰੰਗ ਦਇਆਲ ਮੋਿਹ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੫॥
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ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟ ਡਾ ਲਾਿਦਆ ਜਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (345-17)

ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂ ਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ ॥
ਰਮਈਏ ਿਸਉ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥
ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟ ਡਾ ਲਾਿਦਆ ਜਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਾਰੁ ॥
ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਿਦਆ ਿਬਖੁ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥੨॥
ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਿਲਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਲ ਪਤਾਲੁ ॥
ਮੋਿਹ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਾਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥੩॥
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥
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ਕੋਊ ਹਿਰ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥

890

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (856-9)

ਕੋਊ ਹਿਰ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥
ਏ ਭੂਪਿਤ ਸਭ ਿਦਵਸ ਚਾਿਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਿਦਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੋਇ ਕਤ ਡੋਲੈ ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ ॥
ਹਾਥੁ ਪਸਾਿਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ ਕਉ ਬੋਿਲ ਸਕੈ ਨ ਅੰਦਾਜਾ ॥੧॥
ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕੋ ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਨਵਾਜਾ ॥੨॥੫॥
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ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥
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ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫ (980-4)

ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਨੀਤ ॥
ਿਬਨਸੈ ਦੁਖੁ ਿਬਪਰੀਿਤ ॥
ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਤ ॥
ਸੰਿਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਤ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਤ ॥੧॥
ਹਿਰ ਭਿਜ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤ ॥
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਹੋਿਹ ਪੁਨੀਤ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਿਲ ਬਿਲ ਕੀਤ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥
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ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-18)

ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਿਨਮਖ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਵੈ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ ਤਾ ਿਸਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥੧॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਤਾ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਿਜਹ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥੬॥
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ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਿਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥

893

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-12)

ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਿਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਬੀਐ ॥੧॥
ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥
ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਿਜ ਨ ਿਕਤੈ ਗਨ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨ ॥੨॥
ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਿਵਆ ॥
ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਗਾਿਵਆ ॥੩॥
ਸਚਾ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥
ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥
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ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-6)

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥
ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥
ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥
ਏਕੀ ਸਾਿਹਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਿਹਬ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥
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ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (757-10)

ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਿਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥੨॥
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਿਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਵਿਡਆਈ ॥੬॥
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ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਲਾਵੈ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1201-9)

ਜਿਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨੋ ਹਿਰ ਸਰ੍ੀਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸਭ ਦੂਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੂਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਗੁ ਨ ਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਘਿਟ ਘਟੇ ਘਿਟ ਬਸਤਾ ਹਿਰ ਜਿਲ ਥਲੇ ਹਿਰ ਬਸਤਾ ਹਿਰ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਿਰ ਬਸਤਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦੇਖਨ ਕੋ ਚਾ ॥
ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਲਾਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਪਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਹਿਰ ਕੀ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸੁਰ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ॥
ਮੈ ਅਨਿਦਨੋ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਹਿਰ ਨਾ ॥੨॥੩॥੧੦॥
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ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

(204-17)

ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਜਾਈ ॥੧॥
ਏਕਾ ਸੰਗਿਤ ਇਕਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸਤੇ ਿਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ॥
ਏਕ ਬਸਤੁ ਿਬਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਿਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁ ੰਜੀ ਗੁ ਰ ਸਉਪਾਈ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਤਨ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਿਖਨ ਮਿਹ ਨਾਠਾ ਿਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੨॥
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ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਿਚੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਟਪਦੀ

(686-17)

ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਿਤਹ ਿਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਿਥਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁ ਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਿਵੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹ ੁ ਜੀ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਿਚਿਤ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਿਵਹਾਵੈ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਿਚੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥
ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਭੇਦ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਨ ਧੀਰਿਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ ਇਕੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਿਰਦੈ ਿਸੰਚਾ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥
ਕਿਦ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ੁ ਿਗਆਨ ਅੰਜਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੈ ॥੪॥
ਸਗਲ ਅਸਰ੍ਮ ਕੀਨੇ ਮਨੂਆ ਨਹ ਪਤੀਨੇ ਿਬਬੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ॥
ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਮਲੁ ਖੋਏ ॥੫॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ ਿਨਮਖ ਨ ਹੇਤੁ ਕਰਤਾ ਗਰਿਬ ਗਰਿਬ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਿਤ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕੋਊ ਨੇਤਰ੍ਹ ੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥
ਮਨਹਿਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਿਤਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁ ਲ ਿਜਉ ਿਧਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖਹ ਦਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਿਤਸੁ ਭੇਟੇ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥
ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ੁ ਭੇਿਟਓ ਿਨਰਭੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧੇ ਹਿਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥
ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤਰ੍ਾ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਿਮਲੇ ਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥॥
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ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (968-19)

ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਿਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਉ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁ ੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥
ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥
ਏਕ ਬੂੰਦ ਭਿਰ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਜੋ ਮਦੁ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਤਿਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ॥
ਮੁਦਰ੍ਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਰਿਵ ਸਿਸ ਗਹਨੈ ਦੇਉ ਰੇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਿਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ ॥੩॥
ਿਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰੇ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੋ ਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਦੇਵੈ ਜੋਿਰ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-16)

ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਦੇਵੈ ਜੋਿਰ ॥
ਚਰਨ ਗਹਉ ਬਕਉ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨ ਅਕੋਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲ ਕਰਤ ਿਕਆਰੋ ਹਿਰ ਿਸੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਿਰ ॥
ਇਆ ਰਸ ਮਿਹ ਮਗਨੁ ਹੋਤ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਤੇ ਤੋਿਰ ॥੧॥
ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਿਚਤਵਉ ਤੁਮਰੀ ਓਿਰ ॥
ਅਭੈ ਪਦੁ ਦਾਨੁ ਿਸਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਿਰ ॥੨॥੫॥੯॥
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ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ (700-1)

ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ॥
ਿਜਸੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸੋਈ ਿਬਿਧ ਬੂਝੈ ਤਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬਿਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸਟ ਮੀਤ ਅਰੁ ਭਾਈ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਿਮਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅਮਤਿਹ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥੧॥
ਮੁਕਿਤ ਮਾਲ ਕਿਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥
ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਿਬਹਾਨੀ ਅਵਧਿਹ ਤਾ ਮਿਹ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਹਸਿਤ ਰਥ ਅਸ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਣੀ ਭੁਮਨ ਚਤੁਰ ਗਾ ॥
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਿਲਓ ਇਨ ਮਿਹ ਕਛੂਐ ਊਿਠ ਿਸਧਾਇਓ ਨ ਗਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਤਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸੰਿਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥
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ਕੋਿਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਿਪਆਉ ॥

902

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (14-9)

ਕੋਿਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਿਪਆਉ ॥
ਚੰਦ ੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਗੁ ਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥
ਸਾਚਾ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਜ ਥਾਇ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਿਣ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥
ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਿਲ ਜਾਉ ॥
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥
ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥
ਨਦਰੀ ਿਕਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਿਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ ॥
ਮਸੂ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਿਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥
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ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-5)

ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਿਨਤ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਇਕੁ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ਮੂਰਿਖ ਜਾਤਾ ਰੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਰੇ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਜਾਿਨਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਬਅੰਤੁ ਹਉ ਿਮਿਤ ਕਿਰ ਵਰਨਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ੁ ਉਪਦੇਸੋ ਰੇ ॥੩॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਿਟ ਪਰਾਧੀ ਤਿਰਆ ਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸੁਿਣਆ ਪੇਿਖਆ ਸੇ ਿਫਿਰ ਗਰਭਾਿਸ ਨ ਪਿਰਆ ਰੇ ॥੪॥੨॥੧੩॥
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ਕੋਿਟ ਿਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥

904

ਭੇਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1156-10)

ਕੋਿਟ ਿਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥
ਖੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਜਾ ਕੇ ਧਰ੍ਮਸਾਲ ॥
ਖੋਿਟ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥
ਖੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ ॥੧॥
ਅੇਸੋ ਧਣੀ ਗੁ ਿਵੰਦ ੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਭਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁ ਣ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਸੇਵਕਾਇ ॥
ਖੋਿਟ ਜੀਅ ਜਾ ਕੀ ਿਸਹਜਾਇ ॥
ਖੋਿਟ ਉਪਾਰਜਨਾ ਤੇਰੈ ਅਮਿਗ ॥
ਖੋਿਟ ਭਗਤ ਬਸਤ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਖੋਿਟ ਇੰਦਰ੍ ਠਾਢੇ ਹੈ ਦੁਆਰ ॥
ਖੋਿਟ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਮਾਿਹ ॥
ਖੋਿਟ ਨਾਮ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾਿਹ ॥੩॥
ਕੋਿਟ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਨਾਦ ॥
ਖੋਿਟ ਅਕਾਰੇ ਚਿਲਤ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਖੋਿਟ ਸਕਿਤ ਿਸਵ ਆਿਗਆਕਾਰ ॥
ਖੋਿਟ ਜੀਅ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੪॥
ਕੋਿਟ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥
ਖੋਿਟ ਪਿਵਤਰ੍ ਜਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥
ਖੋਿਟ ਪੂਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਜਾ ॥
ਖੋਿਟ ਿਬਸਥਾਰਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੫॥
ਕੋਿਟ ਮਿਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਹੰਸ ॥
ਖੋਿਟ ਉਸਤਿਤ ਜਾ ਕੀ ਕਰਤ ਬਰ੍ਹਮੰਸ ॥
ਖੋਿਟ ਪਰਲਉ ਓਪਿਤ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ॥
ਖੋਿਟ ਗੁ ਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨ ਜਾਿਹ ॥੬॥
ਕੋਿਟ ਿਗਆਨੀ ਕਥਿਹ ਿਗਆਨੁ ॥
ਖੋਿਟ ਿਧਆਨੀ ਧਰਤ ਿਧਆਨੁ ॥
ਖੋਿਟ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥
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ਖੋਿਟ ਮੁਨੀਸਰ ਮਿਨ ਮਿਹ ਰਹਤੇ ॥੭॥
ਅਿਵਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਝਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਕੀਓ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥
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ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਿਹ ਨੇਿਰ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-4)

ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਿਹ ਨੇਿਰ ॥
ਅਿਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਿਰ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਤਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥
ਜਾ ਕਉ ਮਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਿਜਸਿਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕਉਨੁ ॥
ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨੁ ॥
ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥
ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਤਪੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦਾਨੁ ॥
ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਜਾ ਕਉ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਭਏ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਸ ਿਨਵਾਸ ॥
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਬਸਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥
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ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥

906

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (202-4)

ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥
ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਜਾ ਮਿਨ ਵਿਸਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਸਗਲ ਪਿਵਤ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਪਾਪ ਿਮਟਿਹ ਸਾਧੂ ਸਰਿਨ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥
ਅਿਨਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ ॥
ਜੋਗ ਿਗਆਨ ਿਸਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥
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ਕੋਿਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1003-9)

ਕੋਿਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਦੀਆ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤਬ ਹੀ ਪਿਤ ਪੂਰੀ ਿਬਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਭੋਗਣ ਤੇ ਤੇ ਿਛਦਰ੍ ਿਵਕਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਕਿਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਜੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਿਜਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥
ਸੇ ਲਾਲ ਭਏ ਗੂ ੜੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ॥
ਨਾਮੋ ਵਿਡਆਈ ਸੋਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥
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ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਆਨ ਕੰਿਮ ਲਾਗਿਹ ॥

908

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (195-1)

ਿਜਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਆਲਸੁ ਿਕਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥
ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਆਨ ਕੰਿਮ ਲਾਗਿਹ ॥
ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਿਤਆਗਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥
ਦਾਿਸ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਖਾਵਿਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਨਿਹ ਸੁਆਨ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥
ਬਖਿਸ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥
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ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਜਪੈਨੀ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-5)

ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਜਪੈਨੀ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਪੂਜਹੁ ਿਨਤ ਸੇਵਹੁ ਿਦਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨੈਨੀ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਬੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਿਚਤਵੀਅਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਿਜ ਬਾਤ ਹੋਵੈਨੀ ॥
ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਮੇਰੈ ਿਚਿਤ ਨ ਿਚਤੈਨੀ ॥੨॥
ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਏਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਤ ਲੈਨੀ ॥੩॥
ਮਿਤ ਸੁਮਿਤ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਤੈਨੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥
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910

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1254-1)

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ॥
ਅਪਨੀ ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਿਹ ਤੁਝੁ ਿਕਆ ਦੇਵਿਹ ਮ ਗਿਹ ਲੇਵਿਹ ਰਹਿਹ ਨਹੀ ॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅਮਦਿਰ ਜੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਵਿਹ ਿਸ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਿਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥
ਜੇਹੀ ਰੁਿਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਿਤ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥
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ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਨਬਹਤ ਰਹੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਅਖੂਟ ॥

911

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-13)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਪਰਤਾਪ ॥
ਕਰਜੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਕਿਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਨਬਹਤ ਰਹੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਅਖੂਟ ॥
ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਤੂਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਆਪਾਰ ॥
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੨॥
ਭਗਤ ਅਰਾਧਿਹ ਏਕ ਰੰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥੩॥
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀਆ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥
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ਖਾਿਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕੁ ਪੂ ਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਠ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

912

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1349-19)

ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥
ਲੋਗਾ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥
ਖਾਿਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਠ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥
ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭ ਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁ ੰਭਾਰੈ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥
ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਗੁ ਿਰ ਗੁ ੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥
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ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥

913

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-13)

ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥
ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਿਖਨ ਭਿਤਿਰ ਨੀਚਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ॥੧॥
ਿਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥
ਸੋਚ ਅਮਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਿਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੈ ਪਰੀ ॥
ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਿਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਿਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥
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ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੇ ਠਾਕੁ ਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰਿਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥

914

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-11)

ਧੀਰਉ ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰੈ ਰੰਗਾ ॥
ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂਹੀ ਵਸਿਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੇ ਠਾਕੁ ਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰਿਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥੧॥
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਸਰੈ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨੁ ਮੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥
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ਖਿਰ ਅਦਾਿਰ ਬਾਿਰਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਿਬਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

915

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-10)

ਖੀਰ ਅਧਾਿਰ ਬਾਿਰਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਿਬਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਿਲ ਮਾਤਾ ਮੁਿਖ ਨੀਰੈ ਤਬ ਓਹੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੧॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ॥
ਭੁਲਿਹ ਬਾਿਰਕ ਅਿਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚੰਚਲ ਮਿਤ ਬਾਿਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਿਨ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਿਪਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਬਾਿਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥
ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਬ ਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥
ਿਪਤਾ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਆਿਗਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਿਰਕੁ ਮੁਿਖ ਮ ਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਿਰਕੁ ਦਰਸੁ ਪਰ੍ਭ ਚਾਹੈ ਮੋਿਹ ਿਹਰ੍ਦੈ ਬਸਿਹ ਿਨਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥
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ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥

916

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-12)

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥
ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਿਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥
ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥
ਰਤਨ ਿਵਗਾਿੜ ਿਵਗੋਏ ਕੁ ਤੀ ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥
ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ ॥
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਤਾ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥
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ਖੁਿਲਆ ਕਰਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈ ॥

917

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-7)

ਖੁਿਲਆ ਕਰਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈ ॥
ਸਰ੍ਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ਿਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥
ਚੀਿਤ ਆਇਓ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਿਨਵਾਰੇ ਿਨਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ ॥
ਸਦ ਹਜੂਿਰ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਤਿਹ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥੨॥
ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥
ਪਾਵਨ ਪਿਤਤ ਕੀਏ ਿਖਨ ਭਿਤਿਰ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ ਗੋਿਬਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥
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ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

918

ਭੇਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1137-19)

ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥
ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਦੁਨੀ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਗਜ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਅਚਰਜੁ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ ॥
ਗਨੀਵ ਤੇਰੀ ਿਸਫਿਤ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥੨॥
ਨੀਧਿਰਆ ਧਰ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ॥
ਗਰੀਬ ਿਨਵਾਜੁ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਿਧਆਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਖੁਿਦ ਖਸਮ ਿਮਹਰਵਾਨ ॥
ਅਲਹੁ ਨ ਿਵਸਰੈ ਿਦਲ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ॥੪॥੧੦॥
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ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥

919

ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ (727-16)

ਹਲੇ ਯਾਰ ਹਲੇ ਯਾਰ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜ ਉ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜ ਉ ॥
ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਿਬਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਜਾ ਆਮਦ ਕੁ ਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁ ਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
ਦਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਿਸ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥
ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥
ਦਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥
ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨ ॥
ਹਮ ਿਚਨੀ ਪਾਿਤਸਾਹ ਸ ਵਲੇ ਬਰਨ ॥੩॥
ਅਸਪਿਤ ਗਜਪਿਤ ਨਰਹ ਨਿਰੰਦ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥
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ਖੇਿਲ ਿਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥

920

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-17)

ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥
ਮਨਮੋਹਨੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕੋ ਿਪਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੇਿਲ ਿਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਬਾਿਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾਈ ॥੧॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕੀਐ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥
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ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥

921

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-4)

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥੧॥
ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਿਨ ਿਮਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਿਰ ॥
ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ॥
ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥
ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ॥
ਹਉਮੈ ਿਬਆਪੈ ਦੁਿਬਧਾ ਫੈਲੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ ॥
ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਿਮਿਟ ਜਾਇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦਇਆਲ ॥
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਰੁ ਗਪਾਲ ॥
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਸਰਧਾ ਪੂ ਿਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥
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ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਿਫਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਦਾਰੇ ਰਾਮ ॥

922

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (545-13)

ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਿਫਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਦਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਤਾਣੁ ਤਨੁ ਖਿਨ ਭਇਆ ਿਬਨੁ ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਿਰ ਦਇਆ ਲਿੜ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥
ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਿਨਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥
ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥
ਤਪਿਤ ਨ ਕਤਿਹ ਬੁਝੈ ਿਬਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਕਾਿਟ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥
ਅਨਾਥ ਿਨਰਗੁ ਿਨ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਮਾਗੈ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਣਾ ॥੨॥
ਅਿਮਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਿਗ ਿਮਲੈ ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥
ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਿਬਦੀਰਨ ਹਿਰ ਿਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥
ਆਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁ ਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥
ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥
ਕਈ ਕੋਿਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਿਣ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁ ਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਤ ਗਨਾ ॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ਿਚਤਵੰਿਤ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥
ਸੁਭ ਿਦਵਸ ਆਏ ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਪਰ੍ਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥
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ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥

923

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-1)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥
ਭਾਿਤ ਭਾਿਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥
ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਸਰਗੁ ਣੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਿਬਚਰਤ ਮੁਿਖ ਿਗਆਨਾ ॥
ਪੂਜਾ ਿਤਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥
ਿਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਿਹ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਅਿਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ॥
ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਹਰਦੈ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁਿੜ ਬਹੁਿੜ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਾਧੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧਿਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਬਿਸਆ ਘਟ ਭਿਤਿਰ ਹਿਰ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥
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ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਿਫਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥

924

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-8)

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਿਫਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਪਰ੍ਭ ਅੇਸੇ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥
ਕਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥
ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰਨ ਆਸਰ੍ਮ ਸਾਸਤਰ੍ ਸੁਨਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪੰਚ ਤਤ ਠਾਕੁ ਰ ਅਿਬਨਾਸ ॥੨॥
ਓਹੁ ਸਰੂਪੁ ਸੰਤਨ ਕਹਿਹ ਿਵਰਲੇ ਜੋਗੀਸੁਰ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਿਮਲੇ ਧਿਨ ਧਿਨ ਤੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥
ਸੋ ਅਮਤਿਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਿਬਨਸੇ ਤਹ ਭਰਮਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਭੇਿਟਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥
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ਖੋਜਤ ਿਫਰੇ ਅਸੰਖ ਅਮਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥

925

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

(240-17)

ਖੋਜਤ ਿਫਰੇ ਅਸੰਖ ਅਮਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥
ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਿਜਨਾ ਿਕਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਿਰ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤੁ ਭੈਹਾਰੀਆ ॥
ਮੈ ਤਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾਹ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਦੇਹ ੁ ਿਦਖਾਰੀਆ ॥੩॥
ਮੈ ਕੀਏ ਿਮਤਰ੍ ਅਨੇਕ ਇਕਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀਆ ॥
ਸਭ ਗੁ ਣ ਿਕਸ ਹੀ ਨਾਿਹ ਹਿਰ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੀਆ ॥੪॥
ਚਹੁ ਿਦਿਸ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਿਖ ਸਵਾਰੀਆ ॥
ਮੈ ਆਹੀ ਓਿੜ ਤੁਹਾਿਰ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀਆ ॥੫॥
ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢਓ ਭੁਜਾ ਪਸਾਿਰ ਮੋਹ ਕੂ ਪਾਰੀਆ ॥
ਮੈ ਜੀਿਤਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥੬॥
ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨੁ ਅਕਥੁ ਕਥਾਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ਬਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ ॥੭॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥
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ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਿਹ ਉਦਮੁ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥

926

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-5)

ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਿਹ ਉਦਮੁ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਿਵਿਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਿਰ ਗਵਾਈ ॥੧॥
ਤੀਰਿਥ ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਨਾਈ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੀ ਧੂਿਰ ਪਰੀ ਉਿਡ ਨੇਤਰ੍ੀ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਹਰਨਵੀ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਿਥ ਆਣੀ ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਿਪਓ ਮਹਸਾਈ ॥
ਕ ਸੀ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥
ਿਜਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਸਿਭ ਿਤਤਨੇ ਲੋਚਿਹ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਿਤਸ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੩॥
ਿਜਤਨੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਿਤਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਲਲਾਿਟ ਹੋਵੈ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਦੇ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ॥੪॥੨॥
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ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥

927

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14)

ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥
ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥
ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥
ਿਨਚੀਿਜਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁਿੜ ਿਪਤਾ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਿਪਛਲੇ ਅਉਗੁ ਣ ਬਖਿਸ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਤਾ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਕਹਣੈ ਕਥਿਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥
ਪੂਰਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਵਸੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥
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ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

928

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥ (619-9)

ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਰਾਿਸ ॥
ਰਾਿਖ ਲੈਹ ੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥
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ਗਹਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਿਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥

929

ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ (692-17)

ਗਹਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਿਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥
ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਿਧਕਾਈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਣ ਧਿਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ ॥੧॥
ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥
ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥
ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤਰ੍ੁ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਿਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥
ਸਰਬ ਸਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਿਰ ਬ ਧੇ ਹਾਥੀ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥
ਦੁਰਬਾਸਾ ਿਸਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥
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ਗਗਨ ਨਗਿਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥

930

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (480-10

ਗਗਨ ਨਗਿਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਿਸਧਾਨਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਿਗ ਰਹਤੇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਮਾਿਹ ਜੋ ਿਨਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਮੰਦਰੁ ਕੀਨਾ ॥
ਸਾਖੀ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਿਖੰਿਚ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨਾ ॥੨॥
ਸਰ੍ਵਨਨ ਿਬਕਲ ਭਏ ਸੰਿਗ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰ੍ੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਿਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਿਨਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥
ਤਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭਰ੍ਮਤੇ ॥
ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁ ੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਸੂਤੁ ਧਿਰ ਰਮਤੇ ॥੪॥
ਿਮਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ ਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥
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ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥

931

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ (663-4)

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥
ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥
ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨੋ ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥
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ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥

932

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-14)

ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਿਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਿਰ ਆਇਆ ॥
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਿਨਰਾਲੀ ॥੨॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੁਹੀ ਿਧਆਈਐ ॥
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਿਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਮਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥
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ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਿਹ ॥

933

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (872-1)

ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਿਹ ॥
ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਿਹ ॥
ਵਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਨਹੀ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ਿਬਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥
ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਿਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥
ਸੇਵਕ ਤਿਜ ਜਗਤ ਿਸਉ ਸੂਤੀ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੨॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਹੈ ਅਿਤ ਸੁੰਦਰੀ ॥
ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥
ਜਉ ਲਗੁ ਪਰ੍ਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥
ਨਾਿਹ ਤ ਚਲੀ ਬੇਿਗ ਉਿਠ ਨੰਗੇ ॥੩॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਭਵਨ ਤਰ੍ੈ ਲੀਆ ॥
ਦਸ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥
ਬਡੇ ਭੂਪਿਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥
ਪ ਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਬਧਵਾਿਰ ॥
ਪ ਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਿਮਟਵੇ ਫੂਟੇ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥
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ਿਗਰ੍ਿਹ ਤਾ ਕੇ ਬਸੰਤੁ ਗਨੀ ॥

934

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-13)

ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ॥
ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆਲੁ ॥
ਮੰਗਲੁ ਿਤਸ ਕੈ ਿਜਸੁ ਏਕੁ ਕਾਮੁ॥
ਿਤਸੁ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਤਾ ਕੇ ਬਸੰਤੁ ਗਨੀ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਧੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮਉਿਲ ਮਨਾ ॥
ਿਗਆਨੁ ਕਮਾਈਐ ਪੂਿਛ ਜਨ ॥
ਸੋ ਤਪਸੀ ਿਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥
ਸਦ ਿਧਆਨੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰਿਹ ਰੰਗੁ॥੨॥
ਸੇ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਭਉ ਪਇਆ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਿਜਸੁ ਭਰ੍ਮੁ ਗਇਆ ॥
ਸੋ ਇਕ ਤੀ ਿਜਸੁ ਿਰਦਾ ਥਾਇ ॥
ਸੋਈ ਿਨਹਚਲੁ ਸਾਚ ਠਾਇ ॥੩॥
ਏਕਾ ਖੋਜੈ ਏਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਹੀਤ ਚੀਿਤ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਿਜ ਮਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੩॥
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ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਿਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ॥

935

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (855-17)

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਿਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ॥
ਅਜਹੁ ਿਬਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਦਾ ॥੧॥
ਿਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਿਨਿਧ ਭਾਰੀ ॥
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਖੈ ਿਬਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਾਖੀਐ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ॥੨॥
ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥
ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਿਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਿਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂ ਸਰਬ ਿਬਆਪੀ ॥
ਤੁਮ ਸਮਸਿਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲੁ ਮੋਿਹ ਸਮਸਿਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥
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ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਵਿਸ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥

936

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-9)

ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਵਿਸ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥
ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਭਤਾਿਰ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕਉ ਲੋੜੀ ॥੧॥
ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤੰਬੋਲੁ ਮੁਿਖ ਖਾਇਆ ॥
ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ੍ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥
ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੨॥
ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਕੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥
ਵਿਸ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੰਦਰੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸਭ ਕਾਮਿਣ ਿਤਆਗੀ ਿਪਰ੍ਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸੂਰ ੁ ਜੋਿਤ ਉਜੀਆਰਾ ॥
ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਰ ਧਨ ਿਮਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥
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ਗਰੀਬਾ ਉਪਿਰ ਿਜ ਿਖੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥

937

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-11)

ਗਰੀਬਾ ਉਪਿਰ ਿਜ ਿਖੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਾ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਸਾੜੀ ॥੧॥
ਪੂਰਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਪਰ੍ਗਿਟ ਪਰਤਾਪੁ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਿਜ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥
ਿਤਿਨ ਮਾਿਰਆ ਿਜ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥
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ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

938

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ (730-10)

ਜੋਗੁ ਨ ਿਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਿਡ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਿਸੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਿਰ ਸਮਸਿਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਿਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਿਸ ਿਦਸੰਤਿਰ ਭਿਵਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਿਥ ਨਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਈਐ ॥
ਿਨਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਤਆ ਮਿਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਿਸੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਿਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥
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ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥

939

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-2)

ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਿਪ ਕਿਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਸਉ ਭਾਵਿਰ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਿਤਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥੧॥
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥
ਮੇਰੇ ਿਗਰ੍ਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਿਭ ਕਮਲ ਮਿਹ ਬੇਦੀ ਰਿਚ ਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥
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ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥

940

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-13)

ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥
ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਭਲੇ ਿਦਨ ਅਉਸਰ ਜਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥
ਹਮਰੇ ਮਸਤਿਕ ਸੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥
ਸਾਧਹ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥
ਤਾ ਤੇ ਗਤੁ ਹੋਏ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ॥੨॥
ਭਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਿਖ ਨੈਨ ਰੰਗਾ ॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੂਟੇ ਭਰ੍ਮ ਸੰਗਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥
ਖੋਿਲ੍ਹ ਭੀਿਤ ਿਮਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥

1080

ਗਾਵਉ ਗੁ ਣ ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥

941

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-6)

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਪ ਜ ਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਤਾ ਕਾ ਿਹਰਦੈ ਧਿਰ ਮਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥
ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਜਾ ਕਉ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਗਾਵਉ ਗੁ ਣ ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥
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ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥

942

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351-13)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤਾ ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਖੇਲੁ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਹਮਰੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਦੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਿਜ ਹੋਆ ਜ ਸਹੁ ਿਮਿਲਆ ਤ ਜਾਿਨਆ ॥
ਿਤਹੁ ਲੋਕਾ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਰਿਵਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੨॥
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਿਨ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਿਜਤੁ ਕਾਰਿਜ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਪਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥
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ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਿਹਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥

943

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-9)

ਆਏ ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਸਰਣੀ ॥
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਿਹਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਅੰਚਿਲ ਲਾਵਹੁ ਿਬਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣੀ ॥੧॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਿਹ ਧਰਣੀ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥
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ਿਗਆਨੀ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥

944

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1264-7)

ਿਜਨ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਿਸਓ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਭਲ ਭ ਿਤ ॥
ਿਤਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲ ਜ ਤ ॥੧॥
ਿਗਆਨੀ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਉਤਰੀ ਜੋ ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖ ਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ ਲਿਹ ਜਾਇ ਭਰ ਿਤ ॥
ਿਜਉ ਜਲ ਦੁਧ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਕਾਢੈ ਚੁਿਣ ਹੰਸੁਲਾ ਿਤਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਿਣ ਕਾਢੈ ਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਿਤ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਤੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮ ਿਤ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਿਕਆ ਕੋਈ ਦੇਇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖ ਿਤ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਜਨ ਮਿਹ ਆਪੁ ਰਖ ਿਤ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਦਰਸੀ ਿਜਿਨ ਿਨੰਦਾ ਉਸਤਿਤ ਤਰੀ ਤਰ ਿਤ ॥੪॥੫॥
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ਿਗਆਨੀ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥

945

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (732-6)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
ਿਗਆਨੀ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਿਭਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥
ਹਉਮੈ ਿਬਆਿਪਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਏਕਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥
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ਗੁ ਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ ॥

946

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧

(1235-3)

ਗੁ ਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਬੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਜ ਭਏ ਰੰਕਾ ਉਿਨ ਝੂਠੇ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਓ ॥
ਹਮਰਾ ਰਾਜਨੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਤਾ ਕੋ ਸਗਲ ਘਟਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥੧॥
ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਤਹੁ ਕਹਤ ਜੇਤ ਪਾਹੂਚਾ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਵਡ ਸਾਹ ਦਾਤਾਰਾ ਊਚੇ ਹੀ ਤੇ ਊਚਾ ॥੨॥
ਪਵਿਨ ਪਰੋਇਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਸੰਗੇ ॥
ਨੀਰੁ ਧਰਿਣ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ਏਕਤ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਗੇ ॥੩॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਕਥਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚਾਲੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਤੁਝਿਹ ਉਮਾਹਾ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਪਾਛੈ ਕਿਰਆ ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਰਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ਮਸਲਿਤ ਕਾਹੂ ਦੀਨੀ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਕਰਹ ਿਦਖਾਏ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੀਨੀ ॥੫॥
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਦੀਨੀ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥
ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਕਰੀ ਅਵਿਗਆ ਜਨ ਕੀ ਤੇ ਤੈਂ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੬॥
ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਿਰ ਿਤਨ ਕੇ ਅਵਗਨ ਸਿਭ ਪਰਹਿਰਆ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਦੇਿਖ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਤਨ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥੭॥
ਹਮ ਨਾਨੇ ਨੀਚ ਤੁਮੇ੍ਹ ਬਡ ਸਾਿਹਬ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉਣ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁ ਰ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥
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ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

947

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12)

ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਗੁ ਣਕਾਰੀਆ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਿਮਿਲ ਬੇਿਧਆ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਿਨਕਿਟ ਿਨਤ ਪਾਿਸ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਦੂਿਰ ਪਈਆਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹ ੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹਿਰ ਨਾਵ ਹੈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਚਿੜਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਵਿਚ ਬੋਿਹਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥
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ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਤੇਰਾ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (561-11)

ਮੈ ਮਿਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁ ਰੈ ਗੁ ਰ ਪੁਿਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥
ਹਉ ਸਿਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਿਪਰ ਕਾਰਿਣ ਜੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾ ॥
ਸੋ ਿਪਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਨਦਿਰ ਨ ਦੇਖੈ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਿਣ ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਅੜਾ ਸਚੁ ਸਵਰਾ ॥੨॥
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਿਣ ਤੁਸੀ ਿਕਉ ਿਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥
ਮੈ ਊਪਿਰ ਨਦਿਰ ਕਰੀ ਿਪਿਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਿਡਅੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ॥
ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਭੈਣੇ ਿਮਲੀਐ ॥
ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਿਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ਿਤਸੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਣਾ ਦੇਵਾ ॥
ਿਨਤ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਪਾਣੀ ਢੋਵ ॥
ਿਨਤ ਿਨਤ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਿਲ ਹਰੇ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਸਹੁ ਹਿਰ ਗੋਸਿਟ ਪੂਛ ਕਿਰ ਸ ਝੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਵੇਲਾ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥
ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਿਜਸੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਮੇਰਾ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਿਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥
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ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-9)

ਿਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਨਵਾਸੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਿਮਿਟਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਈ ਪਰਤੀਿਤ ॥
ਿਨਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਿਹ ਜਨ ਨੀਿਤ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥
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ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਹਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-8)

ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਹਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥
ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਿਰ ਬਾਛਾਹਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਲਾਹ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਕਟਾਹ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥
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ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19)

ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਿਰ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਿਰ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਜਚਰੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਸਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਿਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਿਣ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਿਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਿਪ ਹਦੂਿਰ ॥੨॥
ਆਪੇ ਰੰਗਿਣ ਰੰਿਗਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਤੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਿਵ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਿਮਤਰ੍ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥
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ਗੁ ਨ ਕੀਰਿਤ ਿਨਿਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-17)

ਗੁ ਨ ਕੀਰਿਤ ਿਨਿਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰਹੀ ਰਸ ਤੂੰਹੀ ਜਸ ਤੂੰਹੀ ਰੂਪ ਤੂਹੀ ਰੰਗ ॥
ਆਸ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੧॥
ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂੰਹੀ ਧਾਨ ਤੂਹੀ ਪਿਤ ਤੂਹੀ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੂਟੀ ਲੈ ਜੋਰੀ ॥੨॥
ਤੂਹੀ ਿਗਰ੍ਿਹ ਤੂਹੀ ਬਿਨ ਤੂਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਿਨ ॥
ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥

1092

ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1426-10)

ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥
ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਕਾਹੇ ਰਿਚਓ ਿਨਮਖ ਨ ਹੋਿਹ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥
ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ ਬੀਿਤ ॥੩॥
ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਿਚਓ ਆਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਿਕਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਿਤ ਸਗਲ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਮਾਿਨ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਿਨ ॥੫॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਿਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਿਥ ॥੬॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਨ ਕੀਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਿਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਿਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਸਮਰਤ ਕਾਿਹ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥
ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੯॥
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਿਤਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥
ਪ ਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਿਚਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥
ਿਜਹ ਤੇ ਉਪਿਜਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਿਹ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥
ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਿਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਿਨਿਧ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧੨॥
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਿਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਿਤ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾਿਹ ਿਜਿਹ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਿਨ ॥
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੪॥
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੈ ਜਾਿਨ ॥੧੫॥
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਗਆਨੀ ਤਾਿਹ ਬਖਾਿਨ ॥੧੬॥
ਿਜਿਹ ਿਬਿਖਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥
ਿਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਤਹ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥
ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਿਤ ਹਰਨ ਕਿਲ ਮੈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਿਹ ਿਤਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥
ਿਜਹਬਾ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਿਹ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥
ਿਜਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਿਨ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥
ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਿਜਹ ਚੀਿਤ ॥੨੪॥
ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਨੀਤ ॥
ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਮੀਤ ॥੨੫॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੨੬॥
ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨ ॥੨੮॥
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ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਿਤਹ ਜਾਨੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਿਧ ਰਿਹਓ ਿਬਸਿਰਓ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਪਰਤ ਤਾਿਹ ਜਮ ਫੰਧ ॥੩੧॥
ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਿਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਿਫਿਰਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ਾਸੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਨਰਭੈ ਪਾਵਿਹ ਬਾਸੁ ॥੩੩॥
ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਿਰ ਰਿਹਓ ਿਮਿਟਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਿਸਉ ਨਾਨਕ ਫਿਧਓ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥
ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਿਬਰਿਧ ਫੁਿਨ ਤੀਿਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਿਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥
ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਿਰਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਮਓ ਰਿਮ ਗਇਓ ਅਬ ਿਕਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ॥੩੬॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਿਮ ਰਿਹਓ ਿਨਕਸਤ ਨਾਿਹਨ ਮੀਤ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਿਤ ਿਚਤਰ੍ ਿਜਉ ਛਾਿਡਤ ਨਾਿਹਨ ਭੀਿਤ ॥੩੭॥
ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥
ਿਚਤਵਤ ਰਿਹਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਿਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥
ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩੯॥
ਜਗਤੁ ਿਭਖਾਰੀ ਿਫਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਿਸਮਰੁ ਿਤਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥
ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਜਾਨੁ ॥
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਿਹਓ ਬਖਾਿਨ ॥੪੧॥
ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਿਬਨਸੈ ਿਛਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
ਿਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਿਹਓ ਨਾਨਕ ਿਤਿਹ ਜਗੁ ਜੀਿਤ ॥੪੨॥
ਿਜਹ ਘਿਟ ਿਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥
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ਿਤਿਹ ਨਰ ਹਿਰ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥
ਏਕ ਭਗਿਤ ਭਗਵਾਨ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕੈ ਨਾਿਹ ਮਿਨ ॥
ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਿਹ ਤਨੁ ॥੪੪॥
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਿਜਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਿਨਤ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਿਨ ਹੁਇ ਇਕ ਿਚਿਤ ॥੪੫॥
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਿਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿਨਹਫਲ ਜਾਤ ਿਤਹ ਿਜਉ ਕੁ ੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥
ਿਸਰੁ ਕੰਿਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ ਜੋਿਤ ਤੇ ਹੀਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਭਈ ਤਊ ਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥
ਿਨਜ ਕਿਰ ਦੇਿਖਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਿਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੪੮॥
ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਿਤ ॥੪੯॥
ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥
ਿਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥
ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥
ਜੋ ਉਪਿਜਓ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਿਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥
ਦੋਹਰਾ ॥ (1429-6)
ਬਲੁ ਛੁਟਿਕਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਿਰ ਗਜ ਿਜਉ ਹੋਹ ੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥
ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥
ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਿਭ ਤਿਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਿਨਬਿਹਓ ਸਾਿਥ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਪਿਤ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁ ਨਾਥ ॥੫੫॥
ਨਾਮੁ ਰਿਹਓ ਸਾਧੂ ਰਿਹਓ ਰਿਹਓ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਿਕਨ ਜਿਪਓ ਗੁ ਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਿਹਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
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ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਸੰਕਟ ਿਮਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥
_________________________________________________

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-12)
ਤਾਲ ਿਵਿਚ ਿਤੰਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਪਇਓ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥
ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਿਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਰਖੁ ਉਿਰ ਧਾਰੋ ॥
ਤਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਿਗ ਤਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-14)
ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਿਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥
ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਿਮਹਰਾਮਿਤ ਹੋਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤ ਜੀਵ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਿਰਆ ॥੧॥
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ਗੁ ਨ ਗੋਿਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (848-11)

ਹਿਰ ਖੋਜਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਨ ਗੋਿਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਿਹ ਫਲ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਪਰ੍ਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਪਰੁ ਚੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਿਢਆ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਕਿਹ ਸਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਰਾਇਣੈ ਭਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਜਿਪ ਹਰੇ ਸਭਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥
ਰਸ ਿਭੰਿਨਅੜੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕੇ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ਿਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਿਖਆ ਰਸ ਫੀਕੇ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਮੀਕੇ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥
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ਗੁ ਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-7)

ਗੁ ਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥
ਨਹ ਦੇਿਖਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਚਜ ਅਚਾਰ ਿਕਛੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥
ਸੁਿਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਿਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਰਾਿਖਓ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਿਕਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਿਣ ਸੋਿਹਓ ॥
ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜੋਿਹਓ ॥
ਆਂਗਿਨ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਅਨੰਦ ॥੨॥
ਬਸਤਰ੍ ਹਮਾਰੇ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ॥
ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਿਠ ਫੂਲ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪੇਖੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਾਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਨ ॥੩॥
ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਿਪਰਿਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥
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ਗੁ ਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਿਗ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1001-14)

ਗੁ ਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਿਗ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥
ਿਬਸਾਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਬਖੈ ਭੋਗਿਹ ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੧॥
ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਿਗਰ੍ਿਹ ਜਾਇ ॥
ਕੁ ਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਿਮ ਗਰਧਭ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਿਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਿਹ ਬਾਧੇ ਿਨੰਦ ਪੋਟ ਿਸਰਾਇ ॥
ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦ ੁ ਲੰਘਨਾ ਪਾਿਰ ਨ ਪਰਨਾ ਜਾਇ ॥੨॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਓ ਨੇਤਰ੍ ਰਖੇ ਿਫਰਾਇ ॥
ਸੀਸੁ ਉਠਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਿਮਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥
ਸੂਰ ੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਅਿਲਪਾਇ ॥
ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਤਰ ਅਿਲਪਤ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਿਲਆ ਿਤਸੁ ਲਿਹਆ ਪੜਦਾ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਮੰਿਨਆ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥
ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥
ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹੋਇ ਿਮਰਤਕੁ ਿਤਆਿਗ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥੧੧॥
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ਭੇਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-1)

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਖਹੁ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਾਥੇ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ॥
ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕੁ ਗਮੁ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸੈ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਪਆਰੇ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੁ ਜੀਉ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੨॥
ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਿਭ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਆਿਪ ਿਵਗਿੜਆ ਸਿਭ ਚਾਟੜੇ ਿਵਗਾੜੇ ॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਹ ਮੰਤਰ੍ੁ ਪਕਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੩॥
ਹਾਿਥ ਖੜਗੁ ਕਿਰ ਧਾਇਆ ਅਿਤ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਲਏ ਉਬਾਿਰ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਭੈਆਨ ਰੂਪੁ ਿਨਕਿਸਆ ਥੰਮ ਉਪਾਿੜ ॥
ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਿਬਦਾਿਰਆ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਉਬਾਿਰ ॥੪॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁ ਲ ਉਧਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਮਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੰਤ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥
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ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥

958

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (305-16)

ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਜੋ ਿਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਵੈ ॥
ਉਪਦੇਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਿਹ ਜਾਵੈ ॥
ਿਫਿਰ ਚੜੈ ਿਦਵਸੁ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਜੋ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਿਧਆਏ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੋ ਗੁ ਰਿਸਖੁ ਗੁ ਰ ੂ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਗੁ ਰ ੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂਿੜ ਮੰਗੈ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਕੀ ਜੋ ਆਿਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥੨॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18)

ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨੀਰੁ ਿਗਆਿਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸੰਿਗ ਗਹੇ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਿਸਖੁ ਸ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਸਮਾਿਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਮਿਲਆ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥
ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥
ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਿਤ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਿਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਉਪਜਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਸਵ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥
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ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-7)

ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਾਚੀ ਦਰਗਿਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਿਹ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਭੁ ਸਾਚੀ ॥
ਸੋ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਰਾਚੀ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਿਗ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ਿਤਆਿਗ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਸਚੁ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੪॥੨੨॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (236-2)

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥
ਿਤਸ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਾ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਰਿਵਆ ਸੋਇ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਿਮ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭਉ ਅਪਦਾ ਜਾਇ ॥
ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਵਿਸ ਆਵਿਹ ਪੰਚਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਿਰਦੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਚਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਸਝੈ ॥੩॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕੋਿਟ ਿਮਟਿਹ ਅਪਰਾਧ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਹੋਵਿਹ ਸਾਧ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਵੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਛੋਡੈ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਹਲੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੁ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਿਨਵਾਸੁ ॥੫॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਿਨ ਨ ਪੋਹਤ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਤ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਿਨਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਸੁਿਣ ਅਨਹਤ ਧੁਨੈ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥
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ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥
ਗੁ ਿਰ ਸੁਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਊਪਿਰ ਕਰੀ ॥
ਿਜਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੇ ਹਰੀ ॥
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਿਨ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੮॥੨॥
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ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਕਮਾਈ ॥

962

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (1159-7)

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਕਮਾਈ ॥
ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥
ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਦੇਵ ॥
ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥
ਭਜਹੁ ਗਿਬੰਦ ਭੂਿਲ ਮਤ ਜਾਹੁ ॥
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਕਾਿਲ ਗਰ੍ਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਿਬਕਲ ਭਈ ਨਹੀ ਬਾਨੀ ॥
ਭਿਜ ਲੇਿਹ ਰੇ ਮਨ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥੨॥
ਅਬ ਨ ਭਜਿਸ ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ ॥
ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨ ਭਿਜਆ ਜਾਈ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਅਬ ਸਾਰੁ ॥
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰੁ ॥੩॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥
ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਏ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਤਾ ਕੇ ਖੁਲੇ ਕਪਾਟ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵੈ ਜੋਨੀ ਬਾਟ ॥੪॥
ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਉਸਰੁ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ॥
ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਤੂ ਦੇਖੁ ਿਬਚਾਿਰ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਜੀਿਤ ਕੈ ਹਾਿਰ ॥
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ ਪੁਕਾਿਰ ॥੫॥੧॥੯॥
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ਗੁ ਰ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥

963

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (497-2)

ਿਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਿਖ ਭਿਰਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜਿਨ ਿਰਦੈ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਿਤਤੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਜਸੁ ਘਾਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਨਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁ ਲੁ ਊਚਾ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਲਾਖ ਕੋਿਟ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਿਰ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਿਰ ਜਨੁ ਬਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥
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ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥

964

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ (1154-3)

ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਪੜਣ ਪਠਾਇਆ ॥
ਲੈ ਪਾਟੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹ ਪੜਉ ਅਚਾਰ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਸਉ ਕਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਪਰਿਵਰਿਤ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਜੇ ਹਿਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥੩॥
ਪਰ੍ਹਲਾਿਦ ਸਿਭ ਚਾਟੜੇ ਿਵਗਾਰੇ ॥
ਹਮਾਰਾ ਕਿਹਆ ਨ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਕਾ ਿਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥
ਸਭੇ ਦੈਤ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਿਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ॥
ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਿਹਐ ਿਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥
ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਦੈਿਤ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਨ ਬੂਝੈ ਿਤਿਨ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਅੰਧਾ ਨ ਬੂਝੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੬॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਕੋਠੇ ਿਵਿਚ ਰਾਿਖਆ ਬਾਿਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥
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ਿਨਰਭਉ ਬਾਲਕੁ ਮੂਿਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰੈ ਅਨਹੋਦਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਜਨ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥੭॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਗੁ ਰਜ ਉਠਾਈ ॥
ਕਹ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥
ਥੰਮ ਉਪਾਿੜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦ ੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੯॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹ ੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਿਜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ॥੧੦॥
ਦੇਵ ਕੁ ਲੀ ਲਿਖਮੀ ਕਉ ਕਰਿਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਮਾਤਾ ਨਰਿਸੰਘ ਕਾ ਰੂਪੁ ਿਨਵਾਰੁ ॥
ਲਿਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧੨॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥
ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥
ਕਰਤੈ ਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥
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ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-7)

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ਚਉਕੀ ਚਉਿਗਰਦ ਹਮਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਿਰ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਕਰੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥
ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਸੀ ॥
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥
ਜਿਪ ਪੂ ਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥

1111

ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-15)

ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਿਸਮਰਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਿਨਤ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥੨॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥
ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥੩॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥
ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਿਤ ਜਾਣੀ ॥੪॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਸਾਿਦ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥੫॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥
ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਿਲ ਲੀਉ ॥੬॥
ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭਰ੍ਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥

1112

ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥

967

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਦੁਪਦੇ ॥ (679-6)

ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੇ ॥
ਇਹ ਲੋਿਕ ਪਰਲੋਿਕ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਿਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥
ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂ ਬੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਿਟਕ ਮਾਤ ਦੂਧੁ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ॥
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਬੋਿਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥

1113

ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ॥

968

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-2)

ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥
ਮਤ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਅਵਰ ਿਤਆਿਗ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਊਰਧ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥

1114

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥

969

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-9)

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥
ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥
ਆਤਮ ਚੀਿਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ॥
ਅਹੰਬੁਿਧ ਿਤਿਨ ਸਗਲ ਿਤਆਗੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਿਨ ਮੀਠਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਿਹ ਡੀਠਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥

1115

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥

970

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (741-12)

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਉ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਵਜਿਲ ਡੂ ਬਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਾਢੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮਿਨ ਆਵੈ ਸ ਿਤ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥

1116

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥

971

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1270-13)

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਿਹ ਤੇਰਾ ਨ ਉ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ॥
ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
ਦੁਹ ਿਸਿਰਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ॥
ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜ ਈ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ॥
ਤੂ ਆਪੇ ਬੂਝਿਹ ਸੁਿਣ ਆਿਪ ਵਖਾਣਿਹ ॥
ਸੇਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੇ ॥੪॥੨॥੨੦॥

1117

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥

972

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (684-7)

ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਿਜਿਨ ਿਖਨ ਮਿਹ ਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰ੍ਮ ਰਤੁ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥
ਦਾਸੀÔ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੨॥੩॥੫੭॥

1118

ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਰੇ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਤਰੇ ॥

973

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1125-9)

ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਰੇ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਤਰੇ ॥
ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥੧॥
ਭਵਜਲੁ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜਗੁ ਰੋਿਗ ਿਬਆਿਪਆ ਦੁਿਬਧਾ ਡੁ ਿਬ ਡੁ ਿਬ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਵਾ ਗੁ ਰ ੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਆਪੇ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਗੁ ਿਰ ਦਾਤੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥
ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਿਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਈ ॥
ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਿਬਨਿਸ ਿਬਓਗੀ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰਆ ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥

1119

ਗੁ ਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

974

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-16)

ਗੁ ਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਉ ॥੧॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣੁ ॥੩॥
ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥

1120

ਗੁ ਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥

975

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-3)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ ਸਾਜੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਭਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਸੁ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਤਾਣੁ ਿਨਤਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਘਿਰ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਸੁ ਭਉ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਸੁ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥੪॥੧੧॥੨੪॥

1121

ਗੁ ਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥

976

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878-1)

ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥
ਸਨਮੁਖ ਿਸਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਿਨਹਚਉ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥
ਦੇਿਹ ਭਗਿਤ ਪੂਰਨ ਅਿਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕਉ ਬਿਲਹਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੰਗਮ ਏਕੁ ਿਸਧੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਿਸਝਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਿਜਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਿਟਓ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥੬॥

1122

ਗੁ ਰ ਤੇ ਸ ਿਤ ਊਪਜੈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥

977

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ॥ (424-11)

ਗੁ ਰ ਤੇ ਸ ਿਤ ਊਪਜੈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਿਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਭਿਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਿਗਆਨੁ ਊਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੂਖੁ ਊਪਜੈ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਇਆ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਪਸਿਰ ਰਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥
ਪੂਰੈ ਗੁ ਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥
ਅੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਸ ਿਤ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੬॥
ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤ ਿਮਲੈ ਜ ਨਦਿਰ ਕਰੇਈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਅਿਹ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥
ਆਪਣੈ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥
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ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥

978

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19)

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥
ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਿਤਸੁ ਪੂਜਾ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਤਿਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸੁਨੀਜਾ ॥
ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥
ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਿਧਆਵਉ ॥
ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥
ਮੋਿਹ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹ ੁ ਰਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥
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ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

979

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਿਤਸ ਤੇ ਤੁਝਿਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਿਹ ਚੀਿਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥
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ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

980

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14)

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਨ ਭਾਲਿਹ ਸੋਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੩॥
ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਿਹਆ ਧਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥੯॥
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ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਿਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਿਨਬੇਰਾ ॥

981

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (229-1)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਿਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਿਨਬੇਰਾ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਿਕਆ ਿਤਨ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਨਰਬਹੀਐ ॥੨॥
ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਿਵਡਾਣੈ ॥੩॥
ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਗਤੁ ਕਹੈ ਜਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥
ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥
ਆਵਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥
ਮੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂ ਏ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥
ਰਾਤੇ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਐਸਾ ਕਿਲ ਮਿਹ ਡੀਠਾ ॥੬॥
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥
ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਿਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥
ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁ ਰ ੂ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥
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ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

982

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-4)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥
ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥
ਇਕ ਦਿਖਣਾ ਹਉ ਤੈ ਪਿਹ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਚੂਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੨॥
ਜਤੁ ਸਤੁ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਿਰ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨੁ ॥
ਦੂਧੁ ਕਰਮੁ ਸੰਤੋਖੁ ਘੀਉ ਕਿਰ ਐਸਾ ਮ ਗਉ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਿਖਮਾ ਧੀਰਜੁ ਕਿਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਜੇ ਬਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥
ਿਸਫਿਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮ ਗਉ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੪॥੭॥
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ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥

983

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿਬਭਾਸ (1346-2)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਖੋਜੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਿਦ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਸਚਾ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਪਰ੍ਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਿਗਆਿਨ ਰਤਿਨ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਾਣਿਸ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਿਜਆ ਰਿਖਆ ਹੁਕਿਮ ਸਵਾਿਰ ॥
ਧੁਿਰ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਚਨੁ ਕੋਟ ੁ ਅਪਾਰ ॥੪॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰੰਧਾਰ ॥
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕਿਰ ਪੂਜਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੫॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਦੇਹ ਜਾਿਤ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਖੀਏ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੬॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਚੀਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੭॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਿਜ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਪਿਵਤੁ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੮॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਕਾ ਹਾਟੁ ਹੈ ਰਿਖਆ ਸਬਿਦ ਸਵਾਿਰ ॥
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਸਉਦਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲੈਿਨ ਸਵਾਿਰ ॥੯॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਮਨੁ ਲੋਹਟੁ ਹੈ ਮੋਿਹਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
ਪਾਰਿਸ ਭੇਿਟਐ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧੦॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਹਿਰ ਵਸੈ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਣਜੀਐ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥੧੧॥੧॥
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ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥

984

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-8)

ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਜਪੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਈ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਪਿਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥

1130

ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (796-5)

ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੇ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨੇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਬਉਰਾਨੇ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੇ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਖਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ॥
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਭਾਲੀ ॥
ਸਦ ਬੈਰਾਗਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਹਾਲੀ ॥
ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਿਦਖਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਰਣੀ ਿਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਚਲੈ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਮਨਮੁਖੁ ਿਵਛੁੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਿਸ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥੪॥੪॥
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ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-14)

ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥
ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁ ਰ ਸੇਉ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਿਗਆਨੁ ਗੁ ਰ ੁ ਿਰਦੈ ਿਧਆਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਰਹਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ੁ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਤਾਰੇ ਭਵ ਪਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਿਰ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਉਜਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੪॥੭॥੯॥
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ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਤਆਿਗਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-19)

ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਤਆਿਗਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਬਸਰੀ ਿਚੰਤ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਭੀਤਿਰ ਸਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਿਮਟੀ ਜਮ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਊਂਧ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਿਨਹਚਲੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਉ ਹਿਰ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥
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ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ (576-14)

ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਦਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਦਤਾ ਭਵਜਲੁ ਿਜਤਾ ਚੂਕੀ ਕ ਿਣ ਜਮਾਣੀ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਥੀਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਰਿਹਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਧਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੰਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਜੀ ਮੈਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਿਧਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੂਕੇ ਮਨਹੁ ਅਦੇਸਾ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਬੈਸਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਹਜੇ ਦੀਤਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨੁ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ॥੨॥
ਤਉ ਭਾਣਾ ਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਸਭ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ॥
ਿਸਖ ਸੇਵਕ ਸਿਭ ਭੁੰਚਣ ਲਗੇ ਹੰਉ ਸਤਗੁ ਰ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਬੁਝਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੩॥
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਜੀਉ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਣੁ ਅਵਗੁ ਣੁ ਮੇਰਾ ਿਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ਬਖਿਸ ਲੀਆ ਿਖਨ ਮਾਹੀ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-18)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਏ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥
ਉਸਤਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਭਏ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਿਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥
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ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-1)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੀ ॥
ਖੇਮ ਕੁ ਸਲ ਭਇਆ ਇਸਨਾਨਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਿਰਦ ਧਾਰੇ ॥
ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿਤਲ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਏ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਸਭ ਹੋਏ ॥
ਰਾਮਦਾਿਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ॥
ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥੨॥
ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਈਐ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਿਧਆਈਐ ॥
ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਿਰਦੈ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੬੦॥
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ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-14)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਲੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥
ਹਮ ਸੰਤ ਜਨ ਰੇਨਾਰਾ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਿਰ ਲੀਨੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਨੇ ॥੨॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਸਦ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਬਹੁਿੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਤਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥
ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਇਆ ॥
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨

(497-10)

ਪਰ੍ਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਿਡ ਧਰਿਨ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥
ਿਚਤਰ੍ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਿਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥੧॥
ਅਵਰ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਲੋਭ ਲਬੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਿਗ ਬਿਨਤਾ ਰਿਚ ਹਿਸਆ ॥
ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਿਲ ਗਰ੍ਿਸਆ ॥੨॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਅਨਰਥ ਿਬਹਾਝੀ ਸੰਪੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥
ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਰ ੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਿਬਰਾਨਾ ॥੩॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਬਾਹੇ ਗਹੁ ਕਿਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ॥
ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲ ਮੀ ਧਾਈ ਚਲਿਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰੇ ॥੪॥
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮੁ ਕੁ ਟੰਬ ਸਹਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਸੰਪਿਤ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥
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ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2)

ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥
ਜਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੈ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥
ਦੁਸਮਨ ਮਾਿਰ ਿਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਿਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥
ਸੁਿਖ ਸ ਿਦ ਿਫਿਰ ਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਏ ॥
ਿਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਮਟਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥

1139

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-16)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥
ਬਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ॥
ਿਨਤ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥
ਤਾਵ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨ ਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥
ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥
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ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਿਖ ਲਈ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-18)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਿਖ ਲਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਬੈਰਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਿਪਆ ਜਾਪੁ ॥
ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਜਾ ਤੇ ਊਪਿਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੨॥੧੨॥੯੮॥
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ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-9)

ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥
ਬਸਿਹ ਸੰਤ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਦੁਖ ਦਾਿਰਦਰ੍ ਿਨਵਾਰਨੁ ॥
ਿਨਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਮਨ ਬਚ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਅਉ ਭਯਉ ਿਤਹ ਸਮਸਿਰ ਸੋਈ ॥
ਧਰਿਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਰਿਹਓ ਭਿਰ ॥
ਭਿਨ ਮਥੁ ਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਹਿਰ ॥੭॥੧੯॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਸੰਤ ਜਨੋ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਮੇਰੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਗਈਆਸੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ (776-4)

ਗੁ ਰ ੁ ਸੰਤ ਜਨੋ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਮੇਰੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਗਈਆਸੇ ॥
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰੈ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸੇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਸਾਬਾਸੇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਵਗਾਸੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਸਾਹਾ ॥
ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ਿਮਲੁ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ੂ ਪਰ੍ਭ ਨਾਹਾ ॥
ਹਉ ਤੁਝੁ ਬਾਝਹੁ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀਆ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਰਾਹਾ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਹਾ ॥੨॥
ਮਨੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਭਰਿਮਆ ਮਨਮੁਖੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ਿਨਤ ਆਸਾ ਮਿਨ ਿਚਤਵੈ ਮਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਲਗਾਇਆ ॥
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਿਰ ਦਿਬਆ ਿਫਿਰ ਿਬਖੁ ਭਾਲਣ ਗਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੂ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਿਚ ਪਿਚ ਮੁਇਆ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ॥
ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਸੁਿਧ ਬੁਿਧ ਿਵਸਿਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਵੇਦਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਗੁ ਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੁ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਵਾਿਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥

1143

ਗੁ ਰ ੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥

998

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15)

ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸੁਰਿਤ ਸਮੋਈ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਿਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥
ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਿਧ ਿਨਰਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਤ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਿਲ ਲਏ ਰੰਿਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ॥
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁ ਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਏ ॥
ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥
ਜਮੁ ਜਾਗਾਿਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਿਜਸੁ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਠਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥
ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁੰਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਿਬਨੋਦੀ ਉਿਠ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਛਾਜੈ ॥
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਜੈ ॥
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦੂਤ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ॥
ਨਰਕ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਿਜਉ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥
ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥
ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਿਕਰਿਤ ਬਾਧਾ ਗਰ੍ਿਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥
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ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਿਤ ਭੀੜੀ ॥
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਿਤਲ ਿਜਉ ਪੀੜੀ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਲਤਰ੍ ਸੁਤ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥
ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਿਣ ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੧॥
ਕੂ ੜੁ ਛੋਿਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਿਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਮਹਲਹੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹਿਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥
ਪਰ੍ਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕੋ ਪਾਵਿਹ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਿਹ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ॥
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੫॥
ਇਿਕ ਦਿਰ ਸੇਵਿਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥
ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਛਡਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੋੜੇ ਿਚਤੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਿਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੧੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਿਬਿਧ ਸਾਈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥

1145

ਗੁ ਰ ੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ॥

999

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ (776-11)

ਗੁ ਰ ੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ॥
ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਸੁਿਧ ਬੁਿਧ ਿਵਸਿਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਵੇਦਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਗੁ ਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੁ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਵਾਿਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥

1146

ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਉ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥

1000

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

(1180-1)

ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਉ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮੰਗਲਚਾਰ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
ਿਚੰਤ ਲਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਿਬੰਦ ॥੧॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸੰਤ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਬਨੇ ਫਾਗ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੰਗੀ ਿਮਿਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥
ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ॥
ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਿਤ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਿਲਓ ਅਿਤ ਅਨੂਪ ॥
ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥
ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਸਦ ਬਸੰਤ ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ਦੇਵ ॥੩॥
ਿਬਰਖੁ ਜਿਮਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ ॥
ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭ ਿਤ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣਹ ਗਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੪॥੧॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

1001

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1341-2)

ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਆਿਪ ਜਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥੧॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਸੂਖ ਮਿਨ ਵੂਠੇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ ॥੨॥੧੨॥

1148

ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਜਪੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਈ ॥

1002

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-8)

ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਜਪੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਈ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਪਿਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥

1149

ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਧਾਰ ॥

1003

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚੌਤੁਕੇ ॥ (608-11)

ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਧਾਰ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਭਾਈ ਿਜਨ ਏਕੰਕਾਰ ਅਧਾਰ ॥੧॥
ਸੋਈ ਸਚੁ ਅਰਾਧਣਾ ਭਾਈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣਾਇਆ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਪਿਚ ਮੁਏ ਭਾਈ ਗਣਤ ਨ ਜਾਇ ਗਣੀ ॥
ਿਵਣੁ ਸਚ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਿਟ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ ॥੨॥
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਸੋਿਧਆ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਅਿਨਕ ਕਰਮ ਕਿਰ ਥਾਿਕਆ ਭਾਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਸੋਧੀਆ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੩॥
ਸਚੁ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਰਮਲਾ ਭਾਈ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਇ ॥
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਜਨੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਿਵਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਭਾਈ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥

1150

ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥

1004

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1148-19)

ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਸੁਖੀ ਿਕਉ ਸੋਵੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਛਾਿਡ ਪਰਮ ਗਿਤ ਚਾਹੈ ॥
ਮੂਲ ਿਬਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਿਚ ਸੈਲੁ ॥
ਮਨ ਕਉ ਿਵਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਪੂਲੁ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਭੂਖ ॥
ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਤ ਉਤਰਿਹ ਦੂਖ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਆ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨਹੀ ਜਾਿਪਆ ॥੩॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਧਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥

1005

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-8)

ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਿਤ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਊਪਿਰ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਜਾਪੈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥

1152

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

1006

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (741-12)

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਉ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਵਜਿਲ ਡੂ ਬਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਾਢੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮਿਨ ਆਵੈ ਸ ਿਤ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥

1153

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਪੂਜੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥

1007

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (52-9)

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਪੂਜੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਰਿਤਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ਗੁ ਰ ੁ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿਨਰਮਲਾ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਗੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਿਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥
ਿਜਤੜੇ ਫਲ ਮਿਨ ਬਾਛੀਅਿਹ ਿਤਤੜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਪੂਰਬ ਿਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਬਾਹੁਿੜ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਰਉ ਏਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸੁ ॥੪॥੨੯॥੯੯॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥

1008

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥ (625-9)

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤੈ ਊਣੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਤੈ ਪੁਰਿਖ ਤਾਲੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਿਪਛੈ ਲਿਗ ਚਲੀ ਮਾਇਆ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਕਤਹੂ ਆਵੈ ॥
ਮੇਰੇ ਪੂ ਰੇ ਸਤਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਿਭ ਜੀਅ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਿਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੩॥
ਤੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥
ਇਹੁ ਪੁੰਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤੇਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

1009

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-13)

ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰਾ ॥
ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਕੁਰ ੁ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਕਾਿਢ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪੁਨਾ ਿਬਖੁ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਬਹੁਿੜ ਨ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥

1010

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (609-15)

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਪੁਨੇ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਿਰ ਆਨੰਦ ੁ ਹਮਾਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥
ਕੰਿਠ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ॥੪॥੫॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ॥

1011

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (901-4)

ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂ ਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਨੀਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਬਨਸੇ ਸਭ ਦੂਖ ॥੨॥
ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਸਭ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਈ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਜਪੁ ਜਾਿਪ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਿਪ ॥੪॥੨॥੫੮॥
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ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਪੂ ਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥

1012

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-14)

ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥
ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁ ਰ ਸੇਉ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਿਗਆਨੁ ਗੁ ਰ ੁ ਿਰਦੈ ਿਧਆਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਰਹਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ੁ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਤਾਰੇ ਭਵ ਪਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਿਰ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਉਜਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੪॥੭॥੯॥
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ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥

1013

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਸਲਯ੍ਯ੍ (1406-14)

ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਸਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਅਨਾਿਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਲੋਅਹ ॥
ਅਗਮ ਿਨਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਿਮਿਹ ਆਰੋਅਹ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਿਸ ਿਥਰੁ ਥਿਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥
ਅਘ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਕਿਵ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥
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ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

1014

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪॥ (165-1)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਧਣੀ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ਘਣੀ ॥੧॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਹਿਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਿਲਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥
ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਗਰੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਗ ਧੂਿਰ ਿਜਨਾ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥
ਿਤਨ ਕੂ ੜ ਿਤਆਗੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਤੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥
ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਬਲਭਦਰ੍ੁ ਗੁ ਰ ਪਗ ਲਿਗ ਿਧਆਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਿਪ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥

1161

ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥

1015

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-14)

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਰਾਤੇ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁ ਰ ਚਾਲੀ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਹੁ ਬੇਿਗ ਬੇਗਾਲੀ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਖਰਚੁ ਹਿਰ ਬਾਧਹੁ ਮਤ ਜਾਣਹੁ ਆਜੁ ਿਕ ਕਾਲੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਜਪਣਾ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਚਲੈ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਸੇ ਹਿਰ ਹੋਏ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਿਪ ਲੋਚ ਲਚਾਨੀ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਲੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥
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ਗੁ ਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1016

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-2)

ਗੁ ਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਈਤਿਹ ਊਤਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੂੰਹੀ ਤੂੰਹੀ ਮੋਿਹਨਾ ॥੧॥
ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਿਹਨਾ ॥੨॥
ਸੰਤਨ ਪਰਸਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸੁਿਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥
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ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥

1017

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-16)

ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥
ਬਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ॥
ਿਨਤ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥
ਤਾਵ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨ ਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥
ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥
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ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਗਰੀ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਈ ॥

1018

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (732-12)

ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਗਰੀ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸ ਿਤ ਵਸਾਈ ॥
ਿਤਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਿਖਨ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦਇਆਿਲ ਗੁ ਣ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੨॥
ਹਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਢੂਿਢ ਢੂਢਾਈ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖ ਿਲਖੇ ਹਿਰ ਪਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥
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ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

1019

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7)

ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਿਵਆ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
ਪੁਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥

1020

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-17)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਕੇ ਿਜਨਾ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾ ਗੁ ਰ ਕੇ ਿਸਖ ਭਾਈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਲੇ ਿਜਨ ਵਚਨ ਗੁ ਰ ੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ਕੇ ਿਸਖ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਨਰਬਾਣੀ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਗੁ ਰ ਕੀ ਹਿਰ ਿਪਆਰੀ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਗਿਤ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਿਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਧਾਰੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁ ਣ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥

1021

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1258-9)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਸ ਿਤ ਊਪਜੈ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਿਵਛੁੜੇ ਿਫਰਿਹ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਨਾਿਲ ॥
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਤਸੰਗਿਤ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਿਨਤ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਇਿਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥
ਤੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੂ ਕਾਰ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥

1168

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜੰਦ ੂ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥

1022

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-18)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜੰਦ ੂ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥
ਮਿਤ ਮਾਤਾ ਮਿਤ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਰਾਮਾ ॥
ਸੰਤੋਖੁ ਿਪਤਾ ਕਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਿਨਰਬਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਿਭੰਨਾ ॥੨॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥
ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੁਿਖ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥
ਿਮਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਅੜੇ ਧੁਿਰ ਕਰਮਾ ॥੩॥
ਸਾਵਿਣ ਵਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਮਨੁ ਮੋਰ ੁ ਕੁ ਹਿੁ ਕਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੁਠੜਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥

1023

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (449-8)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਢੂੰਿਢ ਢੂਢੇਿਦਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਧਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਵਧਾ ॥
ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਿਸ ਗੁ ਧਾ ॥੧॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥

1024

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-9)

ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਿਹ ਿਜ ਹਉ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਹਉ ਬੁਿਧ ਹੈ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਮਲੁ ਖੋਹ ੁ ॥
ਹੋਹ ੁ ਿਨਮਾਣਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਅਗੈ ਮਤ ਿਕਛੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵਹੇ ॥
ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਿਰ ਜਗਤੁ ਜਿਲਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਿਹ ਕਾਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ॥
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪੁ ਛਿਡ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਨ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ॥੭॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥

1025

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-10)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਿਹ ਆਿਪ ਰਾਖਿਹ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥
ਤੂ ਗੁ ਣਦਾਤਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਗੁ ਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਸਦਾ ਿਨਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਿਨੰਦਾ ਦੁਸਟੀ ਤੇ ਿਕਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਿਹ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਸਦ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਲਏ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਆਪਸ ਕਉ ਬਹੁ ਭਲਾ ਕਿਰ ਜਾਣਿਹ ਮਨਮੁਿਖ ਮਿਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਜਾਸਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਭਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਲਾਏ ॥
ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥

1026

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (880-11)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਹੋਵੈ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂ ਰ ੁ ਕੀਆ ॥
ਿਜਸੁ ਵਡ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਵਡ ਮਸਤਿਕ ਿਤਿਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਿਢ ਕਿਢ ਲੀਆ ॥੨॥
ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥
ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਿਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਿਤਰ੍ਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਿਤ ਗੂ ੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥
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ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ॥ (168-16)

ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਿਤ ਗੂ ੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥
ਜਬ ਹਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਕਿਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਹੁ ਿਬਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਿਜ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਢੰਢੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਹਿਰ ਕੋਲੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਸਰੁ ਵੇਿਚਓ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਗੁ ਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥
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ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-8)

ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਿਤ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਊਪਿਰ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਜਾਪੈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥
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ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-12)

ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਆਿਪ ॥
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥
ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥
ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂ ਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥
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ਗੁ ੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਧਾਵੈ ਕਿਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-5)

ਗੁ ੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਧਾਵੈ ਕਿਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥
ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਿਸ ਅਿਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਬਨੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਿਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਿਪਆਲਾ ਸਹਜੇ ਿਤਸਿਹ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਿਕਆ ਮਿਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥
ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਿਕਆ ॥੩॥
ਿਸਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਭਰਥਿਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥
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ਗੋਇਿਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (50-10)

ਗੋਇਿਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਡੰਫ ੁ ਪਸਾਰੁ ॥
ਮੁਹਲਿਤ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਿਪਆਿਰ ॥
ਿਕਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਰੈਿਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਿਠ ਚਲਸਿਹ ਪਰਭਾਿਤ ॥
ਿਕਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਿਗਰਸਤ ਿਸਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਿਤ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਲੋਿੜ ॥
ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਿਡ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ॥੩॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਿਤਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਸੋ ਿਦਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
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ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਧੰਨਾ ॥ (695-16)

ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਤੇ ਿਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਿਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਿਨਤ ਜੀਉ ॥
ਪਨੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥
ਇਕ ਤਾਜਿਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਿਨ ਚੰਗੀ ॥
ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥
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ਗੋਿਬੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (970-19)

ਕਵਨ ਕਾਜ ਿਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਜਨਿਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਭਵ ਿਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਗੋਿਬੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਿਤਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਿਨੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਿਨ ਫੁਿਨ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਤੂਟੈ ॥੨॥
ਿਜਹ ਘਿਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਨੋ ਮੈ ਫੇਰਾ ॥
ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥
ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਿਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਭਗਿਤ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤੁਮਾਰੀ ॥੫॥੮॥
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ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥
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ਮਹਲਾ ੫ ॥ (487-16)

ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥
ਆਢ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥
ਨੀਚ ਕੁ ਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁ ਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥
ਰਿਵਦਾਸੁ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਿਤ ਿਤਿਨ ਿਤਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥
ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਿਰ ਘਿਰ ਸੁਿਨਆ ॥
ਿਹਰਦੇ ਵਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਿਹ ਗਿਨਆ ॥੩॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਸੁਿਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ ਉਿਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ॥
ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਤਿਖ ਗੁ ਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ॥੪॥੨॥
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ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਮਈ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-7)

ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਮਈ ॥
ਜਬ ਤੇ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਦਇਆਰਾ ਤਬ ਤੇ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਿਰ ਭਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸ ਿਤ ਦਇਆਲ ਦਈ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ ॥੧॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਿਚ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਲਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਮਨਹੁ ਪਛਾਿਨਆ ਿਤਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ ॥੨॥੪॥੯੦॥
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ਗੋਿਬੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
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ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1198-14)

ਗੋਿਬੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਨ ਜਾਈ ਤਰਣਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਤੀਿਤ ਬਨੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਿਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਹਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁ ਣਕਾਰੀ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਿਹਰਦੈ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੀ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਰਣੀਧਰ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦੂਿਰ ਭਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਤ ਨ ਕਬਹੂ ਬੂਝਿਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਿਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਭਈ ਹੈ ਿਤਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥
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ਗੋਿਬੰਦ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥

1037

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-12)

ਗੋਿਬੰਦ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥
ਅਿਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰ੍ਾਨੀ ਅੰਿਧਆਰੇ ਮਿਹ ਦੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕਰਉ ਿਤਹ ਬੰਦਨ ਮਨਿਹ ਚਰਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਤੁਮਰੈ ਪਰ੍ਭ ਦੁਆਰੈ ਿਦਰ੍ੜ ਕਿਰ ਗਹੀ ਤੁਮਾਰੀ ਲੂਕ ॥
ਕਾਿਢ ਲੇਹ ੁ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂ ਪ ॥੨॥੪॥੮॥
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ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ॥

1038

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-2)

ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਿਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥
ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ੁ ਸੰਸਾਰੁ ਝੂਠਾ ਿਵਣਸਣਾ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਨੇਹ ੁ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਿਸਮਰਤ ਿਮਿਟ ਜਾਵਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥
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ਗੋਿਬਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-8)

ਗੋਿਬਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਰਹਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਅਵਰ ਿਵਸਿਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
ਜਬ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਤਬ ਹੀ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਸ ਿਤ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੨॥
ਮਿਤ ਪਰ੍ਗਾਸ ਭਈ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਿਗਆਿਨ ਤਿਤ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਪਰ੍ਗਟੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਹਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ ॥੩॥
ਿਹਰਦੈ ਕਪਟੁ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਮੁਖਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੁਣਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁ ਬਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂ ਟੈ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥੪॥
ਜਬ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਚਾ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੫॥੪॥
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ਗੋਿਬਦ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥

1040

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1226-9)

ਗੋਿਬਦ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥
ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਪਰਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ਸਾਧਸੰਿਗ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਰਸਿਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ॥੧॥
ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਕਬਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਨਿਧ ਪ ਹੀ ॥੨॥੯੨॥੧੧੫॥
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ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥

1041

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੪ ਦੁਤਕ
ੁ ੇ ॥ (607-2)

ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਵਛੁੜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਗੋਿਬਦ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਿਹਰਦੈ ਿਮਿਲਆ ਸ ਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਿਹਰਦੈ ਗੁ ਪਤੁ ਵਸਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਿਹ ਗਵਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਭਇਆ ਸਾਿਤ ਆਈ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਆਤਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਅਤੁਲੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥
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ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਅਵਰ ਿਵਸਿਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥

1042

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-8)

ਗੋਿਬਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਰਹਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਅਵਰ ਿਵਸਿਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
ਜਬ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਤਬ ਹੀ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਸ ਿਤ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੨॥
ਮਿਤ ਪਰ੍ਗਾਸ ਭਈ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਿਗਆਿਨ ਤਿਤ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਪਰ੍ਗਟੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਹਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ ॥੩॥
ਿਹਰਦੈ ਕਪਟੁ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਮੁਖਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੁਣਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁ ਬਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂ ਟੈ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥੪॥
ਜਬ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਚਾ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੫॥੪॥
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ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

1043

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (492-15)

ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਜਿਪ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਓਹੈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਮਿਲ ਗੁ ਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਉਲਾ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਲਾਗੈ ਪਿਗ ਓਹੈ ॥
ਜਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਸੋਹੈ ॥੨॥
ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗਹੀਨ ਮਿਤ ਫੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਆਵੈ ਮਿਨ ਰੋਹੈ ॥
ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਿਵਸਟਾ ਖਾਇ ਮੁਿਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਵਾਦੀ ਿਜਤੁ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸੁ ਹੋਹੈ ॥
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥
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ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ ॥

1044

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (345-17)

ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂ ਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ ॥
ਰਮਈਏ ਿਸਉ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥
ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟ ਡਾ ਲਾਿਦਆ ਜਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਾਰੁ ॥
ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਿਦਆ ਿਬਖੁ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥੨॥
ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਿਲਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਲ ਪਤਾਲੁ ॥
ਮੋਿਹ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਾਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥੩॥
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥
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ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

1045

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਨਾ ਵੇਛੋਿੜਆ ਿਵਛੁੜੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਿਤ ਿਧਰ੍ਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਿਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
ਬਾਲਕੁ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਪੇਖਤ ਿਕਲਿਵਖ ਿਹਰਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਵੈ ਸ ਿਤ ॥
ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਿਹ ਭਰ ਿਤ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਿਦਨੁ ਿਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਿਤ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥
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ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-16)

ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤਾ ਦਾਿਨ ਮਿਤ ਪੂ ਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਮੈ ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਗੁ ਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਰਤ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸੁ ਿਦਖਾਇਓ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਸੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬਪੁੜੋ ਇਿਨ ਦੂਜੈ ਭਗਿਤ ਿਵਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਿਨਰਾਰੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਨਾਨਕ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥
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ਘਨੁ ਗਰਜਤ ਗੋਿਬੰਦ ਰੂਪ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-17)

ਘਨੁ ਗਰਜਤ ਗੋਿਬੰਦ ਰੂਪ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਧੁਿਨ ਅਨਹਤਾ ਰਸ ਬੈਨ ॥੧॥
ਪਿਥਕ ਿਪਆਸ ਿਚਤ ਸਰੋਵਰ ਆਤਮ ਜਲੁ ਲੈਨ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸ ਪਰ੍ੇਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੈਨ ॥੨॥੭॥੨੯॥
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ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਿਲ ਕੁ ਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩, ਭਲਯ੍ਯ੍ (1396-6)

ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਿਲ ਕੁ ਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਿਵ ਸਿਸ ਿਕਰਿਣ ਉਦਰੁ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥
ਰੁਦਰ੍ ਿਧਆਨ ਿਗਆਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਕਿਬ ਜਨ ਭਲਯ੍ਯ੍ ਉਨਹ ਜ ਗਾਵੈ ॥
ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਿਹ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥੧॥੨੨॥
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ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਿਗ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (677-8)

ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਿਗ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗਿਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁ ਪਾਲ ਗੁ ਣ ਸਾਖੀ ॥
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜਾਤੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥
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ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (425-11)

ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਿਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਦੇਖੈ ਮੁਕਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਅੰਦਿਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਿਹ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥
ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਿਲ ਲਈ ਗੁ ਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥
ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਿਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਭਾਈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੈ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੫॥
ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਿਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥
ਚੋਰੈ ਵ ਗੂ ਪਕੜੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥
ਿਜਨੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਗੁ ਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੭॥
ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੂੰ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥
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ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8)

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁ ਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਿਤਆ ਲਾਵੇ ਕਿਰ ਤਈਆਰੁ ॥
ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਿਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁਿਣ ਿਮਿਣਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
ਪਿਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂਜੈ ਭਿਰ ਸੋਇਆ ॥
ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ॥
ਕਦ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਿਨ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿਡਠਾ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
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ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁ ਿਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥
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ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ (1117-7)

ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁ ਿਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥
ਸੁਿਣ ਸਬਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਿਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਗੁ ਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਕੀਨਾ ॥੧॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ॥
ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਨਮਖ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਜੈ ਤੇਰਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਿਹ ਤ ਪੀਵਾ ॥
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਬੂੰਦੇਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਿਲਹਾਰੀ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥੨॥

1199

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਿਹ ਚਾਹੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧

(1273-4)

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਿਹ ਚਾਹੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
ਸੂਰ ੁ ਚਰੈ ਿਪਰ੍ਉ ਦੇਖੈ ਨੈਨੀ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪ ਈ ॥੧॥
ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਿਗ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਿਪਆਸ ਿਤਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਵਿਰ ਕਮਲੁ ਿਕਰਿਣ ਆਕਾਸੀ ਿਬਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੨॥
ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਟੇਰੈ ਿਬਲਪ ਕਰੈ ਿਬਲਲਾਈ ॥
ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਿਦਿਸ ਬਰਸੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
ਮੀਨ ਿਨਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਈ ॥
ਿਖਨੁ ਿਤਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਿਤਸੁ ਤ ਈ ॥੪॥
ਧਨ ਵ ਢੀ ਿਪਰੁ ਦੇਸ ਿਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਸਬਦੁ ਪਠਾਈ ॥
ਗੁ ਣ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਦੈ ਿਨਵਾਸੀ ਭਗਿਤ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥
ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਤੀ ਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ਿਪਰ੍ਉ ਪਾਈ ॥
ਿਪਰ੍ਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਿਚ ਸੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੬॥
ਸਭ ਮਿਹ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਿਸਆ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ॥੭॥
ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੋਸ ਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਘਰ ਹੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥

1200

ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ ਧਾਿਰਓ ॥

1054

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16)

ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ ਧਾਿਰਓ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਟਾਖਯ੍ਯ੍ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਅਵਗੁ ਣ ਸਿਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥

1201

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥

1055

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (817-15)

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਿਤ ਜਨ ਪਰੇ ਤਾ ਕਾ ਸਦ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥
ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਿਰ ਕੀਨੇ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਇ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੈ ॥੨॥੩॥੬੭॥

1202

ਚਰਣ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥

1056

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-12)

ਚਰਣ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਸਭ ਦੂਿਰ ਪਇਆਣੇ ॥
ਸ ਿਤ ਸੂਖ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਨਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੂਟੈ ਮੂਲੇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਸ ਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਿਦਲਾਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਸ ਤੇ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੧॥੩੮॥

1203

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1057

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7)

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਿਨ ਸੋਇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਬਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਿਰ ਕਾਿਟ ਛਾਡੇ ਖੋਇ ॥੧॥
ਪਰਾ ਪੂਰਿਬ ਿਜਸਿਹ ਿਲਿਖਆ ਿਬਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥
ਰਵਣ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥

1204

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥

1058

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-9)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਿਰ ਪਰਮ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੋ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥
ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਿਤ ਰਸੁ ਉਪਿਜਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥੧॥
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ਦਾਸੁ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ ॥੨॥੫॥੬॥

1205

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਿਟਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ ॥

1059

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-11)

ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥
ਪੇਿਖ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਿਪਓ ਖੁਮਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਊਜਲ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਿਟਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ ॥੧॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਿਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁ ਲਹ ਸਮੂਹ ਤਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥

1206

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਿਪਆਰੇ ॥

1060

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-12)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜਮਕੰਕਰ ਨਿਸ ਗਏ ਿਵਚਾਰੇ ॥੧॥
ਤੂ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਦੂਖ ਦੇਵਿਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕਿਹ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਪਆਸ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਦੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥

1207

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਬੇਿਧਓ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ ਸਮਾਿਹ ॥

1061

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-15)

ਿਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਗੁ ਣ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਜੇਤੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਿਹ ਤੇਤੇ ਿਬਰਥੇ ਜ ਿਹ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਨ ਮੀਠੋ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹ ॥੧॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤੁਿਲ ਨ ਕਛੂਐ ਲਾਿਹ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਬੇਿਧਓ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥੭੨॥੯੫॥

1208

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਿਧਆਵਉ ॥

1062

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ (806-7)

ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਿਮਲਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ॥
ਪਲੁ ਪਲੁ ਿਨਮਖ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਿਧਆਵਉ ॥
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਿਬਸਰੁ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥

1209

ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸਿਹ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥

1063

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-12)

ਮ ਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਿਸਮਰਉ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸਿਹ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥
ਸੋਗ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਸਸਿਤ ਿਬਵਸਥਾ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧਯ੍ਯ੍ੰਤ ਪਰ੍ਭ ਜਾਪਣ ॥
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥

1210

ਚਰਨਹ ਗੋਿਬੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

1064

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-1)

ਚਰਨਹ ਗੋਿਬੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥
ਆਨ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਿਕਛੁ ਧਾਈਐ ਤੇਤੋ ਹੀ ਦੁਖੁ ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸੁ ਪੇਖੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਟਹਲਾਵਾ ॥
ਿਰਦਾ ਪੁਨੀਤ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਬਿਸਓ ਮਸਤ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤ ਧੂਰਾਵਾ ॥੧॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੈ ਿਜਸੁ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆ ਿਤਿਨ ਪਾਵਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਸੁਿਖ ਸਹਜੇ ਅਨਦ ਿਬਹਾਵਾ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥

1211

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥

1065

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-8)

ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਹਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥
ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਿਰ ਬਾਛਾਹਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਲਾਹ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਕਟਾਹ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥

1212

ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥

1066

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (792-13)

ਅਮਲੁ ਿਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥
ਆਏ ਕਿਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੇਨਾ ॥
ਿਕਆ ਤੈ ਖਿਟਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥
ਚਲਹੁ ਿਸਤਾਬ ਦੀਬਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥
ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਫੁਰਮਾਨੁ ਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ਗਾਵ ਿਕਛੁ ਬਾਕੀ ॥
ਲੇਉ ਿਨਬੇਿਰ ਆਜੁ ਕੀ ਰਾਤੀ ॥
ਿਕਛੁ ਭੀ ਖਰਚੁ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥
ਸੁਬਹ ਿਨਵਾਜ ਸਰਾਇ ਗੁ ਜਾਰਉ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥
ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਿਤ ਅਮੋਲੇ ॥੩॥
ਜਾਗਤੁ ਸੋਇਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਜੋਿਰਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ ॥
ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰੂਲੇ ॥੪॥੩॥
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ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਰਦੈ ਿਚਤਾਿਰ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-19)

ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਰਦੈ ਿਚਤਾਿਰ ॥
ਚਰਣ ਸਰਣ ਭਜੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਧਾਿਰ ॥
ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਿਵਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਤੂ ਆਪਨ ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥
ਗੋਿਵਦ ਭਜੁ ਸਿਭ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਿਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥
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ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤਵਤ ਬਰਸਤ ਮੇਂਹ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-2)

ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤਵਤ ਬਰਸਤ ਮੇਂਹ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਸੰਧੁ ਕਰੁਣਾ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕੋ ਨੇਂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਸੂਖ ਚਕਵੀ ਨਹੀ ਚਾਹਤ ਅਨਦ ਪੂ ਰਨ ਪੇਿਖ ਦੇਂਹ ॥
ਆਨ ਉਪਾਵ ਨ ਜੀਵਤ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮਰਨਾ ਤੇਂਹ ॥੧॥
ਹਮ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇਂਹ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਆਨ ਨ ਕੇਂਹ ॥੨॥੬॥੧੦॥
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ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਸਾਿਰੰਗ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1274-8)

ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਸਾਿਰੰਗ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥
ਰੈਿਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਿਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥
ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਿਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਿਤ ਿਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਰੂਖੀ ਿਬਰਖੀ ਊਡਉ ਭੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ॥੪॥
ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਿਬਲਲਾਤੀ ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਰਜਾਈ ॥੫॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਬਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨੁ ਤਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਿਗ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥੬॥
ਅਪਨੇ ਿਪਆਰੇ ਿਬਨੁ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਂਉ ਿਬਨ ਿਮਲੇ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥
ਿਪਰੁ ਨਜੀਿਕ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜੀ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੮॥
ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਆ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੯॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥੩॥
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ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਚਾਦਨਾ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ (1018-9)

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥
ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥
ਿਤਆਗਨਾ ਿਤਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਤਆਗਨਾ ॥੩॥
ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥੪॥
ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਜਾਗਨਾ ॥੫॥
ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ॥੬॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਨਾ ॥੭॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਚਾਿਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਿਸੰਗ ਗੁ ੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁ ਨ ਗਈਹੈ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ ॥ (524-7)

ਚਾਿਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਿਸੰਗ ਗੁ ੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁ ਨ ਗਈਹੈ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਿਰਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥
ਿਰ ਿਬਨੁ ਬੈਲ ਿਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥
ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਰੋ ਿਦਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹੈ ॥
ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹੈ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭਰ੍ਿਮ ਬੂਡੋ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰਮਈਹੈ ॥
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਿਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥
ਭਰ੍ਮਤ ਿਫਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਿਪ ਿਜਉ ਗਿਤ ਿਬਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਈਹੈ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛੁਤਈਹੈ ॥੪॥੧॥
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ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥
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ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (886-3)

ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥
ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਿਹ ॥
ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਕਿਹਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥੧॥
ਿਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਵਿਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ॥
ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਮਿਹ ਿਕਛੁ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ ॥
ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਿਧ ਸਮਾਇਆ ॥
ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥
ਏਕੈ ਸੂਿਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥
ਗਾਠੀ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਤਣੀਏ ॥
ਿਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਇ ॥
ਿਖੰਿਚਆ ਸੂਤੁ ਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥
ਚਹੁ ਮਿਹ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥
ਤਹ ਿਬਖੜੇ ਥਾਨ ਅਿਨਕ ਿਖੜਕੀਆ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥
ਤਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥
ਇਉ ਿਕੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਸੁਿਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਿਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨॥
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ਚਾਿਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-9)

ਚਾਿਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਿਸਆਨੇ ਪੰਚਹੁ ਹੀ ਮੋਿਹ ਛਲੀ ਰੇ ॥੧॥
ਿਜਿਨ ਿਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥
ਿਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਿਰ ਗੁ ਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਿਸ ਭਾਗਿਹ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫਉਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਿਨਰਦਿਲਆ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥
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ਚਾਿਰ ਮੁਕਿਤ ਚਾਰੈ ਿਸਿਧ ਿਮਿਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ॥
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ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (1105-7)

ਚਾਿਰ ਮੁਕਿਤ ਚਾਰੈ ਿਸਿਧ ਿਮਿਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭਇਓ ਚਉਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਿਨਓ ਜਸੁ ਕੀਰਿਤ ਮਾਥੈ ਛਤਰ੍ੁ ਧਿਰਓ ॥੧॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਿਰਓ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਖ ਚਕਰ੍ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕੁ ਿਬਰਾਿਜਤ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਜਮੁ ਡਿਰਓ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਿਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਿਹਿਰਓ ॥੨॥
ਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਿਧਕ ਕਿਰਓ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਰ੍ੂਅ ਅਟਲੁ ਅਜਹੂ ਨ ਟਿਰਓ ॥੩॥
ਭਗਤ ਹੇਿਤ ਮਾਿਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਿਸੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਿਰਓ ॥
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਿਤ ਬਿਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂੰ ਬਿਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ॥੪॥੧॥
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ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਿਠ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15)

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁ ਆਰ ॥
ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥
ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਿਗ ॥
ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਿਸਉ ਗਾਿਡ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥
ਜਾਿਮ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਸ ਅਠ ਲੀਖੇ ਹੋਵਿਹ ਪਾਿਸ ॥
ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਿਠ ॥
ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਹੋਵਿਹ ਸੇਖ ॥
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ॥
ਕੋ ਿਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਿਧ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਅਿਸ ਬੰਿਧ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਿਲਖੀ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ॥
ਕਰਣੀ ਉਪਿਰ ਹੋਵਿਗ ਸਾਰ ॥
ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਿਸਫਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥
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ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6)

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਿਭ ਭਿਜ ਖਲੇ ॥
ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਿਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਿਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
ਿਗਰ੍ਸਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਪਲੇਿਟਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਮੋਿਹ ਵਿਸ ਕੀਆ ਿਕਰਪਨ ਲੋਿਭ ਿਪਆਰੁ ॥
ਚਾਰੇ ਿਕਲਿਵਖ ਉਿਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਿਵਤ ਿਕਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਿਨ ਧਿਰਆ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਤਿਰਆ ॥੪॥
ਸਾਸਤ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਚਾਿਰ ਮੁਖਾਗਰ ਿਬਚਰੇ ॥
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਿਥ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਿਬਧੀ ਚਾਇ ਲਿਗ ਰਿਹਆ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਿਨ ਗਇਆ ॥੬॥
ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਿਢ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਿਗ ਪਰੀਿਤ ॥
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਖਿੜ ਰਸਾਤਿਲ ਦੀਤ ॥੭॥
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਿਛਦਰ੍ੁ ਿਕਛੁ ਨਾ ਿਕਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥
ਿਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥
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ਸਭ ਿਕਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਿਰਆ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਿਸ ਪਿਰਆ ॥੮॥
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਿਤਉ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ॥
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਿਪ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥
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ਿਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-15)

ਿਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਹੋਇ ਇਕਤਰ੍ ਿਮਲਹੁ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਗੁ ਣ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਜੇਤੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਿਹ ਤੇਤੇ ਿਬਰਥੇ ਜ ਿਹ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਨ ਮੀਠੋ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹ ॥੧॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤੁਿਲ ਨ ਕਛੂਐ ਲਾਿਹ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਬੇਿਧਓ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥੭੨॥੯੫॥
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ਿਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-8)

ਿਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥
ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਿਕਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥
ਸਾਰੋ ਿਦਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਿਸਿਰ ਪਰੈ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਲਿਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣਹਾਰੈ ਰਾਿਚ ਰਿਹਆ ਿਬਰਥਾ ਿਬਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਬਹਾਇ ॥
ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕਉਡੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਅੰਧ ਿਬਉਹਾਰ ਬੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜੀਅ ਮਿਹ ਆਵੈ ॥੨॥
ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
ਤੜਿਫ ਮੂਆ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨਾ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਇ ਹਿਰ ਆਿਪ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਾਿਪ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥
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ਿਚਤੇ ਿਦਸਿਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-16)

ਿਚਤੇ ਿਦਸਿਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥
ਕਿਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਿਰਆ ਦੂਜੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਨੁ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
ਨਾਰੀ ਦੇਿਖ ਿਵਗਾਸੀਅਿਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥
ਿਚਤੁ ਚਲੈ ਿਵਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਿਲ ਡੋਲਾਇ ॥
ਬਾਹਿਰ ਢੂੰਿਢ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਘਰ ਮਿਹ ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਮੁਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥
ਸਾਕਤ ਿਨਰਗੁ ਿਣਆਿਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਰਕਤੁ ਿਬੰਦ ੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਿਸ ਿਪਰਾਣੁ ॥
ੁ ੀ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥
ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਿਸ ਦੇਹਰ
ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਿਤਸੁ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਿਸਆ ਸੋਇ ॥
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਿਕਆ ਗਣੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥
ਿਜਉ ਸੁਪਨੈ ਿਨਿਸ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਿਗ ਿਨਦਰ੍ਾ ਹੋਇ ॥
ਇਉ ਸਰਪਿਨ ਕੈ ਵਿਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥
ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਿਸ ਿਮਲੈ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

1227

ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-11)

ਬਾਪਾਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਨਾਏ ॥
ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਿਪਰ੍ਅ ਪਾਏ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਿਤਆ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ॥
ਸੰਤ ਸੇਿਵ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਮਿਨ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥
ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥
ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨੋ ਿਦਖਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਬਤਾਵਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਆਏ ਗਿਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥
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ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7)

ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ ਸੇਵਾ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਹ ॥
ਿਜਸੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਤਸ ਕਉ ਿਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥
ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥
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ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥

1082

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1141-3)

ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਿਭ ਦੁਖ ਭੰਜ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਰਧਾ ਪੂ ਰੀ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਕਬਿਹ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥
ਅੰਤਿਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਰੰਿਗ ਗੁ ਲਾਲ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦ ਿਨਭਰੰਤਾ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਿਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਚੂਕੀ ਕਾਣੇ ॥੩॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਤਾ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥
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ਚੁਕਾ ਿਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-12)

ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਿਰ ॥
ਅਬ ਮਸਲਿਤ ਮੋਿਹ ਿਮਲੀ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥
ਚੁਕਾ ਿਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁ ਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਕਿਟ ਆਿਨ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥
ਕਾਿਣ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੀ ॥੨॥
ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੈ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਮੈ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥
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ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਿਨਿਸ ਿਦਿਨ ਮੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥

1084

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ (726-14)

ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਿਨਿਸ ਿਦਿਨ ਮੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਅਉਧ ਿਬਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਾਿਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨਾ ॥
ਝੂਠੈ ਲਾਲਿਚ ਲਾਿਗ ਕੈ ਨਿਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥
ਅਜਹੂ ਕਛੁ ਿਬਗਿਰਓ ਨਹੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜਨ ਤੇ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥
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ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥

1085

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (326-12)

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥
ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥
ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥
ਧਰਿਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਿਤ ਿਜ ਸੋਵਿਹ ਿਦਨ ਕਰਿਹ ਕਾਮ ॥
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਲੇਿਹ ਨ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥੨॥
ਹਾਿਥ ਤ ਡੋਰ ਮੁਿਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ ॥
ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਿਸ ਬਾਿਧਓ ਚੋਰ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਿਸ ਰਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ ॥੫॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਿਤ ਰੇ ਅੰਧਾ ॥
ਸਿਤ ਰਾਮੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥
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ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਿਕ ਚੜਾਵਉ ॥

1086

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225-6)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਿਕ ਚੜਾਵਉ ॥
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਿਹਿਰ ਹਢਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥
ਿਕਆ ਪਿਹਰਉ ਿਕਆ ਓਿਢ ਿਦਖਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਨੀ ਕੁ ੰਡਲ ਗਿਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥
ਲਾਲ ਿਨਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁ ਲਾਲਾ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥
ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਿਨਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਫੂਲ ਿਬਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂਠੇ ਿਦਵਾਜੇ ॥੫॥
ਿਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਬੁਲਾਵਉ ॥
ਤਾਜ ਕੁ ਲਹ ਿਸਿਰ ਛਤਰ੍ੁ ਬਨਾਵਉ ॥
ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥
ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥
ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂ ੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਿਸ ਕਾਜਾ ॥੭॥
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਵਸਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਾਿਨਆ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥

1234

ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥

1087

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (174-9)

ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਕਾਨ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਆਪੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ॥੧॥
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ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਿਤ ॥

1088

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-2)

ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਿਤ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ ਿਬਨਿਸ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਿਤ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਉ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥
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ਛਾਿਡ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥

1089

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-17)

ਿਸੰਚਿਹ ਦਰਬੁ ਦੇਿਹ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ ॥
ਕਿਰ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਿਹ ਅੰਧ ॥
ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਤੂ ਆਗੈ ਬੰਧ ॥੧॥
ਛਾਿਡ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥
ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈ ਉਿਠ ਚਲਨਾ ॥
ਰਾਿਚ ਰਿਹਓ ਤੂ ਸੰਿਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਬਾਿਰਕੁ ਅੰਧ ॥
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ ॥
ਿਤਰ੍ਤੀਅ ਿਬਵਸਥਾ ਿਸੰਚੇ ਮਾਇ ॥
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ਪਛੁਤਾਇ ॥੨॥
ਿਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦਰ੍ੁਲਭ ਦੇਹ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਬੁਰੀ ॥
ਿਤਸਿਹ ਨ ਬੂਝੈ ਿਜਿਨ ਏਹ ਿਸਰੀ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਤੁਮਿਹ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਟਕਿਹ ਬੰਧ ॥
ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥

1237

ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

1090

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥ (973-10)

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਿਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਿਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥
ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੧॥
ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੋਦਾਵਿਰ ਜਾਈਐ ਕੁ ੰਿਭ ਜਉ ਕੇਦਾਰ ਨਾਈਐ ਗੋਮਤੀ ਸਹਸ ਗਊ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ॥
ਕੋਿਟ ਜਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਤਨੁ ਜਉ ਿਹਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੨॥
ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਿਸਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਕੀਜੈ ॥
ਆਤਮ ਜਉ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਿਰ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੩॥
ਮਨਿਹ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਿਹ ਨ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਚੀਿਨ ਲੀਜੈ ॥
ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਨੰਦ ੁ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ੁ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੪॥

1238

ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਸੇ ਕਰਿਹ ਪਰਾਲ ॥

1091

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ (676-7)

ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਸੇ ਕਰਿਹ ਪਰਾਲ ॥
ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਸੇ ਜੰਜਾਲ ॥
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਿਹ ਿਤਨ ਿਸਉ ਹੀਤ ॥
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਤ ॥੧॥
ਐਸੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਡੀਠਾ ॥
ਝੂਠ ਧੋਹ ਿਸਉ ਰਿਚਓ ਮੀਠਾ ॥
ਦਾਿਤ ਿਪਆਰੀ ਿਵਸਿਰਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਿਵਚਾਰਾ ॥੨॥
ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਿਠ ਰੋਵੈ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵੈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥
ਪਾਪ ਕਰੈ ਤਾ ਪਛੋਤਾਣੇ ॥੩॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੋ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਬੰਦਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਇ ਸਾਿਹਬੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥
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ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

(533-14)

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥
ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਬ ਸੁਖੈਨਾ ਿਤਆਿਗ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥
ਅਿਨਕ ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਿਰ ਲਾਏ ॥੧॥
ਮੰਦਿਰ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਦੁਆਰੈ ਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਿਗਰ੍ਹ ਿਪਰ੍ਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥
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ਜੰਿਮਆ ਪੂ ਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-2)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਿਜ ॥
ਿਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਜੋਿਗ ॥
ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ਆਇ ਕੀਆ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਬਗਾਸੁ ॥੧॥
ਜੰਿਮਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ॥
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸਭ ਮਿਹ ਿਲਿਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਿਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥
ਿਮਿਟਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਥੀਆ ॥
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦ ੁ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਵਧੀ ਵੇਿਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥
ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਿਰ ਬੰਿਧ ਬਹਾਲੀ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਭਏ ਅਿਚੰਤ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥
ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਿਪਤਾ ਊਪਿਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਿਣ ॥
ਗੁ ਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥
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ਜਉ ਹਮ ਬ ਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰ੍ੇਮ ਬਧਿਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (658-3)

ਜਉ ਹਮ ਬ ਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰ੍ੇਮ ਬਧਿਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥
ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥
ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਤ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥
ਅਬ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੀਨੁ ਪਕਿਰ ਫ ਿਕਓ ਅਰੁ ਕਾਿਟਓ ਰ ਿਧ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ ॥
ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਿਰ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਤਊ ਨ ਿਬਸਿਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥
ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਿਰ ਰਾਜਾ ॥
ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਬਆਿਪਓ ਭਗਤ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪਾ ॥੩॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਿਤ ਇਕ ਬਾਢੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ॥
ਜਾ ਕਾਰਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖੁ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥
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ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6)

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਰਤਨੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਓ ਮਲੀਨ ਬੁਿਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥
ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪਰ੍ਗਟਈ ॥
ਸੰਿਗ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਿਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥
ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਿਝ ਗਈ ॥
ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥
ਏਕ ਜੀਹ ਗੁ ਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥
ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥
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ਜਉ ਤੁਮ ਿਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (658-17)

ਜਉ ਤੁਮ ਿਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤਉ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥
ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਿਹ ॥
ਤੁਮ ਿਸਉ ਤੋਿਰ ਕਵਨ ਿਸਉ ਜੋਰਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਬਾਤੀ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਜਾਤੀ ॥੨॥
ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਰੀ ॥
ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਿਰ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਤੋਰੀ ॥੩॥
ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥
ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ ॥੪॥
ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟਿਹ ਜਮ ਫ ਸਾ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸਾ ॥੫॥੫॥

1244

ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (93-15)

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥
ਕਨਕ ਕਿਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥
ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥
ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਦੇਹ ੂ ॥
ਰਿਵਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥
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ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-10)

ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਤਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥
ਅਿਨਕ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਮਿਹ ਲਾਵਉ ॥
ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਿਤਲੁ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥
ਮਨ ਮਿਹ ਿਚਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਦੇਖਤ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥
ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਬੈਰਾਗੁ ਿਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਸਤਰ੍ ਿਬਭੂਖਨ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਿਬਸੇਖੈ ॥
ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥
ਪਿਤ ਸੋਭਾ ਅਰੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ॥
ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਿਬੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਿਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ॥
ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਾ ਜਾਇਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਿਮਲਬੇ ਇਹੁ ਿਦਨੁ ਨ ਿਬਹਾਵੈ ॥
ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨੁ ਤਿਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ॥
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥
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ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਿਤਆਿਗ ਗਵਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-6)

ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥
ਜਉ ਿਮਲੀਐ ਤਉ ਵਧੈ ਵਧੇਰੀ ॥
ਗਿਲ ਚਮੜੀ ਜਉ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥
ਲਾਿਗ ਛੁਟੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥
ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਿਤਆਿਗ ਗਵਾਈ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨੁ ਿਮਿਲਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਸੁੰਦਿਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥
ਬਾਿਟ ਘਾਿਟ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਿਨ ਬਿਨ ਜੋਹੈ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਠੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੈ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ ॥੨॥
ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਠਗਾਊ ॥
ਛੋਡਿਹ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥
ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਿਨ ਲੇ ਬ ਧੇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੈ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥੩॥
ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥
ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਿਭ ਫੰਦ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥
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ਜਿਗ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

1100

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (539-5)

ਜਿਗ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਕਿਟਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਲੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਉਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਵਡ ਪੁੰਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਿਨਸਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਨਾ ਪੰਚੇ ਵਸਗਿਤ ਆਏ ਰਾਮ ॥
ਅੰਤਿਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਲਿਖਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਲਵੰਚੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਪਰਦਰ੍ੋਹੀ ਠਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁਿੜ ਜੀਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ਜੋ ਿਮਲੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥੩॥
ਅਿਤ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਤੁ ਜਿਪਐ ਪਾਪ ਗਵਾਤੇ ਰਾਮ ॥
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਕੀਏ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਚਹੁ ਕੁ ੰਡੀ ਚਹੁ ਜੁਿਗ ਜਾਤੇ ਰਾਮ ॥
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਭ ਉਤਰੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਸਿਰ ਨਾਤੇ ਰਾਮ ॥
ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਉਧਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਖਨੁ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥
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ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥

1101

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ (1304-12)

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਕੇਰੈ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਿਹ ਮਗਨੇਰੈ ॥
ਨੈਨਹੁ ਦੇਖੁ ਸਾਧ ਦਰਸੇਰੈ ॥
ਸੋ ਪਾਵੈ ਿਜਸੁ ਿਲਖਤੁ ਿਲਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥
ਬ ਛਉ ਧੂਿਰ ਪਿਵਤਰ੍ ਕਰੇਰੈ ॥
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥
ਿਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥
ਮਨਸਾ ਮਾਿਨ ਏਕ ਿਨਰੰਕੇਰੈ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਗਹੁ ਭਾਉ ਦੂਜੇਰੈ ॥
ਕਵਨ ਕਹ ਹਉ ਗੁ ਨ ਿਪਰ੍ਅ ਤੇਰੈ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ॥
ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥
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ਜਗਤ ਮੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

1102

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (536-15)

ਜਗਤ ਮੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਅਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਿਸਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਿਕਆ ਦਾਰਾ ਿਕਆ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਤ ਹੈ ਿਹਤ ਿਸਉ ਬਾਿਧਓ ਚੀਤ ॥
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਸੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥੧॥
ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹ ਸਮਝਤ ਿਸਖ ਦੈ ਹਾਿਰਓ ਨੀਤ ॥
ਨਾਨਕ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰੈ ਜਉ ਗਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੀਤ ॥੨॥੩॥੬॥੩੮॥੪੭॥
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ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥

1103

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ਿਬਲਾਵਲੁ ਕੀ ਵਾਰ (853-11)

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਿਜਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਿਤਤੈ ਲੈਹ ੁ ਉਬਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਿਲਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥

1251

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਰਿਸ ਲੀਣਾ ॥

1104

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (907-5)

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਰਿਸ ਲੀਣਾ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਲੀਣਾ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਿਖ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਿਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਮੈਸਿਰ ਅਨਹਤ ਸਬਿਦ ਰੰਗੀਣਾ ॥੨॥
ਸਤੁ ਬੰਿਧ ਕੁ ਪੀਨ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਿਜਹਵਾ ਰੰਿਗ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥
ਿਮਲੈ ਗੁ ਰ ਸਾਚੇ ਿਜਿਨ ਰਚੁ ਰਾਚੇ ਿਕਰਤੁ ਵੀਚਾਿਰ ਪਤੀਣਾ ॥੪॥
ਏਕ ਮਿਹ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਿਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈ ॥੫॥
ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰ੍ਹਮੰਡਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਿਦਖਾਈ ॥੭॥
ਸਚੈ ਤਖਿਤ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਠੇ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੮॥
ਮੋਿਹ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥
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ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥

1105

ਜਪੁਜੀ, ਮਃ ੧ (8-8)

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥
ਅਹਰਿਣ ਮਿਤ ਵੇਦ ੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਿਨ ਤਪ ਤਾਉ ॥
ਭ ਡਾ ਭਾਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਤੁ ਢਾਿਲ ॥
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਿਤਨ ਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੩੮॥
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ਜਤਰ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ॥

1106

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (485-7)

ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥
ਬਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਿਹ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥
ਜਤਰ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂ ਜ ਕਰਉ ॥
ਪਿਹਲੇ ਬਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰਹ ਬੀਠਲ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥
ਆਨੀਲੇ ਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲੇ ਖੀਰੰ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦ ੁ ਕਰਉ ॥
ਪਿਹਲੇ ਦੂਧੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ਬਛਰੈ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥
ਈਭੈ ਬੀਠਲੁ ਊਭੈ ਬੀਠਲੁ ਬੀਠਲ ਿਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ ॥੪॥੨॥
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ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

1107

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (677-9)

ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਿਗ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗਿਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁ ਪਾਲ ਗੁ ਣ ਸਾਖੀ ॥
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜਾਤੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥
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ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥

1108

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-6)

ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਸਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਿਰ ਮਾਰੇ ॥
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਿਸ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥
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ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਨ ਰਿਖਆ ॥

1109

ਕਿਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1319-10)

ਹਿਰ ਜਨੁ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਹਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਲਿਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਪਗ ਿਸਮਰਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਜਿਗ ਸਾਰੀ ਘਿਸ ਚੰਦਨੁ ਜਸੁ ਘਿਸਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਸਿਭ ਸਾਕਤ ਖੋਿਜ ਪਇਆ ॥
ਿਜਉ ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਿਗ ਚਿਲਓ ਨਰ ਿਨੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਿਨ ਛੁਿਹ ਜਿਲਆ ॥੨॥
ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਨ ਰਿਖਆ ॥
ਕਹਾ ਭਇਆ ਦੈਿਤ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕਿਰ ਕਿਰ ਝਿਰ ਪਿਰਆ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਏ ਸਿਭ ਕਾਲੈ ਮੁਿਖ ਗਰ੍ਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥
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1110

ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ ੁ ॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1307-16)

ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ ੁ ॥
ਸਾਜਨੋ ਤੂ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਿਗਰ੍ਿਹ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਨੁ ਮ ਗਉ ਤਾਨੁ ਮ ਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥
ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਭੁਗਿਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਿਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੪॥੪੯॥
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ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥

1111

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (380-17)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ॥੧॥
ਿਨੰਦਿਕ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਨੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਿਕਆ ਓਹੁ ਕਰੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥
ਤਹਾ ਿਬਗੂ ਤਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥
ਿਨੰਦਕ ਕੀ ਗਿਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਿਨੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਿਤਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥
ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਿਨੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥

1259

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥

1112

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (618-2)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਬੈਦ ੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਿਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਿਬਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥
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ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

1113

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-1)

ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਿਜਨ ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਿਤਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਿਸ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥
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ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਿਜਤੁ ਲੰਘਿਹ ਵਹੇਲਾ ॥

1114

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729-8)

ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਿਜਤੁ ਲੰਘਿਹ ਵਹੇਲਾ ॥
ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਿਪਆਿਰਆ ਿਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥
ਜੇ ਗੁ ਣ ਹੋਵਿਹ ਗੰਠੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੇ ਿਮਿਲਆ ਹੋਈ ॥
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਨਵਾਿਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਿਰਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥
ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੋਲਾ ॥੪॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥
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ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥

1115

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-18)

ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸਮਿਰ ਤੂ ਜੀਵਿਹ ਿਫਿਰ ਨ ਖਾਈ ਮਹਾ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ॥
ਬਡੈ ਭਾਿਗ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥

1116

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-19)

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਿਧ ਗਤੁ ਕੀਨੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਇਹ ਮਿਤ ਦੀਨੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥

1117

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (604-11)

ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਹੁ ॥
ਵਣਜਾਰਾ ਜਗੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਸੁਿਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਿਖ ਬੋਲੇ ਆਿਪ ਮੁਹਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਉਝਿੜ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ਰਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਧੜੈ ਲਾਹੁ ॥
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਮਾਰੇ ਮਿਰ ਜਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਹੁ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਿਹਥਾ ਿਪਆਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਖੇਵਟੁ ਆਿਪ ਚਲਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੜ ਲੰਘਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਬੰਦੇ ॥

1118

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-11)

ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਿਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨੰਦੇ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਿਣ ਚੁਕਾਈ ਸਿਭ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਬੰਦੇ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਧਕ ਿਵਿਚ ਮਾਇਆ ਿਫਰਿਹ ਿਫਰੰਦੇ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਤ ਿਕਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਿਜਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਿਭ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥੩॥
ਆਪੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਗੋਿਵੰਦੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਿਤਵੈ ਰਹੰਦੇ ॥੪॥੬॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥

1119

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (51-7)

ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪੂਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰ ॥
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਜਨਿਹ ਦੀਆ ਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮਾਤੇ ਿਵਆਿਪਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਪਉ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਿਮਟੈ ਦੂਖੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥੨॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਸਭ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥੩॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰਹੈ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਕਾਿਟਆ ਸਗਲ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨੋ ਹਿਰ ਸਰ੍ੀਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

1120

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1201-9)

ਜਿਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨੋ ਹਿਰ ਸਰ੍ੀਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸਭ ਦੂਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੂਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਗੁ ਨ ਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਘਿਟ ਘਟੇ ਘਿਟ ਬਸਤਾ ਹਿਰ ਜਿਲ ਥਲੇ ਹਿਰ ਬਸਤਾ ਹਿਰ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਿਰ ਬਸਤਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦੇਖਨ ਕੋ ਚਾ ॥
ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਨੁ ਸੰਤੋ ਮੋਿਹ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਲਾਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਪਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਹਿਰ ਕੀ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸੁਰ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ॥
ਮੈ ਅਨਿਦਨੋ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਹਿਰ ਨਾ ॥੨॥੩॥੧੦॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-5)

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਿਰ ਏਕੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮਿਹ ਲੇਖੁ ॥੩॥
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥

1269

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
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ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (720-2)

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਿਭ ਖੋਵੈ ਹਿਰ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਿਰ ਬਸਤ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰ ੁ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਬਸਤ ਕਛੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਲਾਧਾ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੁ ਰਤਨੁ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਆਿਪ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਹਾਝੇ ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ॥੨॥੪॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜ ਸਾਰੁ ॥

1123

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1200-3)

ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜ ਸਾਰੁ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ੁ ਿਨਹਫਲ ਸਭੁ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਲੀਜੈ ਿਕਆ ਤਜੀਐ ਬਉਰੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰੁ ॥
ਿਜਸੁ ਿਬਿਖਆ ਕਉ ਤੁਮ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾ ਛਾਿਡ ਜਾਹੁ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ॥੧॥
ਿਤਲੁ ਿਤਲੁ ਪਲੁ ਪਲੁ ਅਉਧ ਫੁਿਨ ਘਾਟੈ ਬੂਿਝ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੁ ॥
ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਿਜ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਇਹੁ ਸਾਕਤ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥੨॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲੁ ਬਉਰੇ ਤਉ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਸਤਸੰਗ ਸੁਖੁ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਪੂ ਛਹੁ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੩॥
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਸਭੈ ਕੋਊ ਚਾਲੈ ਝੂਠੁ ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਿਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥
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ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1336-7)

ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਓ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਿਰ ਨਗਿਰ ਹਿਰ ਬਿਸਓ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਹੇ ॥
ਸਰੀਿਰ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਘਿਰ ਮੰਦਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹੇ ॥੨॥
ਜੋ ਨਰ ਭਰਿਮ ਭਰਿਮ ਉਿਦਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮੁਹੇ ॥
ਿਜਉ ਿਮਰ੍ਗ ਨਾਿਭ ਬਸੈ ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥
ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਪਰ੍ਭ ਮਿਤ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਲਹੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ ਿਸਿਰ ਧਿਰਓ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥
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ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥

1125

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

(728-4)

ਭ ਡਾ ਧੋਇ ਬੈਿਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥
ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਿਨ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਿਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥
ਅਵਿਰ ਿਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਿਥ ਕਰਹੁ ਫੁਿਨ ਨੇਤਰ੍ਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਿਜਤੁ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਕਰੇ ॥
ਪੂਜਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਿਹਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥
ਕਹਦੇ ਕਹਿਹ ਕਹੇ ਕਿਹ ਜਾਵਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥
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ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਿਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁ ਰ ੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ , ਮਥੁ ਰਾ (1409-6)

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਿਲਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰ੍ਮਤੇ ਿਫਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥
ਕਿਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ੍ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਤਾਯਉ ॥
ਤਤੁ ਿਬਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁ ਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ ॥
ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਿਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁ ਰ ੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥

1274

ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ

1127

ਪਉੜੀ ਿਥਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (299-19)

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਿਬਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਿਮਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਿਮਿਟਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥
ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਕੁ ਟੰਬ ਿਸਉ ਗੁ ਣ ਗੁ ਿਬੰਦ ਪਰ੍ਭ ਰਵਨ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥੧੫॥
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ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਿਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਿਰ ਆਇਆ ॥

1128

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-14)

ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਿਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਿਰ ਆਇਆ ॥
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਿਨਰਾਲੀ ॥੨॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੁਹੀ ਿਧਆਈਐ ॥
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਿਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਮਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥
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ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥

1129

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (671-10)

ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ੁ ਸਦਾ ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਏ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਿਨ ਗਾਇਓ ॥
ਭਇਓ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਿਹ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਿਰਦ ਭੀਤਿਰ ਵਿਸਆ ਤਾ ਦੂਖੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥
ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸੋਗੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਥਾਕਾ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਿਮਟੇ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਭਏ ਿਬਬਾਕਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਟਹਲ ਗੁ ਰ ੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਭਾਣੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥
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ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (656-19)

ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ॥
ਤਉ ਜਨ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥
ਨਾਿਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਿਝਿਲ ਿਮਿਲ ਕਾਰੁ ਿਦਸੰਤਾ ॥
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਬਜੰਤਾ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ ॥੨॥
ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ ॥
ਚਮਕਾਰ ਬੀਜੁਲ ਤਹੀ ॥
ਨੇਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਿਰ ॥
ਿਨਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੩॥
ਜਹ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥
ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਛੰਛਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥
ਜਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਜ ਸਮਾਿਨਆ ॥੪॥੧॥
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ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਿਲਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰ੍ਮਤੇ ਿਫਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-6)

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਿਲਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭਰ੍ਮਤੇ ਿਫਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥
ਕਿਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ੍ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਤਾਯਉ ॥
ਤਤੁ ਿਬਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁ ਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ ॥
ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਿਜਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁ ਰ ੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥
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ਜਲ ਕੀ ਭੀਿਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (659-3

ਜਲ ਕੀ ਭੀਿਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥
ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਿਪੰਜਰੁ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਕਆ ਮੇਰਾ ਿਕਆ ਤੇਰਾ ॥
ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਿਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਖਹੁ ਕੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵ ॥
ਸਾਢੇ ਤੀਿਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵ ॥੨॥
ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਿਸਿਰ ਡੇਰੀ ॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਇਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥੩॥
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥
ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ਕਮੀਨੀ ਪ ਿਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥
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ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛੰਤੁ ॥ (454-15

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥੧॥
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥
ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹ ੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮੋਹ ੁ ਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
ਿਨਿਸ ਕੁ ਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥
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ਜਲ ਮਿਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1160-11)

ਜਲ ਮਿਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ ॥
ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ ॥
ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁ ੰਚਰ ਕਉ ਿਬਆਪੈ ॥
ਭੁਇਅੰਗਮ ਿਭਰ੍ੰਗ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਖਾਪੇ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ ॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਖੀ ਿਮਰ੍ਗ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ॥
ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਿਧਕ ਸੰਤਾਪੇ ॥
ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਭੇਲਾ ॥
ਿਸਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਖੇਲਾ ॥੨॥
ਿਛਅ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ॥
ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰੁ ਚੰਦਾ ॥
ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਸੂਤਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਕਾਲੁ ਅਰੁ ਪੰਚ ਦੂਤਾ ॥੩॥
ਸੁਆਨ ਿਸਆਲ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਰਾਤਾ ॥
ਬੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਿਸੰਘਾਤਾ ॥
ਮ ਜਾਰ ਗਾਡਰ ਅਰੁ ਲੂਬਰਾ ॥
ਿਬਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਪਰਾ ॥੪॥
ਮਾਇਆ ਅੰਤਿਰ ਭੀਨੇ ਦੇਵ ॥
ਸਾਗਰ ਇੰਦਰ੍ਾ ਅਰੁ ਧਰਤੇਵ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਜਸੁ ਉਦਰੁ ਿਤਸੁ ਮਾਇਆ ॥
ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ ॥੫॥੫॥੧੩॥
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ਜਿਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ॥

1135

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332-10)

ਸੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰਾ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥
ਜਿਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਉ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥
ਚੀਨੈ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਧਨੁ ਸਾਚੌ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥
ਿਨਰਾਲੰਬੁ ਿਨਰਹਾਰੁ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥
ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਿਨਰਮਿਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ॥
ਬਾਹਿਰ ਜਾਤੌ ਠਾਿਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥
ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੁ ਉਦਾਸੀ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੫॥੧੭॥
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ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (813-13)

ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥
ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾਵਉ ॥੧॥
ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥
ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਗੁ ਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ ਸੁਿਣ ਮਨਿਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥
ਉਆ ਰਸ ਮਿਹ ਸ ਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਹੋਇ ਿਬਖੈ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਵਉ ॥੨॥
ਜਬ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਿਤਨ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗਾਵਉ ॥
ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥
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ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-4)

ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਿਨਕਿਟ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥
ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥
ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਿਰ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥
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ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (672-8)

ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਿਫਿਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਇਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥੧॥
ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥
ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਿਧਆ ਤਾ ਕੈ ਿਚਿਤ ਨ ਬਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਉਿਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇਓ ਹਿਰਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਿਜਿਨ ਪਾਈ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਿਤ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
ਘਾਲ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੇਵ ਨ ਿਮਿਲਓ ਿਮਿਲਓ ਆਇ ਅਿਚੰਤਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਤਿਨ ਗੁ ਰਿਹ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦੈਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਰਿਵਆ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥
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ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (679-16)

ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥
ਆਤਮ ਿਜਣੈ ਸਗਲ ਵਿਸ ਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਿਗ ॥
ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਿਧਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਿਹ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸੰਿਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥
ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥
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ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6)

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਿਭ ਭਿਜ ਖਲੇ ॥
ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਿਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਿਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
ਿਗਰ੍ਸਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਪਲੇਿਟਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਮੋਿਹ ਵਿਸ ਕੀਆ ਿਕਰਪਨ ਲੋਿਭ ਿਪਆਰੁ ॥
ਚਾਰੇ ਿਕਲਿਵਖ ਉਿਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਿਵਤ ਿਕਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਿਨ ਧਿਰਆ ॥
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਤਿਰਆ ॥੪॥
ਸਾਸਤ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਚਾਿਰ ਮੁਖਾਗਰ ਿਬਚਰੇ ॥
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਿਥ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਿਬਧੀ ਚਾਇ ਲਿਗ ਰਿਹਆ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਿਨ ਗਇਆ ॥੬॥
ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਿਢ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਿਗ ਪਰੀਿਤ ॥
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤਾ ਖਿੜ ਰਸਾਤਿਲ ਦੀਤ ॥੭॥
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਿਛਦਰ੍ੁ ਿਕਛੁ ਨਾ ਿਕਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥
ਿਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਿਰਆ ॥
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ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਿਸ ਪਿਰਆ ॥੮॥
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਉ ਿਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਿਤਉ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ॥
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਿਪ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥
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ਜਾ ਕਉ ਮੁਿਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰੈ ਿਫਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰ੍ਗਾਸ ਕਉ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਮਥੁ ਰਾ (1404-13)

ਜਾ ਕਉ ਮੁਿਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰੈ ਿਫਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰ੍ਗਾਸ ਕਉ ॥
ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਿਹਤ ਿਬਰੰਿਚ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਿਸਵ ਮੁਿਨ ਗਿਹ ਨ ਤਜਾਤ ਕਿਬਲਾਸ ਕੰਉ ॥
ਜਾ ਕੌ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਿਫਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥
ਸੁ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੁਖ ਭਾਇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥
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ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (868-6)

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਅਗਿਨ ਨ ਜੋਹੈ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਨ ਪੋਹੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਪੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥
ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਮੁਿਹ ਲਾਗੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ ॥
ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਿਤਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਿਹ ॥
ਜੋ ਜੋ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਇ ॥
ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਸੋ ਦਾਸੁ ਰਿਖਆ ਅਪਣੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
ਓਹੁ ਿਖਨ ਮਿਹ ਰੁਲਤਾ ਖਾਕੂ ਨਾਿਲ ॥੩॥
ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਵਣਹਾਰੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰ ॥
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਰਖੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰ ॥੪॥੧੮॥੨੦॥
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ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-17)

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਿਬਿਧ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥
ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਿਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥
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ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥

1144

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-7)

ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥
ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥
ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥
ਜਾ ਕਾ ਕਿਹਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥
ਸੋ ਿਕਸ ਕਉ ਨਦਿਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥
ਜਾ ਕਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥
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ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ॥

1145

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (863-14)

ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਹੋਿਹ ਨਾਸ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥
ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਜਾ ਕੈ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮੰਿਤਰ੍ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਿਤ ਿਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥
ਜਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬ ਛੈ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰ ॥
ਏਕੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਬ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥
ਤਬ ਭੇਟੇ ਗੁ ਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥
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ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥

1146

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਿਬਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥

1295

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਿਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥

1147

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-5)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਿਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਵਿਹ ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖੀ ॥੧॥
ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸ ਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹੋਵਿਹ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਿਨ ਨ ਅੰਤਿਰ ਧੁਖੀ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਖਾਇਆ ਜਿਲ ਥਿਲ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥
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ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥

1148

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-11)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥
ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥
ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ॥
ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਚੀਨਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥
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ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥

1149

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (610-13)

ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਿਰ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਿਲਿਖ ਪਾਈ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸਮਾਨੇ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਮਿਟਓ ਅਿਗਆਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਸਭ ਠਾਈ ॥੩॥
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਿਧਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਭਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੮॥

1298

ਜਾ ਕੈ ਦਰਿਸ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ਉਤਾਰੇ ॥

1150

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-16)

ਜਾ ਕੈ ਦਰਿਸ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ਉਤਾਰੇ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੇ ॥੧॥
ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਜਮਦੂਤ ਿਬਦਾਰੇ ॥੨॥
ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥

1299

ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥

1151

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-15)

ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥
ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਹ ॥
ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਿਨਬਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਿਬਆਿਪਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਨੀ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਜਮੁ ਿਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਡੂ ਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਿਨਵਾਿਸ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥

1300

ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥

1152

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਿਠ ਭੀ ॥ (330-15)

ਰੇ ਜੀਅ ਿਨਲਜ ਲਾਜ ਤਿਹ ਨਾਹੀ ॥
ਹਿਰ ਤਿਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥
ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ॥੨॥
ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥
ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕੇ ॥੩॥
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥
ਸੋ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥੪॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥
ਜਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥

1301

ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥

1153

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-5)

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਿਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਵਿਹ ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖੀ ॥੧॥
ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸ ਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹੋਵਿਹ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਿਨ ਨ ਅੰਤਿਰ ਧੁਖੀ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਖਾਇਆ ਜਿਲ ਥਿਲ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥

1302

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾ ਿਕਆ ਮੁਹਛੰਦਾ ॥

1154

ਪਉੜੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1096-15)

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾ ਿਕਆ ਮੁਹਛੰਦਾ ॥
ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਿਪਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥
ਲਖਮੀ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੰਦਾ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ॥
ਏਹ ਵੈਰੀ ਿਮਤਰ੍ ਸਿਭ ਕੀਿਤਆ ਨਹ ਮੰਗਿਹ ਮੰਦਾ ॥
ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ ਜਾ ਹਿਰ ਬਖਸੰਦਾ ॥
ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਐ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੰਦਾ ॥੭॥

1303

ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

1155

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-8)

ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਏਕੁ ਤੂੰ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਮੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਰਿਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਣਿਹ ਿਬਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰ ੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ਿਜ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਪਾਿਸ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥
ਜੇ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥

1304

ਜਾ ਿਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਿਹ ਉਆ ਿਦਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥

1156

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-13)

ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਿਬਰਥਾਰੀ ॥
ਿਮਲਤ ਸੰਿਗ ਸਿਭ ਭਰ੍ਮ ਿਮਟੇ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਜਾ ਿਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਿਹ ਉਆ ਿਦਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਜੀਅਰਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਿਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾਰੀ ॥
ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਬਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥
ਿਨੰਦ ਿਚੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਿਖਨ ਮਿਹ ਜਾਰੀ ॥
ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰੁ ਿਨਕਿਟ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥
ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥
ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥
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ੁ ੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰਲ
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-3)

ੁ ੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰਲ
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤਾ ਕਾ ਕ ਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥
ਨਾਿਮ ਿਜਸੈ ਕੈ ਊਜਲੀ ਿਤਸੁ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਦ ਮੈ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥
ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ॥੨॥
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵਉ ॥
ਸੇਵਹੁ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਿਰ ਤਉ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਪਾਵਉ ॥੩॥
ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁ ਰੈ ਸਭ ਕਹਤੀ ਮੇਰਾ ॥
ਿਜਸਿਹ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਿਤਸੁ ਸੁਖਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥
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ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-11)

ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ॥
ਜੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਤ ਠਾਕੁ ਰ ਹੀ ਪਿਹ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਪਨੇ ਪਿਹ ਦੂਖ ਅਪੁਨੇ ਪਿਹ ਸੂਖਾ ਅਪਨੇ ਹੀ ਪਿਹ ਿਬਰਥਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਪਿਹ ਮਾਨੁ ਅਪੁਨੇ ਪਿਹ ਤਾਨਾ ਅਪਨੇ ਹੀ ਪਿਹ ਅਰਥਾ ॥੧॥
ਿਕਨ ਹੀ ਰਾਜ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਿਮਲਖਾ ਿਕਨ ਹੀ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥੩੪॥੫੭॥
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ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (726-18)

ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹ ੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥
ਜੋ ਤਨੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਿਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਿਹਤੁ ਜਾ ਿਸਉ ਕੀਨਾ ॥
ਜੀਉ ਛੂਿਟਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਿਰ ਅਗਿਨ ਮੈ ਦੀਨਾ ॥੧॥
ਜੀਵਤ ਲਉ ਿਬਉਹਾਰੁ ਹੈ ਜਗ ਕਉ ਤੁਮ ਜਾਨਉ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨਉ ॥੨॥੨॥
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ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (844-5)

ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਿਜਿਨ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝਏ ॥
ਓਹੁ ਸਬਿਦ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਿਨ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰਆ ॥
ਓਹੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥੩॥
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ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-12)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਝਾਰੇ ॥੧॥
ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਿਸ ਕਾਮਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ੁ ਿਮਿਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਜਾਿਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥
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ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਿਤਹੋ ਚਿਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ (418-7)

ਜੈਸੇ ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਆਦਮੀ ਬ ਧਿਹ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥
ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਿਤਹੋ ਚਿਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬ ਧੀਅਿਹ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥
ਓਹੀ ਓਹੀ ਿਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥
ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥
ਧੰਧਾ ਿਪਿਟਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥
ਿਜਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਿਲਆ ਿਕਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥
ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਿਖ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦ ੁ ਲੈਹ ੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥
ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁ ਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥
ਧਰਮੁ ਭੂਿਮ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਿਰ ਐਸੀ ਿਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਤ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥੯॥
ਿਜਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਿਤਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਿਡਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥
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ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16)

ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂ ਤੇ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥
ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਹ ਭਰਿਮ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਵਾਇਆ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਭਗਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥
ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਿਗਰ੍ਹ ਮੇਰਾ ॥
ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਿਹ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥
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ਜਾਿਚਕੁ ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ॥
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ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1321-16)

ਜਾਿਚਕੁ ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ॥
ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਤੀ ਕੇਤੀ ਮ ਗਿਨ ਮਾਗੈ ਭਾਵਨੀਆ ਸੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਸਫਲ ਸਫਲ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਰੇ ਪਰਿਸ ਪਰਿਸ ਗੁ ਨ ਗਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਿਸਉ ਿਮਲੀਐ ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਿਬਧਾਈਐ ॥੨॥੨॥
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ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (898-8)

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਨਹੀ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਪੁਿਨ ਗਰਿਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਤ ॥੧॥
ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਿਬ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਚਰਿਣ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਸੰਜੋਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਿਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਟਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥
ਤਬ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥
ਜਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਡੀਠਾ ॥
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵੂਠਾ ॥੩॥
ਿਮਟਾਨੇ ਸਿਭ ਕਿਲ ਕਲੇਸ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥
ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਨੂਪ ਗਿਵੰਦ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥
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ਜਾਿਲ ਮੋਹ ੁ ਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ ਮਿਤ ਕਾਗਦੁ ਕਿਰ ਸਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (16-5)

ਜਾਿਲ ਮੋਹ ੁ ਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ ਮਿਤ ਕਾਗਦੁ ਕਿਰ ਸਾਰੁ ॥
ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਿਰ ਿਚਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁ ਰ ਪੁਿਛ ਿਲਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਿਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਿਲਖੁ ਿਲਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੁ ॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਿਟਕੇ ਿਨਕਲਿਹ ਿਜਨ ਮਿਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਿਹ ਉਿਠ ਰਖੀਅਿਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥
ਇਿਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥
ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥
ਭੈ ਤੇਰੈ ਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਿਪ ਖਿਪ ਿਛਜੈ ਦੇਹ ॥
ਨਾਵ ਿਜਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਿਡਠੇ ਖੇਹ ॥
ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਸਿਭ ਕੂ ੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥
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ਜ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-13)

ਮੈ ਕਾਮਿਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਜੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥
ਜ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਈ ॥
ਜ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥
ਿਮਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਜਾਈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥
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ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਿਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਿਰ ਮਝਾਿਰ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-1)

ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਿਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਿਰ ਮਝਾਿਰ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਮੁਿਖ ਦੇ ਿਗਰਾਸੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪੋਚਾਿਰ ॥
ਿਤਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਰਾਖਤਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਧਾ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਿਸਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਗਗਿਨ ਿਫਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥
ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਿਬਿਚ ਬਚਰੇ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ॥
ਿਤਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥
ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਿਵਿਚ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥
ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ॥
ਿਤਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥
ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਿਕਸੀ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਿਸਰਿਤ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਿਗ ਨ ਸਕੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਿਨਿਤ ਿਧਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਲਏ ਛਡਾਇਆ
॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥
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ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (165-18)

ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸਾ ॥
ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ਦੇਇ ਕਿਰ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਿਰ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਿਪ ਹਥਾਸਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁ ਸਈਆ ॥
ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝਿਹ ਵਡਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੰਦਿਰ ਘਿਰ ਆਨੰਦ ੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਸਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੁਿਖ ਲਗਿਹ ਜਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਸਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀਹ ਕੁ ਲੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਹਿਰ ਕੀਆ ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਹਿਰ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਿਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ॥੩॥
ਲਾਲਾ ਹਾਿਟ ਿਵਹਾਿਝਆ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਜੇ ਰਾਿਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁ ਲਾਮੁ ਘਾਸੀ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਢਾਈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥
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ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਪੇਿਖ ਜੀਵ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-17)

ਹਿਰ ਜਨ ਛੋਿਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥
ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਪੇਿਖ ਜੀਵ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਿਬਨਿਸਓ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪੁ ॥
ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ ਪੇਿਖ ਸਮਤੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਸਗਲ ਸੰਭਾਖਨ ਜਾਪੁ ॥੧॥
ਤਪਿਤ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਘਾਨੇ ਸੁਿਨ ਅਨਹਦ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਪੂ ਰਨ ਪੂ ਰੇ ਨਾਦ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥
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ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ॥

1171

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੨ ॥ ਛੰਤ ॥ (708-9)

ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ॥
ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਿਰਆ ॥
ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ ॥
ਮੋਹ ਮਗਨ ਿਬਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਘੂ ਲੀਐ ॥
ਲੂਕ ਕਰਤ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਪਰ੍ਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਿਰਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਿਢ ਭਵਜਲ ਫੇਿਰਆ ॥੧॥
ਸਲੋਕੁ ॥
ਿਨਰਿਤ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁ ਣ ਊਚਾ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤ
ੰ ੀਆ ਿਮਲੈ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥
ਛੰਤੁ ॥
ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਿਹ ਜਾਈਐ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ॥
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਿਹ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਈਐ ॥
ਤਿਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ੁ ਿਵਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥
ਅਰਿਪ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਿਮਟਾਈਐ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥
ਸਲੋਕੁ ॥
ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾ ਕੈ ਹਾਿਥ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਿਨਬਹੈ ਸਾਿਥ ॥੩॥
ਛੰਤੁ ॥
ਸਾਥੀਅੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂ ਰ ਸੋਇ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਧਨੀ ॥
ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਣ ਤਾ ਕੇ ਿਕਆ ਗਨੀ ॥
ਭਜੁ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਅਨ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਿਤਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਸਲੋਕੁ ॥
ਿਚਿਤ ਿਜ ਿਚਤਿਵਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥
ਛੰਤੁ ॥
ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਿਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲੇ ॥
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ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਰਲੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਿਮਟੇ ਿਕਲਿਬਖ ਬੁਝੀ ਤਪਿਤ ਅਘਾਿਨਆ ॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਨੇ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥
ਲੈ ਅੰਿਕ ਲਾਏ ਹਿਰ ਿਮਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਿਲ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲੇ ॥੪॥੨॥
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ਿਜਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਜੋਿਤ ॥
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ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ (1177-13)

ਿਜਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਜੋਿਤ ॥
ਿਤਉ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ॥੧॥
ਏਕੋ ਹਿਰ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਿਮਲੀਐ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਅੰਤਿਰ ਏਕੋ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਇਕੁ ਪਰ੍ਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਸਾਕਤ ਨਰ ਲੋਭੀ ਜਾਣਿਹ ਦੂਿਰ ॥੩॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਤੈ ਹਿਰ ਲੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਏਕ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥
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ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-12)

ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੀ ਘਾਲ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੋ ਮਾਲ ॥੧॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਅਨਬੋਲਤ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਾਲ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੫॥੧੨੧॥
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ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (528-3)

ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਹ ਜੂਠਾਰੀ ॥
ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰ ੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰ ੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰੀ ॥੧॥
ਹਮਰੀ ਮੁਦਰ੍ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੫॥
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ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਿਪਆਸ ॥

1175

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-11)

ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਿਪਆਸ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਿਕਉ ਲਹਉ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥
ਿਜਉ ਜੋਗੀ ਜਤ ਬਾਹਰਾ ਤਪੁ ਨਾਹੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ੁ ੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਅੰਤਿਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥
ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹਰ
ਸਾਕਤ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥
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ਿਜਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥

1176

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1164-5)

ਕਬਹੂ ਖੀਿਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਭਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮਗਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਕੂ ਰਨੁ ਚਨੇ ਿਬਨਾਵੈ ॥੧॥
ਿਜਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਬਹੂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਗ
ੰ ਨਚਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਪਾਇ ਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਕਬਹੂ ਖਾਟ ਸੁਪੇਦੀ ਸੁਵਾਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਭੂਿਮ ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥
ਿਜਹ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਿਤਹ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥੪॥੫॥
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ਿਜਸ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ ॥

1177

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-4)

ਿਜਸ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਿਗਓ ਅਿਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥
ਆਲਸੁ ਛੀਿਜ ਗਇਆ ਸਭੁ ਤਨ ਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਿਹ ਤਾਗਾ ॥
ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਆਗੇ ਸਿਭ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥
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ਿਜਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

1178

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (195-1)

ਿਜਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਆਲਸੁ ਿਕਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥
ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਆਨ ਕੰਿਮ ਲਾਗਿਹ ॥
ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਿਤਆਗਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥
ਦਾਿਸ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਖਾਵਿਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਨਿਹ ਸੁਆਨ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥
ਬਖਿਸ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥
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ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥

1179

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18)

ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥
ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਿਦਲਾਸਾ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਿਨ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਿਹ ॥੩॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥
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ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥

1180

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (842-10)

ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਨੋ ਮਾਿਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥
ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਤਸ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਕਉਣੁ ਡਰੈ ਡਰੁ ਿਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸ ਿਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ ॥
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਿਫਿਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੫॥
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ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥

1181

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਪਦੀ (1016-4)

ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥
ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਦਬ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਚਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਵੈ ॥
ਰੰਗ ਿਸਉ ਿਨਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦ ੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
ਏਹੁ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
ਆਪਣ ਲੀਆ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
ਅਗਮ ਿਨਗਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥
ਇਿਕ ਭਰ੍ਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਇਕਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਿਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਅਗੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥
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ਿਜਸੁ ਆਸਿਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਿਸ ਗਇਆ ॥
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ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ॥ (488-12)

ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਿਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਿਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥
ਆਜੁ ਿਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਿਕਮ ਕੂ ੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਿਚੰਦੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਘੁ ਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥
ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥
ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲੀਐ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ੁ ਦਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ॥੩॥
ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਿਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਿਰਆ ॥
ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਿਤ ਚੀਿਰਆ ॥੪॥
ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਜਿਗ ਨ ਕੋਈ ਿਥਰੁ ਰਿਹਆ ॥
ਿਜਸੁ ਆਸਿਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਿਸ ਗਇਆ ॥੫॥
ਕਿਤਕ ਕੂ ੰਜ ਚੇਿਤ ਡਉ ਸਾਵਿਣ ਿਬਜੁਲੀਆਂ ॥
ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਿਪਰ ਗਿਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ॥੬॥
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਿਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥
ਗੰਢੇਿਦਆਂ ਿਛਅ ਮਾਹ ਤੁੜੰਿਦਆ ਿਹਕੁ ਿਖਨੋ ॥੭॥
ਿਜਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਿਕੰਿਨ ਗਏ ॥
ਜਾਲਣ ਗੋਰ ਨਾਿਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥
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ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸਿਹ ਿਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-3)

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸਿਹ ਿਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਤੁਮ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੁਮ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਕਾਪੜੁ ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਿਤ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਿਚਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂ ਰਨ ਆਸਾ ਕਬਿਹ ਨ ਿਬਆਪੈ ਿਚੰਤਾ ॥੩॥
ਭਵਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਿਰ ਚਰਣਾ ਹੋਹ ੁ ਕਉਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਇਓ ਿਜਉ ਬੂੰਦਿਹ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥
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ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

1184

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-4)

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਿਰ ਏਕੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮਿਹ ਲੇਖੁ ॥੩॥
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥
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ਿਜਸੁ ਜਲ ਿਨਿਧ ਕਾਰਿਣ ਤੁਮ ਜਿਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598-4)

ਿਜਸੁ ਜਲ ਿਨਿਧ ਕਾਰਿਣ ਤੁਮ ਜਿਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਛੋਡਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਿਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਤ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਘਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਗੁ ਣ ਛੋਿਡ ਗੁ ਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਿਰ ਅਵਗੁ ਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਿਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਡਾਹੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ ਬਾਹਿਰ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਪਰਹਿਰ ਲੋਭੁ ਿਨੰਦਾ ਕੂ ੜੁ ਿਤਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥
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ਿਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-15)

ਿਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥
ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਿਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥
ਕੋਿਟ ਉਪਾਵ ਿਚਤਵਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸੋ ਹੋਵੈ ਿਜ ਕਰੈ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣੀ ॥੧॥
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਨਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਿਤਿਨ ਭਉ ਦੂਿਰ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਫੁਿਨ ਹੋਇ ॥
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੨॥
ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਮਾਣਸ ਬਾਿਣ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਪਿੜ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥
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ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨

(1155-16)

ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਿਨ ਕੋਿਟ ਧਨ ਪਾਏ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਏ ॥੧॥
ਿਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਮਸਤਿਕ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਕੋਟ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਹਜ ਸੁਖੈਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲੁ ਹੂਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਮੂਆ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਭ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਿਨ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਦ ਹੀ ਲਾਹਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥੪॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸਨੁ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਿਤ ਵੇਸਾਹੁ ॥੫॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਮਿਹ ਜਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਜੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਗਿਟ ਪਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਿਮਿਟਆ ਅੰਧਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

1337

ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੭॥
ਿਤਿਨ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਲਖੇ ਗਪਾਲ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੈ ਤਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਿਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥

1188

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-15)

ਿਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਧੋਈ ॥੨॥
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ ॥
ਤਬ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥
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ਿਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਿਖ ਭਿਰਆ ॥

1189

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (497-2)

ਿਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਿਖ ਭਿਰਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜਿਨ ਿਰਦੈ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਿਤਤੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਜਸੁ ਘਾਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਨਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁ ਲੁ ਊਚਾ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਲਾਖ ਕੋਿਟ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਿਰ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਿਰ ਜਨੁ ਬਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥
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ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਹੀਐ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-10)

ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਹੀਐ ॥
ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਹਿਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ॥
ਹਉ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਿਕਉ ਿਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਮੇਿਲਆ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥
ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸੁਣੈ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲੀਐ ॥
ਤੋਟਾ ਮੂਿਲ ਨ ਆਵਈ ਹਿਰ ਲਾਭੁ ਿਨਿਤ ਿਦਰ੍ੜੀਐ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕਉ ਿਰਦੈ ਿਵਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਧਰੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥
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ਿਜਸਿਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥

1191

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-4)

ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਿਹ ਨੇਿਰ ॥
ਅਿਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਿਰ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਤਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥
ਜਾ ਕਉ ਮਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਿਜਸਿਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕਉਨੁ ॥
ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨੁ ॥
ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥
ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਤਪੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦਾਨੁ ॥
ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਜਾ ਕਉ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਭਏ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਸ ਿਨਵਾਸ ॥
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਬਸਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥
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ਿਜਸਿਹ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੁਚ ਨਾਿਹ ॥

1192

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-9)

ਿਜਸਿਹ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੁਚ ਨਾਿਹ ॥
ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਫਲੁ ਨ ਫੂਲੈ ਤਾਿਹ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ੍ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥
ਬੋਇ ਖੇਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਭਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਇ ਖਹੜਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ॥
ਕਰਮੁ ਿਜਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥
ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਿਬਦ ਿਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥
ਖੇਿਤ ਮੇਰੈ ਜੰਿਮਆ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ॥੩॥
ਪਾਇਆ ਅਮੋਲੁ ਪਦਾਰਥੋ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥
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ਿਜਹ ਿਸਿਰ ਰਿਚ ਰਿਚ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥

1193

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (330-2)

ਿਜਹ ਿਸਿਰ ਰਿਚ ਰਿਚ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥
ਸੋ ਿਸਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਿਹ ਕਾਗ ॥੧॥
ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਿਕਆ ਗਰਬਈਆ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ ਿਦਰ੍ੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਿਹਗੇ ਤੇਰੇ ॥੨॥੩੫॥
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ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਕਹੀਐ ॥

1194

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-19)

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥
ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਕਹੀਐ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤੁ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਿਨਕ ਿਬਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥
ਹਮ ਅਿਗਆਨ ਅਲਪ ਮਿਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਿਬਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥
ਤੁਮਰੀ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥
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ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਿਪਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥

1195

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (97-15)

ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਿਪਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥
ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਿਤਤੈ ਘਿਰ ਸੋਹਿਹ ਜੋ ਧਨ ਕੰਿਤ ਿਸਗਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਾ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡਭਾਗਿਣ ॥
ਪੁਤਰ੍ਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਿਤ ਸੋਹਾਗਿਣ ॥
ਰੂਪਵੰਿਤ ਸਾ ਸੁਘਿੜ ਿਬਚਖਿਣ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਅਚਾਰਵੰਿਤ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥
ਸਭ ਿਸੰਗਾਰ ਬਣੇ ਿਤਸੁ ਿਗਆਨੇ ॥
ਸਾ ਕੁ ਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਿਪਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮਿਹਮਾ ਿਤਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਜੋ ਿਪਿਰ ਮੇਿਲ ਲਈ ਅੰਿਗ ਲਾਏ ॥
ਿਥਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥
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ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਵਸਿਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਿਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥

1196

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877-2)

ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਵਸਿਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਿਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥
ਿਜਸੁ ਦਰ ਕਾਰਿਣ ਿਫਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥
ਜੀਵਿਤਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥
ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਿਧਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਿਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥
ਿਕੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਤੁਮ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਕਰੇ ॥੩॥
ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਿਕਉ ਕਿਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥
ਆਸਾ ਭੀਤਿਰ ਰਹੈ ਿਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਿਮਲੈ ॥੪॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥
ਜੀਵਿਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩॥
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ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1197

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7)

ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਤੁ ॥
ਜੂਆਰੀ ਜੂਏ ਮਾਿਹ ਚੀਤੁ ॥
ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲੁ ਖਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੧॥
ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਘ ਸਮੈ ਮੋਰ ਿਨਰਿਤਕਾਰ ॥
ਚੰਦ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸਿਹ ਕਉਲਾਰ ॥
ਮਾਤਾ ਬਾਿਰਕ ਦੇਿਖ ਅਨੰਦ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਜੀਵਿਹ ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ॥੨॥
ਿਸੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਭੋਜਨੁ ਮਾਸ ॥
ਰਣੁ ਦੇਿਖ ਸੂਰੇ ਿਚਤ ਉਲਾਸ ॥
ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਿਤ ਧਨ ਿਪਆਰੁ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥
ਸਰਬ ਰੰਗ ਇਕ ਰੰਗ ਮਾਿਹ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਇਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥
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ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (733-19)

ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤੁ ਿਬਿਧ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥
ਿਜ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਟੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਤਨ ਧਨੁ ਿਵਹਾਝੇ ਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਿਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਨਾਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਿਜਆ ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਿਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ ਿਕਸੈ ਕਾ
ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥
ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਿਰ ਕੈ ਿਬਿਖਆ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਿਤਨਾ ਇਕ ਿਵਖ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥
ਹਲਤੈ ਿਵਿਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਭਏ ਹਥਹੁ ਛੁੜਿਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਿਤ ਸਾਕਤੁ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਲਿਦ ਚਲਾਈ ॥
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥
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ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੇ ॥

1199

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-7)

ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ॥
ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥
ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਣੁ ਿਵਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥
ਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਿਵਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਿਗਆਨੀ ਜੜ ਅਪੁਣੀ ਆਿਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥
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ਿਜਥੈ ਬੈਸਿਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥

1200

ਪਉੜੀ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (319-6)

ਿਜਥੈ ਬੈਸਿਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
ਓਇ ਸੇਵਿਨ ਸੰਿਮਰ੍ਥੁ ਆਪਣਾ ਿਬਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਦਾ ॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੰਤ ਬੇਦ ੁ ਕਹੰਦਾ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ਹੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਵਰਤੰਦਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭਾਵੰਦਾ ॥੫॥
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ਿਜਥੈ ਰਖਿਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਿਤਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (106-4)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਿਸ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥
ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥
ਿਜਥੈ ਰਖਿਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਿਤਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥
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ਿਜਨ ਿਸਿਰ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮ ਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ ੁ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩ (417-1)

ਿਜਨ ਿਸਿਰ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮ ਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ ੁ ॥
ਸੇ ਿਸਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਿਨ ਗਲ ਿਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂਿੜ ॥
ਮਹਲਾ ਅੰਦਿਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਿਣ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲਿਨ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥
ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਿਨ ਪਾਿਸ ॥
ਹੀਡੋਲੀ ਚਿੜ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਿਸ ॥
ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਿਝਮਕਿਨ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਿਨ ਬਿਹਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆ ॥
ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖ ਦੀਆ ਮਾਣਿਨ ਸੇਜੜੀਆ ॥
ਿਤਨ ਗਿਲ ਿਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਿਨ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਿਜਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥
ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥
ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤ ਕਾਇਤੁ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਸਾਹ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਿਗ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਿਫਿਰ ਗਈ ਕੁ ਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥
ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਿਹ ਇਕਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥
ਚਉਕੇ ਿਵਣੁ ਿਹੰਦਵਾਣੀਆ ਿਕਉ ਿਟਕੇ ਕਢਿਹ ਨਾਇ ॥
ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਿਤਓ ਹੁਿਣ ਕਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥
ਇਿਕ ਘਿਰ ਆਵਿਹ ਆਪਣੈ ਇਿਕ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਪੁਛਿਹ ਸੁਖ ॥
ਇਕਨਾ ਏਹੋ ਿਲਿਖਆ ਬਿਹ ਬਿਹ ਰੋਵਿਹ ਦੁਖ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥
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ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (540-11)

ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੇ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਿਪ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥੧॥
ਸਿਭ ਜਾਇ ਿਮਲਹੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਜਪਿਦਆ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਮਤੁ ਿਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਿਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ ਸੋ ਮੁਹਤੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥੨॥
ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਿਨਤ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸੋ ਡਰੈ ਿਜਿਨ ਪਾਪ ਕਮਤੇ ਰਾਮ ॥
ਿਜਸੁ ਅੰਤਰੁ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਸਿਭ ਡਰ ਸੁਿਟ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਨਾਿਮ ਪਤੀਿਜਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਸਿਭ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਦੁਸਟ ਕੁ ਪਤੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਿਕ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਜਿਨ ਪੈਰੀ ਆਿਣ ਸਿਭ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥੩॥
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਨਤ ਸੇਵੀਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਜੋ ਸਭ ਦੂ ਸਾਿਹਬੁ ਵਡਾ ਰਾਮ ॥
ਿਜਨੀ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕੁ ਅਰਾਿਧਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਿਤਨਾ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਦੀ ਿਕਛੁ ਚਡਾ ਰਾਮ ॥
ੁ ੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਿਭ ਿਨੰਦਕ ਘੰਡਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਿਵਐ ਹਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜ
ੁ ੀਏ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਛਡਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥
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ਿਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਿਨਆ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ

(1351-11)

ਤਿਨ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਿਕ ਪਾਤੀ ॥
ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥
ਠਗ ਿਦਸਿਟ ਬਗਾ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ਦੇਿਖ ਬੈਸਨੋ ਪਰ੍ਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਕਿਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਿਚਰ ਮੰ ॥
ਕਰ੍ੂਰ ਿਦਸਿਟ ਰਤਾ ਿਨਿਸ ਬਾਦੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ ॥
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਿਖ ਖੀਰੰ ॥
ਿਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਿਧਆਨੀ ॥
ਪਰ ਦਰਬੁ ਿਹਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੨॥
ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਚਕਰ੍ ਗਣੇਸੰ ॥
ਿਨਿਸ ਜਾਗਿਸ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਵੇਸੰ ॥
ਪਗ ਨਾਚਿਸ ਿਚਤੁ ਅਕਰਮੰ ॥
ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥੩॥
ਿਮਰ੍ਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
ਕਰ ਊਜਲ ਿਤਲਕੁ ਕਪਾਲਾ ॥
ਿਰਦੈ ਕੂ ੜੁ ਕੰਿਠ ਰੁਦਰ੍ਾਖੰ ॥
ਰੇ ਲੰਪਟ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ॥੪॥
ਿਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਿਨਆ ॥
ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਿਨਆ ॥
ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥੧॥
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ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (724-19)

ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਿਪ ਿਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥
ਰਾਇਸਾ ਿਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਰੰਿਗ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਿਵਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਤਾਣੀ ॥
ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਿਸਰੁ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨॥
ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਿਮਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥
ਤਾ ਿਫਿਰ ਿਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥
ਕੰਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਤੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥
ਸੇ ਗੁ ਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇਹ ॥੪॥
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥
ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਤਾਏ ॥੫॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਚੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥
ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਿਣ ਕਰੈ ਤਉ ਿਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥
ਜੋ ਿਦਿਲ ਿਮਿਲਆ ਸੁ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਿਮਿਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥
ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਲਵ ਿਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ ॥੮॥
ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਿਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਰਸੀਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ॥੯॥
ਅਿਪਉ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਰ੍ਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥
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ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥

1206

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (177-10)

ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥
ਗਰਭ ਮਿਹ ਰਾਿਖਆ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਜਤਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਰ ਿਧਆਈ ॥੧॥
ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਕਤਾ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਸਾਿਦ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਿਸਮਰਉ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਾਇਆ ਿਸਲਕ ਕਾਟੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥

1357

ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਿਤਨਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਉ ॥

1207

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-1)

ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਿਤਨਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਉ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਿਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਕਮਾਉ ॥੧॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥
ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਭਈ ਿਬਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਨੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ॥
ਘਿਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਅਪੁਨੈ ਖਸਿਮ ਿਨਵਾਜੇ ॥੨॥
ਅਸਿਥਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਅਧਾਿਰ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਜੀਅ ਿਤਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
ਅਚਰਜੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥
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ਿਜਿਨ ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਸਾ ਿਬਲਖ ਬਦਨ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥

1208

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1255-10)

ਿਜਿਨ ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਸਾ ਿਬਲਖ ਬਦਨ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥
ਭਈ ਿਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨੀ ॥੧॥
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ॥
ਬਿਲ ਜਾਵ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਉਤਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਗੁ ਿਰ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇਆ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਿਤ ਸੁਭਾਵੀ ॥੨॥
ਹਮ ਥਾਰੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜਗੁ ਤੁਮਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਵਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥
ਅਪੁਨੇ ਿਪਰ ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਿਵਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਅਕੁ ਲ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸਉ ਸਿਚ ਸਾਚੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥
ਮੁਕਿਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁ ਿਰ ਖੋਲੇ ਸਬਿਦ ਸੁਰਿਤ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥
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ਿਜਿਨ ਿਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥

1209

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-9)

ਚਾਿਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਿਸਆਨੇ ਪੰਚਹੁ ਹੀ ਮੋਿਹ ਛਲੀ ਰੇ ॥੧॥
ਿਜਿਨ ਿਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥
ਿਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਿਰ ਗੁ ਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਿਸ ਭਾਗਿਹ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫਉਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਿਨਰਦਿਲਆ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥
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ਿਜਿਨ ਲਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਖਾਇਆ ॥

1210

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ (370-4)

ਿਜਿਨ ਲਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਖਾਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਸੁਿਖ ਬੈਠਾਲੀ ਿਤਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁ ਟੰਬ ਦੇਿਖ ਿਬਬਾਦੇ ॥
ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਿਤ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਦੇਿਖ ਿਬਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸਿਭ ਧਰ੍ੋਹਿਨ ਧਰ੍ੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਉਦਾਸੀ ਿਤਨ ਕਾਿਮ ਿਵਆਪੈ ॥
ਇਿਕ ਸੰਚਿਹ ਿਗਰਹੀ ਿਤਨ ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥
ਇਿਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਿਹ ਿਤਨ ਬਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥
ਹਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਲਿਗ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥
ਪੰਿਡਤ ਮੋਹੇ ਲੋਿਭ ਸਬਾਏ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਮੋਹੇ ਮੋਿਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥
ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥
ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਿਸ ॥
ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਹ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਖ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥
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ਿਜਨਹੁ ਬਾਤ ਿਨਸਲ ਧਰ੍ੂਅ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ॥

1211

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਗਯੰਦ (1402-9)

ਿਜਨਹੁ ਬਾਤ ਿਨਸਲ ਧਰ੍ੂਅ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ॥
ਿਤਨ ਤਿਰਓ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਰੁਦਰ੍ੁ ਿਖਨ ਇਕ ਮਿਹ ਜਲਹਰ ਿਬੰਬ ਜੁਗਿਤ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥
ਕੁ ੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਮਚਾ ॥
ਿਸਰੀ ਗੁ ਰ ੂ ਸਾਿਹਬੁ ਸਭ ਊਪਿਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥
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ਿਜਨ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਿਸਓ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਭਲ ਭ ਿਤ ॥

1212

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1264-7)

ਿਜਨ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਿਸਓ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਭਲ ਭ ਿਤ ॥
ਿਤਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲ ਜ ਤ ॥੧॥
ਿਗਆਨੀ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਉਤਰੀ ਜੋ ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖ ਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ ਲਿਹ ਜਾਇ ਭਰ ਿਤ ॥
ਿਜਉ ਜਲ ਦੁਧ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਕਾਢੈ ਚੁਿਣ ਹੰਸੁਲਾ ਿਤਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਿਣ ਕਾਢੈ ਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਿਤ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਤੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮ ਿਤ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਿਕਆ ਕੋਈ ਦੇਇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖ ਿਤ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਜਨ ਮਿਹ ਆਪੁ ਰਖ ਿਤ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਦਰਸੀ ਿਜਿਨ ਿਨੰਦਾ ਉਸਤਿਤ ਤਰੀ ਤਰ ਿਤ ॥੪॥੫॥
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ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ॥

1213

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (636-3)

ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ॥
ਿਤਨਾ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥
ਬੂਡੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਿਬਨਾ ਿਪਆਰੇ ਤਾਰੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧॥
ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
ਿਵਣੁ ਬੋਿਹਥ ਭੈ ਡੁ ਬੀਐ ਿਪਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਸਾਲਾਹਿਨ ਸੇ ਭਲੇ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਤਤੁ ਿਵਲੋਇ ॥੨॥
ਪਿਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਆਇਆ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੀਐ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਿਨੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਿਰ ॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਜੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਊਧਉ ਿਸਰ ਕੈ ਭਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰ ॥੪॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਬੰਿਨ ਚਲਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੫॥
ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਿਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸੋ ਸਾਲਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਨਾਉ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਿਪਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥੭॥
ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਿਰ ॥
ਲਲਤਾ ਲੇਖਿਣ ਸਚ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਲਖਹੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਿਲਖੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੮॥੩॥
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ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥

1214

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-13)

ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿਤਨ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਿਗਆਨੁ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਿਹ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਗੋਪਾਲ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਿਜਨ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥
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ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥

1215

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7)

ਿਜਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਿਵਆ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
ਪੁਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥
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ਿਜਨਾ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਗਇਆ ॥

1216

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-11)

ਿਜਨਾ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਗਇਆ ॥
ਸਹਜ ਸੈਨ ਅਰੁ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਿਬਗਸਇਆ ॥੧॥
ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥
ਿਜਹ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਸੁਨਤ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਸੋ ਿਰਦੈ ਗੁ ਿਰ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਇ ਦੂਤ ਮੋਿਹ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਇਆਨਕ ਭਇਆ ॥
ਕਰਿਹ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥
ਜਹ ਭੰਡਾਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਖੁਿਲਆ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਿਤਹ ਲਇਆ ॥
ਏਕੁ ਰਤਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਿਥਆ ॥੩॥
ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੀਨੋ ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਿਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਿਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥
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ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥

1217

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-12)

ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਿਮਤਰ੍ ਿਬਲਾਸ ਬਿਨਤਾ ਤੂਟਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਲੇਹ ॥
ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਿਬਨਸਤ ਪਵਨ ਝੂਲਤ ਮੇਹ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜੁ ਿਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕਾਿਮ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥
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ਿਜਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਡੇਂਹੀਆ ॥

1218

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਛੰਤ ॥ (703-13)

ਸੁਿਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਫਰਉ ਖੋਜੰਤੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਦਿਸ ਿਪਆਰੇ ਿਸਰੁ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਿਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਜਵੈ ਿਤਸੰਤੀਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ॥੧॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰ੍ਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਜੇਹੀਆ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਹਕ ਡੂ ੰ ਿਹਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਿਕਸੁ ਿਚਤੇਹੀਆ ॥
ਿਹਕ ਦੂੰ ਿਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਿਨਕ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾ ॥
ਿਤਨਾ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ ਹਉ ਕਿਦ ਪਾਈ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥
ਿਜਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਡੇਂਹੀਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਿਣ ਿਬਨਉ ਸੁਹਾਗਿਣ ਮੂ ਦਿਸ ਿਡਖਾ ਿਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਿਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ ॥
ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਿਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਿਸ ਦਸੰਦਾ ॥
ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥
ਬ ਹ ਪਕਿੜ ਠਾਕੁ ਿਰ ਹਉ ਿਘਧੀ ਗੁ ਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥
ਗੁ ਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਿਤਸੁ ਹਭੋ ਿਕਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਣ ਸਾਈ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥੩॥
ਯਾਰ ਵੇ ਿਨਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥
ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਿਪਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥
ਵਡ ਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਗੁ ਿਰ ਿਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਿਪਰ੍ਅ ਅੰਿਕ ਅੰਕੁ ਿਮਲਾਈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

1219

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-15)

ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮੁ ਿਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥
ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੀ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੩॥
ਤੁਮ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਭਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥
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ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਪੇਖੀਅਿਹ ਪਰ੍ਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥

1220

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (915-4)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਪੇਖੀਅਿਹ ਪਰ੍ਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਕੁ ਦਰਿਤ ਸਿਭ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਾਰਨਾ ॥੨॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਬਦਾਰਨਾ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੂਖੇ ਸੂਿਖ ਗੁ ਦਾਰਨਾ ॥੪॥
ਭਗਤ ਸਰਿਣ ਜੋ ਆਵੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਤਸੁ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨ ਹਾਰਨਾ ॥੫॥
ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਤੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ ॥੬॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਪਾਲਨਾ ॥੭॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕੋਿਟ ਜਨ ਊਪਿਰ ਨਾਨਕੁ ਵੰਞੈ ਵਾਰਨਾ ॥੮॥੫॥

1371

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਪਰਤਾਪ ॥

1221

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-13)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਪਰਤਾਪ ॥
ਕਰਜੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਕਿਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਨਬਹਤ ਰਹੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਅਖੂਟ ॥
ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਤੂਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਆਪਾਰ ॥
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੨॥
ਭਗਤ ਅਰਾਧਿਹ ਏਕ ਰੰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥੩॥
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀਆ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥
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ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥

1222

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-2)

ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥੧॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥
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ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥

1223

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-13)

ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਈਹਾ ਊਹ ਉਨ ਸੰਿਗ ਕਾਮੁ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵੈ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਿਖਆ ਦੀਨ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਚੀਨ ॥੪॥੨੩॥
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ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ ॥

1224

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (1102-19)

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁ ਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥
ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਿਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਿਕਆ ਗੁ ਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ ॥੧॥
ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਿਨਵਰ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥
ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਿਪ ਨ ਬੂਝਹੁ ਕਾਿਹ ਬੁਝਾਵਹੁ ਭਾਈ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਿਬਿਦਆ ਬੇਚਹੁ ਜਨਮੁ ਅਿਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥੩॥
ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਿਬਆਸੁ ਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਜਾਈ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਿਮ ਛੂਟਹੁ ਨਾਿਹ ਤ ਬੂਡੇ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1225

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-1)

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥
ਨਾ ਓਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕਿੜਆ ॥
ਨਾ ਓਹੁ ਿਨਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥
ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥
ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥
ਓਸੁ ਅਨੰਦ ੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥
ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥
ਜਾ ਉਹੁ ਿਨਰਮਲੁ ਤ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥
ਹਮ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਖੋਏ ਭਰ੍ਮ ਭੰਗਾ ॥
ਹਮ ਓਇ ਿਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥
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ਜੀਅਰਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1226

ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-6)

ਜੋਿਨ ਛਾਿਡ ਜਉ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਓ ॥
ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥੧॥
ਜੀਅਰਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥
ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਰਹਤਾ ॥੨॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ॥
ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥
ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥
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ਜੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥

1227

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-1)

ਜੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥
ਅਵਰੁ ਿਜ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਿਤਨ ਮਿਹ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਰ ਜਤਿਨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥
ਲਾਖ ਿਹਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥
ਆਗੈ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥
ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਬਾਲੂ ਨੀਿਰ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥
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ਜੀਆਂ ਕੁ ਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥

1228

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-2)

ਧੋਤੀ ਖੋਿਲ ਿਵਛਾਏ ਹੇਿਠ ॥
ਗਰਧਪ ਵ ਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਿਟ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਜਾ ਿਤਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨ ॥
ਛੁਰੀ ਕਾਿਢ ਲੇਵੈ ਹਿਥ ਦਾਨਾ ॥੨॥
ਬੇਦ ੁ ਪੜੈ ਮੁਿਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ॥
ਜੀਆਂ ਕੁ ਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪॥੧੦੭॥
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ਜੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀ ॥

1229

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (829-18)

ਜੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀ ॥
ਜਉ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤਬ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੀਰ ਗਈ ਬਾਧੀ ਮਿਨ ਧੀਰਾ ਮੋਿਹਓ ਅਨਦ ਧੁਨੀ ॥
ਉਪਿਜਓ ਚਾਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਿਖਨੀ ॥੧॥
ਅਿਨਕ ਭਗਤ ਅਿਨਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ਿਸਮਰਿਹ ਅਿਨਕ ਮੁਨੀ ॥
ਅੰਧੁਲੇ ਿਟਕ ਿਨਰਧਨ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਅਿਨਕ ਗੁ ਨੀ ॥੨॥੨॥੧੨੭॥
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ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥

1230

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4)

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹਹੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਿਤ ਕਿਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥
ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਪੀਵਹੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਇਕ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥
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ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਿਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥

1231

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (332-16)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਿਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਬਹੁਿੜ ਨ ਭਵਜਿਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਾਿਣ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਸਕਿਤ ਅਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਾ ਿਨਹਚਲੁ ਿਸਵ ਘਿਰ ਬਾਸਾ ॥੨॥
ਿਤਿਨ ਿਬਨੁ ਬਾਣੈ ਧਨਖੁ ਚਢਾਈਐ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬੇਿਧਆ ਭਾਈ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਬੂਡੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਡੋਿਰ ਰਹੀ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥
ਉਨਮਿਨ ਮਨੂਆ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਨਾ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦੇਿਖਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥

1382

ਜੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥

1232

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1223-7)

ਜੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਗੋਪਾਲ ਬੀਠੁਲੇ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥
ਿਜਉ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਤੁਮਰਾ ਪੈਨੈ੍ਹ ਖਾਇ ॥੧॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮਾ ਧਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥੭੫॥੯੮॥
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ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਿਰ ਪੇਖਾ ॥

1233

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1221-9)

ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਿਰ ਪੇਖਾ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਫੋਿਰ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਿਕਛੁ ਸ ਿਤ ਨ ਉਪਜਤ ਿਬਨੁ ਿਬਸਾਸ ਿਕਆ ਸੇਖ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ ਤਾ ਕੈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਕਾਲੇਖਾ ॥੧॥
ਜਾ ਕੈ ਰਾਿਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਮਾਨਤ ਭੇਖਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਿਬਸੇਖਾ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥

1384

ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਿਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-1)

ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਿਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੀਵਨਾ ਿਜਤੁ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥੧॥
ਖਾਵਨਾ ਿਜਤੁ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤੋਿਖ ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਤੀਵਨਾ ॥੨॥
ਪੈਨਣਾ ਰਖੁ ਪਿਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਫਿਰ ਨਾਗੇ ਨਹੀ ਥੀਵਨਾ ॥੩॥
ਭੋਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਲੀਵਨਾ ॥੪॥
ਿਬਨੁ ਤਾਗੇ ਿਬਨੁ ਸੂਈ ਆਨੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਸੰਿਗ ਸੀਵਨਾ ॥੫॥
ਮਾਿਤਆ ਹਿਰ ਰਸ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ਿਤਸੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਕਬਹੂ ਅਉਖੀਵਨਾ ॥੬॥
ਿਮਿਲਓ ਿਤਸੁ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨਾ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਜਸੁ ਦੀਵਨਾ ॥੭॥
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣ ਸੰਤ ਧੋਇ ਪੀਵਨਾ ॥੮॥੩॥੬॥
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ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

(442-5)

ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਨ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਨ ਵਸਾਏ ਸਭੁ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁ ਰ ਬਚਿਨ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥
ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਿਖ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਖਨੁ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਲਾਇਆ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਿਖਨੁ ਪੂਰਿਬ ਿਖਨੁ ਪਛਿਮ ਛਾਏ ਿਜਉ ਚਕੁ ਕੁ ਿਮਆਿਰ ਭਵਾਇਆ ॥
ਦੁਖੁ ਖਾਵਿਹ ਦੁਖੁ ਸੰਚਿਹ ਭੋਗਿਹ ਦੁਖ ਕੀ ਿਬਰਿਧ ਵਧਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਬਖਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਤਰੀਐ ਜਾ ਆਵੈ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਹੀ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਭਾਵੈ ॥
ਨੀਦ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰਹਿਰ ਿਤਆਗੀ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਵੈ ॥
ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਤੀ ਆਵਿਹ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹੇ ॥
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥
ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਿਰਆ ਰਾਮ ॥
ਬਾਣੀ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨ ਹਿਥ ਚਿੜਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨ ਹਿਥ ਚਿੜਆ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਸਮੁੰਦ ੁ ਿਵਰੋਿਲ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਿਖਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਿਦਖਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗਿਵੰਦ ੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥
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ਜੁਗ ਮਾਿਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-15)

ਜੁਗ ਮਾਿਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਵਉਪਾਇ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਬੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ਸੇਇ ਮੁਕਤ ਿਜ ਮਨੁ ਿਜਣਿਹ ਿਫਿਰ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਦਸਵੈ ਦੁਆਿਰ ਰਹਤ ਕਰੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਿਤਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥
ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥
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ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-10)

ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਇ ਿਦਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਿਤਨ ਮਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਦੈਤ ਪੁਤਰ੍ੁ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਤਰਪਣੁ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਣੈ ਸਬਦੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਿਬਧਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥
ਸਦਾ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਈ ॥੨॥
ਮੂਰਖ ਦੁਿਬਧਾ ਪੜਿਹ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਦੁਸਟੁ ਦੈਤੁ ਿਚੜਾਇਆ ॥੩॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਦੁਿਬਧਾ ਨ ਪੜੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਡਰੈ ਨ ਿਕਸੈ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ਦੈਤੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ॥੪॥
ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਭਗਤ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਿਬਦਾਿਰਆ ਅੰਧੈ ਦਰ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥
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ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ॥
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ਗੋਂਡ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (875-11)

ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਿਸਲਾ ਪੂਜਾਵੈ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਕੂ ਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਸਭ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥੧॥
ਸਾਧ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ॥
ਸਰਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਓਹੁ ਗਰ੍ਹਨ ਕਰੈ ਕੁ ਲਖੇਿਤ ॥
ਅਰਪੈ ਨਾਿਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਿਤ ॥
ਸਗਲੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀ ਗੁ ਨੈ ॥੨॥
ਜੇ ਓਹੁ ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਸਾਦ ਕਰਾਵੈ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਿਪ ਪਾਵੈ ॥
ਅਪਨਾ ਿਬਗਾਿਰ ਿਬਰ ਨਾ ਸ ਢੈ ॥
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹ ਢੈ ॥੩॥
ਿਨੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਿਨੰਦਕ ਕਾ ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰਾ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਸੋਿਧ ਸਾਿਧ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਿਕ ਿਸਧਾਿਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਜੋੜੁ ॥
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ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ (761-6)

ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥
ਿਜਨਾ ਨੇਹ ੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਿਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥
ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥
ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਿਹੰਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤੂ ਮੈ ਤੁਝ ਉਪਿਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥
ਜਾ ਤੂ ਅੰਦਿਰ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਿਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥
ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਿਲ ॥
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਿਲ ॥੩॥
ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥
ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਵੈ ਿਕਰਪਾਿਲ ॥੪॥
ਿਕਤੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ਿਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਿਨ ਤੇਿਰਆ ॥
ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁ ਣ ਤੇਿਰਆ ॥੫॥
ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸੰਖ ਮੰਞਹੁ ਹਿਭ ਵਧਾਣੀਆ ॥
ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਦੇਿਹ ਦਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥
ਜੈ ਿਡਠੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਿਕਲਿਵਖ ਵੰਞਿਨ ਦੂਰੇ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਜੇ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਸ ਰਖਿਹ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਤਾ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (859-3)

ਜੇ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਸ ਰਖਿਹ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਤਾ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜੋ ਜੀਇ ਵਰਤੈ ਪਰ੍ਭੁ ਘਾਿਲਆ ਿਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਸੁਆਮੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜੋ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਾ ਿਨਹਫਲ ਆਸ ਸਭ ਿਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁ ਟੰਬੁ ਸਭੁ ਮਤ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਲਿਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥
ਇਨ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਿਹ ਇਿਹ ਬਪੁੜੇ ਇਨ ਕਾ ਵਾਿਹਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰੈ ਤੇਰਾ ਕੁ ਟੰਬੁ ਸਭੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥
ਜੇ ਿਕਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਿਹ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣਿਹ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਕੰਿਮ ਆਈ ॥
ਇਹ ਆਸ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਝੂਠੁ ਿਬਨਿਸ ਸਭ ਜਾਈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਾਿਲਆ ਸਭੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੈਸੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਿਹ ਤੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ॥
ਿਕਛੁ ਿਕਸੀ ਕੈ ਹਿਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤੂ ਜਾਣਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1182-5)

ਿਤਸੁ ਤੂ ਸੇਿਵ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਅਰਾਿਧ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਿਹ ਿਫਿਰ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਕਿਰ ਪੋਤਦਾਰੀ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥
ਏਵਡ ਭਾਗ ਹੋਿਹ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨੁ ਿਬਰਥਾ ॥
ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂ ਰਨ ਅਰਥਾ ॥
ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥੨॥
ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਗੁ ਰਿਹ ਬਤਾਈ ॥
ਊਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥
ਸਗਲ ਤਤ ਮਿਹ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥
ਸਰਬ ਿਧਆਨ ਮਿਹ ਏਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਊਤਮ ਧੁਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਇ ਗੁ ਨਾ ॥੪॥੮॥
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ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (771-10)

ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਸਦਾ ਹੋਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਸਿਚ ਸੰਜਿਮ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਰਮਲ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਿਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਿਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥
ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਵੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਣਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ਅਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਾਤੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥੨॥
ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੜੀਏ ਿਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਸੋ ਸਹੋ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਦਾਤਾ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਿਵਚਹੁ ਮੋਹ ੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ਹਿਰ ਕਾਮਿਣ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਿਨਤ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਵੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩॥
ਕਾਮਿਣ ਮਿਨ ਸੋਿਹਲੜਾ ਸਾਜਨ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਜਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ੀਤਿਮ ਮੋਿਹ ਲਇਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮੰਿਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਈ ਗੁ ਿਰ ਅਪੁਨੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥੪॥੫॥੬॥
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ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-13)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਤਤੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥
ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਜੋ ਸਤਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈਐ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿਮਿਲ ਸਤਗੁ ਰ ਪੁਰਖ ਿਧਆਈਐ ॥੨॥
ਸਤਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਇਿਕ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਹਿਹ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਉ ਬਗੁ ਲ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥
ਬਗੁ ਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜਾਇ ਕਰੰਗ ਿਬਖੂ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹੰਸੁ ਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥
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ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

(880-11)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਹੋਵੈ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂ ਰ ੁ ਕੀਆ ॥
ਿਜਸੁ ਵਡ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਵਡ ਮਸਤਿਕ ਿਤਿਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਿਢ ਕਿਢ ਲੀਆ ॥੨॥
ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥
ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਿਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਿਤਰ੍ਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥
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ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਿਕਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (35-4)

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਿਕਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਭਗਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਿਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥
ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਿਤਖ ਜਾਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਿਮਲਾਇ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਹੈ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਦੁਖੁ ਿਬਿਖਆ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥
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ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9)

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਜਲ ਭੀਤਿਰ ਿਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਿਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਿਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁ ਲੀ ਮਿਹ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
ਹਟ ਪਟਣ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਿਰ ਚੋਰੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਿਪਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਿਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਿਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਛੁ ਿਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁ ਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
ਜੀਅੜਾ ਅਗਿਨ ਬਰਾਬਿਰ ਤਪੈ ਭੀਤਿਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
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ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂ ਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਿਰਓ ਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-12)

ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂ ਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਸੰਜਮ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮਨੁ ਜਾਿਰਓ ਰੇ ॥੧॥
ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਹਾਿਰਓ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਰ੍ਖਾ ਭੂਖ ਭਰ੍ਿਮ ਲਾਗੀ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਹ ਬੀਚਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਿਹਿਰਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਧਾਿਰਓ ਰੇ ॥੨॥
ਸੁਆਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦਰ੍ੀ ਰਸ ਪਰ੍ੇਿਰਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਿਬਕਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਿਰਓ ਰੇ ॥੩॥
ਧਾਵਤ ਜੋਿਨ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੁਖ ਕਿਰ ਹਮ ਹਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਗੁ ਰ ਿਮਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਨਸਤਾਿਰਓ ਰੇ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥
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ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਬੇਦ ਬਰ੍ਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਿਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-3)

ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਬੇਦ ਬਰ੍ਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਿਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥
ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਿਸਧ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥
ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਹਿਰ ਮਿਤ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਪਵਣੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੀਿਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥
ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਿਹ ਵਾਸਿਹ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ॥੨॥
ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਿਗਆਈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਬਹੁਤੁ ਬਫਾਵੈ ॥
ਏਤੇ ਗੁ ਣ ਏਤੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿਨ ਿਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥
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ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14)

ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥
ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥
ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥
ਿਨਚੀਿਜਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁਿੜ ਿਪਤਾ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥
ਿਪਛਲੇ ਅਉਗੁ ਣ ਬਖਿਸ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਤਾ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਕਹਣੈ ਕਥਿਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥
ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥
ਪੂਰਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਵਸੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥

1400

ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਨਾਜ ॥

1250

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

(1164-12)

ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਨਾਜ ॥
ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ ॥
ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁ ਟਬ
ੰ ਪਰਾਇਣ ॥
ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਰਾਇਣ ॥੧॥
ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥
ਲੋਭੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥
ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਿਪਆਰੀ ॥
ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥
ਸਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਜ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾਏ ॥
ਕਬਹੁ ਨ ਤੂਟਿਸ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾਮੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਇ ॥੩॥
ਜੈਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਾਿਰਕ ਅਰੁ ਮਾਤਾ ॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਗੋਿਬਦੁ ਬਸੈ ਹਮਾਰੈ ਚੀਿਤ ॥੪॥੧॥੭॥
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ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (722-16)

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਿਪ ਖਲੋਏ ਕੂ ੜੁ ਿਫਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬਾ ਕਸਟ ਮਿਹ ਕਰਿਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਜਾਿਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਿਰ ਿਹਦਵਾਣੀਆ ਏਿਹ ਭੀ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਿਹਲੇ ਗਾਵੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੁ ਗ
ੰ ੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥੧॥
ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਗੁ ਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਿਵਿਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਿਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਿਖ ਇਕੇਲਾ ॥
ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਿਹਦੁਸਤਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ॥
ਆਵਿਨ ਅਠਤਰੈ ਜਾਿਨ ਸਤਾਨਵੈ ਹੋਰ ੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥
ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੨॥੩॥੫॥
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ਜੈਸੇ ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ (418-7)

ਜੈਸੇ ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਆਦਮੀ ਬ ਧਿਹ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥
ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਿਤਹੋ ਚਿਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬ ਧੀਅਿਹ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥
ਓਹੀ ਓਹੀ ਿਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥
ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥
ਧੰਧਾ ਿਪਿਟਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥
ਿਜਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਿਲਆ ਿਕਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥
ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਿਖ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦ ੁ ਲੈਹ ੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥
ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁ ਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥
ਧਰਮੁ ਭੂਿਮ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਿਰ ਐਸੀ ਿਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥
ਤ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥੯॥
ਿਜਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਿਤਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਿਡਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥
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ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥

1253

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (237-17)

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥
ਐਸਾ ਕੋਇ ਿਜ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਗਵਾਵੈ ॥
ਇਸਿਹ ਮਾਿਰ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਿਹ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਿਮ ਸਮਾਿਹ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਿਸਝੈ ॥੨॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਿਤਵੰਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥੩॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਿਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਿਤਸ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਿਗਆਨੀ ॥
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੀ ॥੫॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਿਮਟੈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥੬॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਜੂਿਠ ਨ ਧੋਈ ॥
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ॥
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ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ॥
ਿਤਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਿਸਿਧ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥
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ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥

1254

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7)

ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥
ਸੋ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥
ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਿਗਆਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥
ਜੋ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਿਹਬ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਸੰਤ ਖੇਲਿਹ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਅਪੁਨੇ ਸੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁ ਰਬਾਨੇ ॥
ਿਜਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਿਨ ਭਾਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥
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ਜੋ ਹਮਰੀ ਿਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸਾ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹਿਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥

1255

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-3)

ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਆਸ ਿਨਤ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਿਜਿਨ ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਿਲਆ ਮੇਰਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥
ਮਤੁ ਿਨਰਗੁ ਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੇ ਅਵਗੁ ਣ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਿਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥
ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਣ ਿਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਜਬ ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਲਹ ਤਬ ਿਬਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥
ਜੋ ਹਮਰੀ ਿਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸਾ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹਿਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਿਫਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਚੂਕੇ ਸਿਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥
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ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥

1256

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(666-14)

ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥
ਹਮ ਊਪਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਿਤ ਤੁਮ ਜੁ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਿਰ ਡੁ ਬਤ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਿਬਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਿਗ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਜਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਿਟਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਪੂਰਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥
ਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨਿਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-2)

ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨਿਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਭਗਤਾ ਬਿਣ ਆਈ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਸਉ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਬਛੁਿੜਆ ਹੋਵੈ ਿਤਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਜੋ ਆਵੈ ॥
ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਿਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਜਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਿਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥
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ਜੋ ਜਨ ਪਰਿਮਿਤ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥

1258

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (325-8)

ਜੋ ਜਨ ਪਰਿਮਿਤ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥
ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁਠ
ੰ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥
ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਿਭ ਕਹਿਹ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥
ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥
ਜਬ ਲਗੁ ਮਿਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਿਹ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਿਹ ॥੪॥੧੦॥
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ਜੋ ਜਨ ਲੇਿਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (328-13)

ਜੋ ਜਨ ਲੇਿਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥
ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਿਰ ॥੨॥
ਜਾਿਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਿਤ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥
ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁ ਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥
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ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸ ॥

1260

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ (1300-9)

ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਿਗਆਨੁ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਸਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸਰ੍ਮ ਨਾਸੇ ਿਸਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਿਹ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥
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ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਿਤਹ ਿਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਿਗ ਪਾਇਆ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਟਪਦੀ

(686-16)

ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਿਤਹ ਿਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਿਥਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁ ਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਿਵੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹ ੁ ਜੀ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਿਚਿਤ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਿਵਹਾਵੈ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਿਚੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥
ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਭੇਦ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਨ ਧੀਰਿਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ ਇਕੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਿਰਦੈ ਿਸੰਚਾ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥
ਕਿਦ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ੁ ਿਗਆਨ ਅੰਜਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੈ ॥੪॥
ਸਗਲ ਅਸਰ੍ਮ ਕੀਨੇ ਮਨੂਆ ਨਹ ਪਤੀਨੇ ਿਬਬੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ॥
ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਮਲੁ ਖੋਏ ॥੫॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ ਿਨਮਖ ਨ ਹੇਤੁ ਕਰਤਾ ਗਰਿਬ ਗਰਿਬ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਿਤ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕੋਊ ਨੇਤਰ੍ਹ ੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥
ਮਨਹਿਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਿਤਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁ ਲ ਿਜਉ ਿਧਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖਹ ਦਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਿਤਸੁ ਭੇਟੇ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥
ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ੁ ਭੇਿਟਓ ਿਨਰਭੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧੇ ਹਿਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥
ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤਰ੍ਾ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਿਮਲੇ ਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥॥
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ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥

1262

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-16)

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥
ਕਾਮ ਰੋਿਗ ਮੈਗਲੁ ਬਿਸ ਲੀਨਾ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਰੋਿਗ ਪਿਚ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ ॥
ਨਾਦ ਰੋਿਗ ਖਿਪ ਗਏ ਕੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥
ਰੋਗ ਰਿਹਤ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹਵਾ ਰੋਿਗ ਮੀਨੁ ਗਰ੍ਿਸਆਨੋ ॥
ਬਾਸਨ ਰੋਿਗ ਭਵਰੁ ਿਬਨਸਾਨੋ ॥
ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਰੋਗ ਮਿਹ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰਾ ॥੨॥
ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥
ਰੋਗੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਰੋਗੁ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਜਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਰੋਗਹੁ ਕਿਢ ਲਇਆ ॥
ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਰੋਗੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥
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ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥

1263

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1333-17)

ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥੨॥
ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥੩॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਸਦਾ ਤੂ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੪॥੪॥
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ਜੋ ਿਦਨ ਆਵਿਹ ਸੋ ਿਦਨ ਜਾਹੀ ॥

1264

ਸੂਹੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (793-18)

ਜੋ ਿਦਨ ਆਵਿਹ ਸੋ ਿਦਨ ਜਾਹੀ ॥
ਕਰਨਾ ਕੂ ਚੁ ਰਹਨੁ ਿਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥
ਸੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ॥
ਦੂਿਰ ਗਵਨੁ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥
ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥
ਤੈ ਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਿਰਜਕੁ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥
ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਹਾਟੁ ਚਲਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਬੰਿਦਗੀ ਛਾਿਡ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥
ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥
ਸ ਝ ਪਰੀ ਦਹ ਿਦਸ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਿਨਦਾਿਨ ਿਦਵਾਨੇ ॥
ਚੇਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥
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ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁ ਰਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

1265

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ॥ (763-1)

ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁ ਰਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥
ਆਖਾ ਿਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਦੇਿਹ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥
ਸੋਈ ਦਿਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹ ੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਿਲ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥
ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਿਚਿਤ ਮਿਹ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁ ਰ ੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥
ਿਤਆਗੇਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਿਵਸਾਰੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥
ਇਉ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਿਹਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਆ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਿਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥
ਮੈ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਦੀਸੈ ਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥
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ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥

1266

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-15)

ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
ਸੁਖ ਸਨੇਹ ੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਹ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹ ਉਸਤਿਤ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਆਰਉ ਨਾਿਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ॥੧॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਿਤਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਰਾਸਾ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਿਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਿਤਹ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਵਾਸਾ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਿਤਹ ਇਹ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਉ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ਸੰਿਗ ਪਾਨੀ ॥੩॥੧੧॥
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ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥

1267

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ (185-10)

ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥
ਜੋ ਤਿਜ ਛੋਡਨ ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥
ਕਹਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਿਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥
ਜੋ ਿਬਬਰਜਤ ਿਤਸ ਿਸਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਤੀ ॥
ਸਿਤ ਹੋਵਨੁ ਮਿਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥
ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥
ਸੀਧਾ ਛੋਿਡ ਅਪੂ ਠਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥
ਿਜਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥
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ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥
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ਮਹਲਾ ੫ ਭੈਰਉ ॥ (1160-5

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪ ਈ ਪਾਇ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜ ਈ ਜਾਇ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਦੇਉ ਨ ਜਾਨੈ ਅੰਧੁ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕਾ ਮੋਿਹਆ ਪਾਵੈ ਫੰਧੁ ॥
ਨ ਪਾਥਰੁ ਬੋਲੈ ਨਾ ਿਕਛੁ ਦੇਇ ॥
ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਿਨਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥੨॥
ਜੇ ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਚੰਦਨੁ ਚੜਾਵੈ ॥
ਉਸ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥
ਜੇ ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਰੁਲਾਈ ॥
ਤ ਿਮਰਤਕ ਕਾ ਿਕਆ ਘਿਟ ਜਾਈ ॥੩॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਸਮਿਝ ਦੇਖੁ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ ॥੪॥੪॥੧੨॥
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ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ (695-13)

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥
ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂ ਜਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥
ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥
ਪੀਪਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥੨॥੩॥

1421

ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16)

ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ ਧਾਿਰਓ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਟਾਖਯ੍ਯ੍ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਅਵਗੁ ਣ ਸਿਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥
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ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990-16)

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ॥
ਸੁਿਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥
ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਦੋਹਾਗਿਣ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥
ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਿਰ ਮੇਰਾ ॥
ਿਖਜਮਿਤ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ ॥
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥

1423

ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੁਿਨ ਆਇਓ ਗੁ ਰ ਤੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-1)

ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੁਿਨ ਆਇਓ ਗੁ ਰ ਤੇ ॥
ਮੋ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਉ ਖੰਡ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਿਹ ਰਿਵਆ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
ਦੀਿਖਆ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਕਾਨੀ ਿਦਰ੍ਿੜਓ ਏਕੁ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥੧॥
ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਿਮਿਲ ਭਏ ਇਕਤਰ੍ਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਿਸ ਕੀਏ ॥
ਦਸ ਬੈਰਾਗਿਨ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤਬ ਿਨਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ ॥੨॥
ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਿਬਭੂਤਾ ਪੰਥੁ ਏਕੁ ਕਿਰ ਪੇਿਖਆ ॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ ਜੋ ਠਾਕੁ ਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਿਖਆ ॥੩॥
ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਿਧਓ ਿਸੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥
ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਡੰਡਾ ਕਿਰ ਰਾਿਖਓ ਜੁਗਿਤ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਨੀ ॥੪॥
ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਿਤਸੁ ਮੂਰਿਤ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥
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ਜੋਗੁ ਨ ਿਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ (730-10)

ਜੋਗੁ ਨ ਿਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਿਡ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਿਸੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਿਰ ਸਮਸਿਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਿਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਿਸ ਿਦਸੰਤਿਰ ਭਿਵਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਿਥ ਨਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਈਐ ॥
ਿਨਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਤਆ ਮਿਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਿਸੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਿਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥
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ਜੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਜੋਗੀਆ ॥

1274

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (71-15)

ਜੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਜੋਗੀਆ ॥
ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਭੋਗੀਆ ॥
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਿਗ ਮਿਛ ਪਇਆਿਲ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਿਸਰੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥
ਵੇਖਿਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਕੁ ਦਰਿਤ ਪਾਸਾ ਢਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥
ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥
ਿਜਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
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ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-5)

ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥
ਤਪੀਆ ਹੋਵੈ ਤਪੁ ਕਰੇ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਮਿਲ ਨਾਇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸ ਖਾਇ ॥
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥
ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੋ ਦਮੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਿਵਕਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਈ ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥
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ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (886-3)

ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥
ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਿਹ ॥
ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਕਿਹਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥੧॥
ਿਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਵਿਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ॥
ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਮਿਹ ਿਕਛੁ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ ॥
ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਿਧ ਸਮਾਇਆ ॥
ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥
ਏਕੈ ਸੂਿਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥
ਗਾਠੀ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਤਣੀਏ ॥
ਿਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਇ ॥
ਿਖੰਿਚਆ ਸੂਤੁ ਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥
ਚਹੁ ਮਿਹ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥
ਤਹ ਿਬਖੜੇ ਥਾਨ ਅਿਨਕ ਿਖੜਕੀਆ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥
ਤਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥
ਇਉ ਿਕੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਸੁਿਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਿਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨॥
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ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂ ਿਮ ਆਖੀ (966-15)

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥
ਦੇ ਗੁ ਨਾ ਸਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਿਤ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ ॥
ਨਾਨਿਕ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟ ੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥
ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥
ਮਿਤ ਗੁ ਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਿਗ ਜੋਿਰ ਪਰਾਕੁ ਇ ਜੀਅ ਦੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਿਸ ਕੀਈ ਨਾਨਿਕ ਸਲਾਮਿਤ ਥੀਵਦੈ ॥
ਸਿਹ ਿਟਕਾ ਿਦਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ ॥੧॥
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਐ ॥
ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ ॥
ਝੁਲੈ ਸੁ ਛਤੁ ਿਨਰੰਜਨੀ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਗੁ ਰ ਹਟੀਐ ॥
ਕਰਿਹ ਿਜ ਗੁ ਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਸਲ ਜੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥
ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥
ਖਰਚੇ ਿਦਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਿਰ ਦਬਟੀਐ ॥
ਹੋਵੈ ਿਸਫਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰ ੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁ ਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਿਡਠੇ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥
ਸਚੁ ਿਜ ਗੁ ਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਕਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥
ਪੁਤਰ੍ੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਿਲਓ ਕਿਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ ॥
ਿਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਿਫਰਿਨ ਬੰਿਨ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਿਨ ਛਟੀਐ ॥
ਿਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਨੈ ਥਟੀਐ ॥
ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਿਕਿਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥

1429

ਜੋਿਨ ਛਾਿਡ ਜਉ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਓ ॥

1278

ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-6)

ਜੋਿਨ ਛਾਿਡ ਜਉ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਓ ॥
ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥੧॥
ਜੀਅਰਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥
ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਰਹਤਾ ॥੨॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ॥
ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥
ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥

1430

ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥

1279

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (757-18)

ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥੧੩॥
ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁ ਰਿਸਖੁ ਲੰਿਘ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਜਾਈ ॥੧੪॥
ਿਜਉ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਹੈ ਮਰਤਾ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧੫॥
ਿਜਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਬਗਸਾਈ ॥੧੬॥
ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥੧੭॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਿਰ ਪਿਹ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗੁ ਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੮॥

1431

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਿਨਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥

1280

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (331-14)

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਿਨਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥
ਜਉ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੌ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਡਾ ਿਕ ਜਾ ਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਿਹ ਜਾਿਨਆ ॥੧॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਬਡਾ ਿਕ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਬੇਦ ੁ ਬਡਾ ਿਕ ਜਹ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥
ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਿਕ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੩॥੪੨॥

1432

ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥

1281

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-3)

ਸਭ ਿਕਛੁ ਘਰ ਮਿਹ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ॥
ਬਾਹਿਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਅੰਤਿਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥
ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਿਨ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਕਰੇ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਵਛੁਿੜਆ ਿਮਿਲਆ ॥
ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਿਰਆ ॥
ਸੁਮਿਤ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਿਜਉ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥
ਿਤਉ ਜੋਤੀ ਸੰਿਗ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰ੍ਮ ਕਟੇ ਿਕਵਾੜਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥

1433

ਿਝਿਮ ਿਝਮੇ ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥

1282

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (442-19)

ਿਝਿਮ ਿਝਮੇ ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਜਗਤ ਿਨਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥
ਕਿਲਜੁਿਗ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਿਹਥਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਲਘਾਈ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਿਤ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰੀ ॥੧॥

1434

ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥

1283

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-18)

ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥
ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਦੇਉ ਗੁ ਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥
ਤੁਮ ਿਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮ ਿਮਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਿਚਤਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥
ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥
ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਕਛੁ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਟਹੁ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥
ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥

1435

ਠਾਕੁ ਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ॥

1284

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨ (498-5)

ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਲੀਏ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥
ਬਰਨੁ ਜਾਿਤ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛਿਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗੁ ਿਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥
ਨਾਮਦੇਉ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਕਬੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਿਤ ਭਇਓ ਚੰਿਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥

1436

ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥

1285

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-1)

ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥
ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਬਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਈ ॥
ਪਲਕ ਿਦਸਿਟ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਿਤਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥

1437

ਠਾਕੁ ਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥

1286

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-3)

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਇਆ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥

1438

ਠਾਕੁ ਰ ਜਾ ਿਸਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ॥

1287

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-17)

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ਤਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਜਾ ਿਸਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਿਬਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥

1439

ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥

1288

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-16)

ਠਾਕੁ ਰ ਜੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥
ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੁਮਾਰੈ ਊਪਿਰ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਲੈ ਧਰਨਾ ॥
ਤੁਮਰੋ ਬਲੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਸੁਹੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ॥੧॥
ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ਹੋਹ ੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਤ ਭਉਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥
ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਾਇਓ ਿਸਰੁ ਡਾਿਰਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨਾ ॥੨॥੯॥

1440

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥

1289

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-6)

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਿਤਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥
ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਿਹਓ ਤੁਮਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮਾਰਾ ਜੋਰਾ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਿਬਨਿਸਓ ਸਗਲ ਿਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥

1441

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥

1290

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (500-1)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਿਨਿਸ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥
ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥
ਿਚਿਤ ਿਚਤਵਉ ਹਿਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਿਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਰੋ ਉਧਰਿਸ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥

1442

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

1291

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1218-16)

ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥
ਉਤਿਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਿਬਰਥਾ ਜਾਨੀ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥
ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਅਨਦ ਅਨਦ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥
ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਕਿਢ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਿਗਰ੍ਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਿਬਛੁਰਤ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਆ ॥੨॥੫੧॥੭੪॥

1443

ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥

1292

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (894-9)

ਿਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਿਨ ॥
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਿਗਆਿਨ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਭੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਰਿਧ ਨ ਬੁਿਧ ਨ ਿਸਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥
ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਿਹ ਬਾਸੁ ॥
ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮਿਹ ਟੇਕ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਉ ਮਿਨ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥
ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥
ਤੂ ਅਗਨਤੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਿਜਸਿਹ ਜਣਾਵਿਹ ਿਤਿਨ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥੩॥
ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਿਤਸੁ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥
ਸਗਲ ਅਰਾਧਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਬੇਅੰਤ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥

1444

ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥

1293

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-5)

ਠਾਕੁ ਰ ਿਬਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਸੂਖ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਸੁ ਸਭ ਮਿਹ ਜਾ ਕੋ ਛਾਇਓ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਰੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਓ ॥੧॥
ਨੈਨਹੁ ਸੰਿਗ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਦਰਸਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੪੩॥੬੬॥

1445

ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ ॥

1294

ਮਹਲਾ ੫ ਭੈਰਉ ॥ (1160-5

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪ ਈ ਪਾਇ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜ ਈ ਜਾਇ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਦੇਉ ਨ ਜਾਨੈ ਅੰਧੁ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕਾ ਮੋਿਹਆ ਪਾਵੈ ਫੰਧੁ ॥
ਨ ਪਾਥਰੁ ਬੋਲੈ ਨਾ ਿਕਛੁ ਦੇਇ ॥
ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਿਨਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥੨॥
ਜੇ ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਚੰਦਨੁ ਚੜਾਵੈ ॥
ਉਸ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥
ਜੇ ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਰੁਲਾਈ ॥
ਤ ਿਮਰਤਕ ਕਾ ਿਕਆ ਘਿਟ ਜਾਈ ॥੩॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ਪੁਕਾਿਰ ॥
ਸਮਿਝ ਦੇਖੁ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ ॥੪॥੪॥੧੨॥

1446

ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਿਗ ॥

1295

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (679-17)

ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥
ਆਤਮ ਿਜਣੈ ਸਗਲ ਵਿਸ ਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਿਗ ॥
ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਿਧਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਿਹ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸੰਿਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥
ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥

1447

ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥

1296

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (622-15)

ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥
ਤਾਪੁ ਛੋਿਡ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥
ਸਰਿਣ ਸਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥
ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਿਬਦਾਰੂ ॥
ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥
ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
ਹਮਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗੁ ਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ॥੩॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਗੁ ਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥

1448

ਡਰਪੈ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥

1297

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (998-16)

ਡਰਪੈ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਡਰਪੈ ਡਰਪੈ ਇੰਦਰ੍ੁ ਿਬਚਾਰਾ ॥੧॥
ਏਕਾ ਿਨਰਭਉ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਇ ਗੁ ਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਹਧਾਰ ਅਰੁ ਦੇਵਾ ਡਰਪਿਹ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਡਿਰ ਮੁਇਆ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਜੋਇਆ ॥੨॥
ਰਾਜਸੁ ਸਾਤਕੁ ਤਾਮਸੁ ਡਰਪਿਹ ਕੇਤੇ ਰੂਪ ਉਪਾਇਆ ॥
ਛਲ ਬਪੁਰੀ ਇਹ ਕਉਲਾ ਡਰਪੈ ਅਿਤ ਡਰਪੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥੩॥
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਡਰਿਹ ਿਬਆਪੀ ਿਬਨੁ ਡਰ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰਾ ॥੪॥੧॥

1449

ਿਡਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਿਹਆ ॥

1298

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ (1362-10)

ਿਡਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਿਹਆ ॥
ਬਧੋਹ ੁ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਤ ਤੂ ਸੋਿਹਆ ॥
ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ॥
ਹਿਰਹ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਿਹ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥

1450

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥

1299

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-14)

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕਾਟੇ ਗੁ ਿਰ ਆਪਣੈ ਪਾਏ ਿਬਸਰਾਮਾ ॥੧॥
ਓਇ ਿਬਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਹੂਟੇ ॥
ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨਾ ਤੇ ਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਾਟੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ ॥੨॥
ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥
ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥

1451

ਤਉ ਕਾਰਿਣ ਸਾਿਹਬਾ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ॥

1300

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ (358-13)

ਦੇਵਿਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਿਤ ਮਿਹ ਰਹਤੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥
ਤਉ ਕਾਰਿਣ ਸਾਿਹਬਾ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਿਡ ਿਵਲਾਇਿਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥
ਪੀਰ ਪੇਕ ਬਰ ਸਾਿਲਕ ਸਾਿਦਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥
ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥
ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਿਰ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥
ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਿਸਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ॥
ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਹਉ ਸ ਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਿਤ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥
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ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥

1301

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (721-10)

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭ ਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥
ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ ॥
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥
ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਤੁ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਸਿਰ ਕੁ ਸਮ ਿਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਣਾ ॥
ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਿਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥
ਿਘਅ ਪਟ ਭ ਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਿਹ ਹੋਇ ॥
ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਿਨਵੇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਦਿਰ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥
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ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (333-8)

ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥
ਜੀਵਨ ਿਮਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ॥
ਤੁਿਲ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥
ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਿਨ ਨਾਹੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਿਨਰੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਿਲ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥
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ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਿਹ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਿਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭੁਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਆਿਪ ਕਰਾਇਿਹ ॥
ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਿਹ ॥੨॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲਾ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥
ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥
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ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਬਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥

1304

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1007-3)

ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਬਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਜਸੁ ਦੀਉ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥
ਆਨ ਸਾਦ ਿਬਸਾਿਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਿਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ ॥
ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹਿਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥
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ਤਿਨ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਿਕ ਪਾਤੀ ॥

1305

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ

(1351-11)

ਤਿਨ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਿਕ ਪਾਤੀ ॥
ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥
ਠਗ ਿਦਸਿਟ ਬਗਾ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ਦੇਿਖ ਬੈਸਨੋ ਪਰ੍ਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਕਿਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਿਚਰ ਮੰ ॥
ਕਰ੍ੂਰ ਿਦਸਿਟ ਰਤਾ ਿਨਿਸ ਬਾਦੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ ॥
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਿਖ ਖੀਰੰ ॥
ਿਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਿਧਆਨੀ ॥
ਪਰ ਦਰਬੁ ਿਹਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੨॥
ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਚਕਰ੍ ਗਣੇਸੰ ॥
ਿਨਿਸ ਜਾਗਿਸ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਵੇਸੰ ॥
ਪਗ ਨਾਚਿਸ ਿਚਤੁ ਅਕਰਮੰ ॥
ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥੩॥
ਿਮਰ੍ਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
ਕਰ ਊਜਲ ਿਤਲਕੁ ਕਪਾਲਾ ॥
ਿਰਦੈ ਕੂ ੜੁ ਕੰਿਠ ਰੁਦਰ੍ਾਖੰ ॥
ਰੇ ਲੰਪਟ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ॥੪॥
ਿਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਿਨਆ ॥
ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਿਨਆ ॥
ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥੧॥
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ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-7)

ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁ ਸਲ ਤਬ ਥੀਆ ॥੧॥
ਸੰਤਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਬੀਆ ॥
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟਿਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਰਿਸ ਗਾਈਐ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁ ਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਰਿਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥
ਬੂਡਤ ਮੋਹ ਿਗਰ੍ਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹ ੁ ਿਨਬਾਹੀ ॥੪॥੭॥
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ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥

1307

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-3)

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗਿਨ ॥
ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਬਹੁਤੁ ਬੀਚਾਰਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥
ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਸੁਰਿਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਿਮਲਾਈ ॥੩॥
ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥
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ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਿਪ ਕਿਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-2

ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਿਪ ਕਿਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਸਉ ਭਾਵਿਰ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਿਤਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥੧॥
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥
ਮੇਰੇ ਿਗਰ੍ਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਿਭ ਕਮਲ ਮਿਹ ਬੇਦੀ ਰਿਚ ਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥

1460

ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥ (794-10)

ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
ਬਾਵਿਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥
ਤੈ ਸਿਹ ਮਨ ਮਿਹ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ ॥੧॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁ ਨ ਕਾਲੀ ॥
ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਿਬਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥
ਿਪਰਿਹ ਿਬਹੂਨ ਕਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਜਾ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਿਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ॥
ਜਾ ਿਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥
ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਬਹੁਤੁ ਿਪਈਣੀ ॥
ਉਸੁ ਊਪਿਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥
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ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (883-15)

ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਖਜਾਨੈ ॥੧॥
ਅਚਰਜੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਲੁ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਜੋ ਪੇਖੈ ਿਤਸੁ ਬਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥
ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥
ਆਪਣੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੂ ਰ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥
ਐਸਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥
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ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-4)

ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਿਹ ॥
ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥
ਜਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਨੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥
ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥
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ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥

1312

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨(886-4)

ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥
ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਿਹ ॥
ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਕਿਹਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥੧॥
ਿਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਵਿਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ॥
ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਮਿਹ ਿਕਛੁ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ ॥
ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਿਧ ਸਮਾਇਆ ॥
ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥
ਏਕੈ ਸੂਿਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥
ਗਾਠੀ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਤਣੀਏ ॥
ਿਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਇ ॥
ਿਖੰਿਚਆ ਸੂਤੁ ਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥
ਚਹੁ ਮਿਹ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥
ਤਹ ਿਬਖੜੇ ਥਾਨ ਅਿਨਕ ਿਖੜਕੀਆ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥
ਤਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥
ਇਉ ਿਕੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥
ਸੁਿਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਿਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨॥

1464

ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥

1313

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (819-15)

ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥
ਚਉਿਗਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਿਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਦੀਆ ਏਕਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਤਿਨ ਰਖਨਹਾਿਰ ਸਭ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੫॥੭੯॥
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ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਸ ਿਤ ॥

1314

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-12)

ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਸ ਿਤ ॥
ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪਰ੍ਭ ਦਾਿਤ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਬਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਤ ਿਸਮਰਤ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਿਬਨਿਸਆ ਥਾਉ ॥੨॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੩॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥
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ਤਾਪੁ ਲਾਿਹਆ ਗੁ ਰ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ॥

1315

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (821-6)

ਤਾਪੁ ਲਾਿਹਆ ਗੁ ਰ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ਿਜਿਨ ਪੈਜ ਰਖੀ ਸਾਰੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਬਾਿਲਕੁ ਰਿਖ ਲੀਨੋ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਨੋ ॥੧॥
ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੈ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੬॥੮੬॥
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ਿਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥

1316

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨

(1155-17)

ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਿਨ ਕੋਿਟ ਧਨ ਪਾਏ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਏ ॥੧॥
ਿਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਮਸਤਿਕ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਕੋਟ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਹਜ ਸੁਖੈਨਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲੁ ਹੂਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਮੂਆ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਭ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਿਨ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਸਦ ਹੀ ਲਾਹਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥੪॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸਨੁ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥
ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਿਤ ਵੇਸਾਹੁ ॥੫॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਮਿਹ ਜਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਜੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਗਿਟ ਪਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਤਸੁ ਿਮਿਟਆ ਅੰਧਾਰਾ ॥
ਿਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
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ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੭॥
ਿਤਿਨ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਲਖੇ ਗਪਾਲ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੈ ਤਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਿਤਸੁ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਿਣਆ ॥

1317

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-9)

ਿਤਸੁ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਿਣਆ ॥
ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਰਸਨਾ ਭਿਣਆ ॥
ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਈ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਜੋ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਤਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਾਰਿਗ ਚਾਲੈ ॥
ਨੈਨ ਿਨਹਾਲੀ ਿਤਸੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੈ ॥
ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਿਤਸੁ ਅਪੁਨੇ ਸਾਜਨ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਿਲਪਤ ਿਨਰਬਾਣੇ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਉਿਨ ਭਉਜਲੁ ਤਿਰਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਿਨ ਸਾਧੇ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਿਰਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਿਜ ਮੋਹ ੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੦॥੨੭॥
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ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਿਸਮਰਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ॥

1318

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-15)

ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਿਸਮਰਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਿਨਤ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥੨॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥
ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥੩॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥
ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਿਤ ਜਾਣੀ ॥੪॥
ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਸਾਿਦ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥੫॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥
ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਿਲ ਲੀਉ ॥੬॥
ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭਰ੍ਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥
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ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-12)

ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੂਖ ਸਿਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਸਤਰੈ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਸੁਿਨ ਿਧਆਵੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਿਟ ਿਬਹਾਝੇ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਭੂਖ ਲਗਾਨੀ ਜਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਜਾ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਿਬਚਰੈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਫੂਿਟ ਮਰੈ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਏਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਨੈ ਕੈ ਜਾਨੈ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਧਰੈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਭ ਤਨ ਕੀ ਭੂਖ ਟਰੈ ॥੪॥੩॥
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ਿਤਸੁ ਤੂ ਸੇਿਵ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1182-5)

ਿਤਸੁ ਤੂ ਸੇਿਵ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥
ਿਤਸੁ ਅਰਾਿਧ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਿਹ ਿਫਿਰ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਕਿਰ ਪੋਤਦਾਰੀ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥
ਏਵਡ ਭਾਗ ਹੋਿਹ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨੁ ਿਬਰਥਾ ॥
ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂ ਰਨ ਅਰਥਾ ॥
ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥੨॥
ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਗੁ ਰਿਹ ਬਤਾਈ ॥
ਊਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥
ਸਗਲ ਤਤ ਮਿਹ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥
ਸਰਬ ਿਧਆਨ ਮਿਹ ਏਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਊਤਮ ਧੁਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਇ ਗੁ ਨਾ ॥੪॥੮॥
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ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-13)

ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ॥
ਿਤਸੁ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆਲੁ ॥
ਮੰਗਲੁ ਿਤਸ ਕੈ ਿਜਸੁ ਏਕੁ ਕਾਮੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਤਾ ਕੇ ਬਸੰਤੁ ਗਨੀ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਧੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮਉਿਲ ਮਨਾ ॥
ਿਗਆਨੁ ਕਮਾਈਐ ਪੂਿਛ ਜਨ ॥
ਸੋ ਤਪਸੀ ਿਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥
ਸਦ ਿਧਆਨੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰਿਹ ਰੰਗੁ ॥੨॥
ਸੇ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਭਉ ਪਇਆ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਿਜਸੁ ਭਰ੍ਮੁ ਗਇਆ ॥
ਸੋ ਇਕ ਤੀ ਿਜਸੁ ਿਰਦਾ ਥਾਇ ॥
ਸੋਈ ਿਨਹਚਲੁ ਸਾਚ ਠਾਇ ॥੩॥
ਏਕਾ ਖੋਜੈ ਏਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਹੀਤ ਚੀਿਤ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਿਜ ਮਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੩॥
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ਿਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (527-15)

ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁ ਰ ਪਿਹ ਹਾਿਰ ॥
ਜਬ ਹਮ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਿਰ ਜਾਿਰ ॥
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਿਰ ॥੧॥
ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਿਣ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭੁ ਤੁਮਰੀ ਿਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥੪॥
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ਿਤਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਉ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (685-3)

ਿਤਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਉ ॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਿਨ ਿਜਹ ਘਿਟ ਮਾਿਹ ਪਛਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਉਸਤਿਤ ਨਹ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨੋ ॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਿਹ ਬਖਾਨੋ ॥੧॥
ਚੰਚਲ ਮਨੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਕਉ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਜਾਿਹ ਠਹਰਾਨੋ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਜੋ ਨਰੁ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੩॥
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ਿਤਖ ਬੂਿਝ ਗਈ ਗਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਜਨਾ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ (1305-9)

ਿਤਖ ਬੂਿਝ ਗਈ ਗਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਜਨਾ ॥
ਪੰਚ ਭਾਗੇ ਚੋਰ ਸਹਜੇ ਸੁਖੈਨੋ ਹਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਿਪਆਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਮੋ ਿਸਉ ਮੋ ਿਸਉ ਐਸੀ ਹਉ ਕੈਸੇ ਕਰਉ ॥
ਹੀਉ ਤੁਮਾਰੇ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਗਈ ॥੧॥
ਪਿਹਲੇ ਪੈ ਸੰਤ ਪਾਇ ਿਧਆਇ ਿਧਆਇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਥਾਨੁ ਤੇਰੋ ਕੇਹਰੋ ਿਜਤੁ ਜੰਤਨ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅਿਨਕ ਦਾਸ ਕੀਰਿਤ ਕਰਿਹ ਤੁਹਾਰੀ ॥
ਸੋਈ ਿਮਿਲਓ ਜੋ ਭਾਵਤੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁ ਰ ਰਿਹਓ ਸਮਾਇ ॥
ਏਕ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥੨॥੧॥੩੭॥
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ਿਤਚਰੁ ਵਸਿਹ ਸੁਹੇਲੜੀ ਿਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਿਲ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (50-16)

ਿਤਚਰੁ ਵਸਿਹ ਸੁਹੇਲੜੀ ਿਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਿਲ ॥
ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਿਲ ॥੧॥
ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਚਰੁ ਵਿਸਆ ਕੰਤੁ ਘਿਰ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਿਭ ਕਹਾਿਤ ॥
ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਿਵ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਿਖ ਵਸੁ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਿਸਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਿਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਸਹ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥
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ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ (1154-2)

ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਪੜਣ ਪਠਾਇਆ ॥
ਲੈ ਪਾਟੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹ ਪੜਉ ਅਚਾਰ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਸਉ ਕਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਪਰਿਵਰਿਤ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਜੇ ਹਿਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥੩॥
ਪਰ੍ਹਲਾਿਦ ਸਿਭ ਚਾਟੜੇ ਿਵਗਾਰੇ ॥
ਹਮਾਰਾ ਕਿਹਆ ਨ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਕਾ ਿਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥
ਸਭੇ ਦੈਤ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਿਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ॥
ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਿਹਐ ਿਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥
ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਦੈਿਤ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਨ ਬੂਝੈ ਿਤਿਨ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਅੰਧਾ ਨ ਬੂਝੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੬॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਕੋਠੇ ਿਵਿਚ ਰਾਿਖਆ ਬਾਿਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥
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ਿਨਰਭਉ ਬਾਲਕੁ ਮੂਿਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰੈ ਅਨਹੋਦਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਜਨ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥੭॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਗੁ ਰਜ ਉਠਾਈ ॥
ਕਹ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥
ਥੰਮ ਉਪਾਿੜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦ ੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੯॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹ ੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਿਜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ॥੧੦॥
ਦੇਵ ਕੁ ਲੀ ਲਿਖਮੀ ਕਉ ਕਰਿਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਮਾਤਾ ਨਰਿਸੰਘ ਕਾ ਰੂਪੁ ਿਨਵਾਰੁ ॥
ਲਿਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧੨॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥
ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥
ਕਰਤੈ ਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥
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ਿਤਨ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-15)

ਿਤਨ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਿਲਆ ਦੂਜੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬ ਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਿਬਲਲਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ॥
ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ ॥੩॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁ ਿਰ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
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ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਿਰ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1224-19)

ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਿਰ ॥
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥
ਮਹਾ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਗੈ ਪੂ ਰਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੂਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਪ ਨਾਮ ॥
ਿਜਸ ਕੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥
ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਤਹੁ ਬਾਤਿਹ ਅੰਿਤ ਪਰਤੀ ਹਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸ ਿਤ ਸੂਖ ਨ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੈ ਇਸੁ ਿਬਉਹਾਿਰ ॥
ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧਿਹ ਜਾਿਰ ॥੧॥
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਦੁਿਖ ਿਬਆਿਪਓ ਦਾਸ ਲੇਵਹੁ ਤਾਿਰ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਿਰ ॥੨॥੮੪॥੧੦੭॥
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ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-19)

ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥
ਮਹਾ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਗੈ ਪੂ ਰਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੂਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਪ ਨਾਮ ॥
ਿਜਸ ਕੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥
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ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-2)

ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਜਾਨੇ ਿਜਨ ਮੰਤਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ॥੧॥
ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥
ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਵਗਤ ਿਸਉ ਮਾਿਨਆ ਮਾਨੋ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਿਗਆਨੋ ॥
ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਿਧਆਨੋ ॥
ਤਿਜਓ ਮਨ ਤੇ ਅਿਭਮਾਨੋ ॥੨॥
ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਜਾਗੇ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥
ਪੂਰਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ॥
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਭਾਏ ॥
ਹਿਰ ਭੰਡਾਰੁ ਹਾਿਥ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥
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ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਿਸ ॥

1331

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-11)

ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਿਧਆਉ ॥
ਕਾਿਢ ਕੁ ਠਾਰੁ ਿਪਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਿਸ ॥
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਬੈਦ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥
ਬਾਲ ਬੁਿਧ ਪੂ ਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥
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ਪੰਿਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥
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ਤੀਰਿਥ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥
ਪੰਿਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥
ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥
ਿਗਰਸਤ ਮਿਹ ਿਚੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ ॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥
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ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-5)

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥
ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥
ਬੈਠਤ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਿਵਕਰਾਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥
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ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (206-18)

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਰ ਕੀ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ ॥੧॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰ੍ਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਤੇ ॥੨॥
ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਕਾਿਟ ਕੀਏ ਿਨਹਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥
ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਕਰਉ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
ਿਜਹ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਤਿਰਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਿਮਰੀਆ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥

1488

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-4)

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥
ਤੇਰੋ ਰੂਪੁ ਸਗਲ ਦੇਿਖ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਿਮਰਤ ਭੂਅ ਮੰਡਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਿਸਵ ਿਸਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਿਹ ਸਰਬ ਮਇਆ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਿਨਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥
ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਨਾਨਕ ਵਿਡਆਈ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਿਸਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥
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ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7)

ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ ਸੇਵਾ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਹ ॥
ਿਜਸੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਤਸ ਕਉ ਿਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥
ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥

1490

ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਿਪਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥
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ਪਉੜੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1096-15)

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾ ਿਕਆ ਮੁਹਛੰਦਾ ॥
ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਿਪਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥
ਲਖਮੀ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੰਦਾ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ॥
ਏਹ ਵੈਰੀ ਿਮਤਰ੍ ਸਿਭ ਕੀਿਤਆ ਨਹ ਮੰਗਿਹ ਮੰਦਾ ॥
ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ ਜਾ ਹਿਰ ਬਖਸੰਦਾ ॥
ਅਨੰਦ ੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਐ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੰਦਾ ॥੭॥
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ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਸੋ ਮਿਰ ਜਾਏ ॥

1338

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-12)

ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਸੋ ਮਿਰ ਜਾਏ ॥
ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਿਹ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੀ ॥
ਅਰਦਾਿਸ ਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤੁਧੁ ਪਿਹ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਿਹ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥
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ਤੁਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤਹੁ ॥

1339

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-1)

ਤੁਮ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤਹੁ ॥
ਿਨਬਾਿਹ ਲੇਹ ੁ ਮੋ ਕਉ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਓਿੜ ਪਹੁਚਾਵਹੁ ਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾ ਹੀ ਜਾਿਨਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਰਾਖਹੁ ਸਰਿਣ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥
ਤਰਣ ਸਾਗਰ ਬੋਿਹਥ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਅਪੁਨੀ ਭਾਤੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਰਾਖਹੁ ਸੰਗੇ ਤੇ ਤੇ ਪਾਿਰ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥
ਈਤ ਊਤ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥੇ ॥
ਐਸਾ ਿਨਧਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਚਲੈ ਹਮਾਰੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥
ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ਕਉ ਗੁ ਨੁ ਕੀਜੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਾਪੇ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭੇਟੇ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰ੍ਾਪੇ ॥੪॥੧੪॥੧੩੫॥
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ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਸੁਆਮੀ ॥

1340

ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ

(710-15)

ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਿਥ ਿਬਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਿਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ ॥੧॥
ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥
ਪਲੁ ਪਲੁ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰੁ ਪਾਿਰਓ ॥੨॥
ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥
ਅਜੌਂ ਨ ਪਤਯ੍ਯ੍ਾਇ ਿਨਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਉਮਾਪਿਤ ਸਾਮੀ ॥
ਸੀਸੁ ਧਰਿਨ ਸਹਸ ਭਗ ਗ ਮੀ ॥੪॥
ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਬਧੁ ਕਿਰ ਮਾਿਰਓ ॥
ਬਡੋ ਿਨਲਾਜੁ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਹਾਿਰਓ ॥੫॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ ॥
ਿਬਨੁ ਰਘੁ ਨਾਥ ਸਰਿਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ ॥੬॥੧॥
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ਤੁਮ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥

1341

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-2)

ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਿਤਨਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਉ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਿਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਕਮਾਉ ॥੧॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥
ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਭਈ ਿਬਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਨੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ॥
ਘਿਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਅਪੁਨੈ ਖਸਿਮ ਿਨਵਾਜੇ ॥੨॥
ਅਸਿਥਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਅਧਾਿਰ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕੇ ਜੀਅ ਿਤਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
ਅਚਰਜੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥
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ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥

1342

ਆਸਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (486-14)

ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥
ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥
ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥
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ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥

1343

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (169-17)

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਿਰ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਨੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਿਰ ਮਾਨੇ ॥
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਿਤ ਹੋਤੇ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਹਿਰ ਹਮ ਜਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਿਤਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਹੀ ਭੇਿਟਆ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਿਦਵਾਨੇ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਕਰਮਹੀਨ ਧੁਿਰ ਪਾਏ ਦੇਿਖ ਦੀਪਕੁ ਮੋਿਹ ਪਚਾਨੇ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਿਰ ਮੇਲਹੁ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਪ ਪਰ੍ਗਟੇ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੇ ॥੪॥੪॥੧੮॥੫੬॥
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ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥

1344

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-19)

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥
ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਕਹੀਐ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤੁ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਿਨਕ ਿਬਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥
ਹਮ ਅਿਗਆਨ ਅਲਪ ਮਿਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਿਬਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥
ਤੁਮਰੀ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥
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ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥

1345

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1181-18)

ਤੁਮ ਬਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਹੇ ॥
ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਇਕੁ ਗੁ ਨੁ ਨ ਜਾਨ ॥੧॥
ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥
ਤੂ ਕਿਰ ਗਿਤ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਪ ਨ ਤਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਿਤ ॥
ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਿਤ ॥
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਰਉ ਟੇਕ ॥੨॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਪਰ੍ਬੀਨ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਜਲਿਹ ਮੀਨ ॥
ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਤੇ ਊਚ ॥
ਹਮ ਥੋਰੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਮੂਚ ॥੩॥
ਿਜਨ ਤੂ ਿਧਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥
ਿਜਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਧਨੀ ॥
ਿਜਿਨ ਤੂ ਸੇਿਵਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ॥੪॥੭॥
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ਤੁਮਿਹ ਿਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਿਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਿਹ ਮੀਤ ਿਹਤ ਭਰ੍ਾਤਾ ॥

1346

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-8)

ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਿਮਰ੍ਤ ਮੰਡਲ ਇਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਿਹ ਿਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਿਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਿਹ ਮੀਤ ਿਹਤ ਭਰ੍ਾਤਾ ॥
ਤੁਮ ਪਰਵਾਰ ਤੁਮਿਹ ਆਧਾਰਾ ਤੁਮਿਹ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨਦਾਤਾ ॥੧॥
ਤੁਮਿਹ ਖਜੀਨਾ ਤੁਮਿਹ ਜਰੀਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਿਣਕ ਲਾਲਾ ॥
ਤੁਮਿਹ ਪਾਰਜਾਤ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥

1500

ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥

1347

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-19)

ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥
ਢਾਕਨ ਢਾਿਕ ਗੋਿਬਦ ਗੁ ਰ ਮੇਰੇ ਮੋਿਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਿਨਓ ਪੇਿਖਓ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਠ ਮੁਕਰਨ ॥
ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ਸੁਿਨਓ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੋ ਕੋਿਟ ਅਘਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥
ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁਮਰੋ ਿਬਰਦੁ ਪਿਤਤ ਉਧਰਨ ॥
ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥

1501

ਤੁਮ ਸਾਚੁ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥

1348

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-7)

ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਚਿੜਆ ਬਸੰਤੁ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਿਲਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਸੰਿਗ ॥੧॥
ਤੁਮ ਸਾਚੁ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥
ਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਤੁ ਮਿਨ ਮਉਿਲਐ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥੨॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਭੁ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਭੁ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥

1502

ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥

1349

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-7)

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥
ਐਸੀ ਮਿਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ੁ ਮਾਨੁ ਛੂਟੈ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਭਰਮਾਈ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਰਿਵਓ ਸਭ ਮਧੇ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਜਾਈ ॥੨॥
ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥
ਕੋਿਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਿਨਮਖ ਬੁਲਾਈ ॥੩॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਿਤ ਸਾ ਪੂ ਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥

1503

ਤੁਮ ਿਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮ ਿਮਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥

1350

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-18)

ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥
ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਦੇਉ ਗੁ ਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥
ਤੁਮ ਿਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮ ਿਮਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਿਚਤਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥
ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥
ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਕਛੁ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਟਹੁ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥
ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥

1504

ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥

1351

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-5)

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥
ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥
ਬੈਠਤ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਿਵਕਰਾਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥

1505

ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

1352

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-12)

ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਮਿਨ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥
ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ਅਪਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥

1506

ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥

1353

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਸਲਯ੍ਯ੍ (1406-14)

ਤੂ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਿਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਸਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਅਨਾਿਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਲੋਅਹ ॥
ਅਗਮ ਿਨਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਿਮਿਹ ਆਰੋਅਹ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਿਸ ਿਥਰੁ ਥਿਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥
ਅਘ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਕਿਵ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥

1507

ਤੂ ਸੁਿਣ ਿਕਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥

1354

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ

(1107-1)

ਤੂ ਸੁਿਣ ਿਕਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਿਹ ਸੁ ਤੂ ਭਲਾ ॥
ਹਿਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਿਕਆ ਗਿਤ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਬਾਝੁ ਦੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵ ॥
ਰਚਨਾ ਰਾਿਚ ਰਹੇ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਪਰ੍ਭ ਮਿਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਤੂ ਸੁਿਣ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥
ਬਾਬੀਹਾ ਿਪਰ੍ਉ ਬੋਲੇ ਕੋਿਕਲ ਬਾਣੀਆ ॥
ਸਾ ਧਨ ਸਿਭ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਣੀਆ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਕ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਰੇ ॥
ਨਵ ਘਰ ਥਾਿਪ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਰੰਿਗ ਰਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਿਕਲ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥
ਤੂ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਰਸ ਿਭੰਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੇ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥
ਿਕਉ ਘੜੀ ਿਬਸਾਰੀ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਿਕਸੁ ਕੇਰਾ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥
ਓਟ ਗਹੀ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸੇ ਭਏ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਰੀਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥
ਬਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥
ਸਾਜਨ ਿਮਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਣੀ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਿਰ ਆਵੈ ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਊਭੀ ਗੁ ਣ ਸਾਰੀ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਿਣ ਹਉ ਿਕਉ ਕੰਿਤ ਿਵਸਾਰੀ ॥
ਉਨਿਵ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੪॥
ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥
ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਿਰ ਮੈ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਬਾਹੁੜੈ ॥
ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿਬਰਿਹ ਿਬਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥
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ਕੋਿਕਲ ਅੰਿਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਿਕਉ ਦੁਖੁ ਅੰਿਕ ਸਹੀਜੈ ॥
ਭਵਰੁ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਚੇਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਿਰ ਵਰੁ ਘਿਰ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥
ਵੈਸਾਖੁ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ॥
ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ॥
ਘਿਰ ਆਉ ਿਪਆਰੇ ਦੁਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਢੁ ਨ ਮੋਲੋ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਉਣ ਕਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਵੈ ਢੋਲੋ ॥
ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਤਿਰ ਮਾਨਾ ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਵੈ ਸੁਰਿਤ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੬॥
ਮਾਹੁ ਜੇਠੁ ਭਲਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ॥
ਥਲ ਤਾਪਿਹ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਿਬਨਉ ਕਰੈ ॥
ਧਨ ਿਬਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁ ਣ ਸਾਰੇਦੀ ਗੁ ਣ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ॥
ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਿਹ ਤ ਆਵਾ ॥
ਿਨਮਾਣੀ ਿਨਤਾਣੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥
ਨਾਨਕ ਜੇਿਠ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਜੈਸੀ ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਗੁ ਣ ਗਿਹਲੀ ॥੭॥
ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਿਨ ਤਪੈ ॥
ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਿਨ ਭਖੈ ॥
ਅਗਿਨ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਿਕਰਤੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥
ਰਥੁ ਿਫਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਿਝ ਬਾਰੇ ॥
ਅਵਗਣ ਬਾਿਧ ਚਲੀ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਿਤਸੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਲੇ ॥੮॥
ਸਾਵਿਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਿਹ ਰੁਿਤ ਆਏ ॥
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਿਪਰ ਪਰਦੇਿਸ ਿਸਧਾਏ ॥
ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਏ ॥
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਿਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਕੰਤੀ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥
ਭਾਦਉ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥
ਜਲ ਥਲ ਨੀਿਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥
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ਬਰਸੈ ਿਨਿਸ ਕਾਲੀ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ॥
ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਿਫਰਿਹ ਡਸੰਤੇ ॥
ਮਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਿਛ ਚਲਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਜਹ ਪਰ੍ਭੁ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ॥੧੦॥
ਅਸੁਿਨ ਆਉ ਿਪਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਿਰ ਮੁਈ ॥
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਮੇਲੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਈ ॥
ਝੂਿਠ ਿਵਗੁ ਤੀ ਤਾ ਿਪਰ ਮੁਤੀ ਕੁ ਕਹ ਕਾਹ ਿਸ ਫੁਲੇ ॥
ਆਗੈ ਘਾਮ ਿਪਛੈ ਰੁਿਤ ਜਾਡਾ ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਮਨੁ ਡੋਲੇ ॥
ਦਹ ਿਦਿਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਿਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ॥
ਨਾਨਕ ਅਸੁਿਨ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥੧੧॥
ਕਤਿਕ ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ॥
ਦੀਪਕੁ ਸਹਿਜ ਬਲੈ ਤਿਤ ਜਲਾਇਆ ॥
ਦੀਪਕ ਰਸ ਤੇਲੋ ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥
ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁ ਿਣ ਮਾਰੀ ਤਾ ਮਰਸੀ ॥
ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਦੇ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਿਤਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਮਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥
ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਏ ॥
ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਮੈ ਿਪਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਭਾਵਏ ॥
ਿਨਹਚਲੁ ਚਤੁਰ ੁ ਸੁਜਾਣੁ ਿਬਧਾਤਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਗੁ ਣ ਅੰਿਕ ਸਮਾਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੇ ਤਾ ਭਾਇਆ ॥
ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਿਵਤ ਕਵੇ ਸੁਿਣ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ਅਭ ਭਗਤੀ ਿਪਰ ਆਗੈ ॥੧੩॥
ਪੋਿਖ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥
ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਸਿਹ ਮੁਖੇ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥
ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤੇ ਗਿਤ ਪਾਵਉ ਮਿਤ ਦੇਹੋ ॥
ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਵੈ ਰਿਸ ਰਸੀਆ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਨੇਹੋ ॥੧੪॥
ਮਾਿਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥੁ ਅੰਤਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥

1510

ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਿਮਲੇ ਗੁ ਣ ਗਿਹ ਅੰਿਕ ਸਮਾਿਨਆ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਗੁ ਣ ਅੰਕੇ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਬੰਕੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਸਿਰ ਨਾਵਾ ॥
ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਤਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਿਘ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ॥੧੫॥
ਫਲਗੁ ਿਨ ਮਿਨ ਰਹਸੀ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਮਨ ਮੋਹ ੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਇਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਘਿਰ ਆਓ ॥
ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਿਪਰ ਬਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥
ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਿਪਿਰ ਲੋੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਈ ਗੁ ਿਰ ਅਪਣੈ ਘਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥
ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਿਮਲੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥
ਿਜਿਨ ਸੀਗਾਰੀ ਿਤਸਿਹ ਿਪਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥
ਘਿਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਿਪਿਰ ਰਾਵੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੋ ॥
ਨਾਨਕ ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਾਵੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹਿਰ ਵਰੁ ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥
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ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (795-4)

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥
ਜੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਿਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨॥
ਿਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਿਥ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਿਤਲੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥
ਏਤੇ ਕੂ ਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਤਨ ਤਾਈ ॥
ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (724-5)

ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇਇ ਦਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
ਿਜਿਨ ਪੈਦਾਇਿਸ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਲਕੁ ਿਦਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ॥੨॥
ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
ਕਿਰ ਬੰਦੇ ਤੂ ਬੰਦਗੀ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਮਿਹ ਸਾਹੁ ॥੩॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥
ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੩॥
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ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ

(858-3)

ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥
ਅਸਟ ਦਸਾ ਿਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥
ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰੁ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਿਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ ॥੩॥੧॥
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ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਮ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥
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ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (268-1)

ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਤੁਮ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥
ਤੁਮ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੇਰੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਮਿਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਿਤਰ੍ ਧਾਰੀ ॥
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
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ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25-5)

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਕਸੀ ਫੂਿਟ ਮਰਾ ॥੧॥
ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥
ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਭਰਪੂ ਿਰ ਜਾਿਨਆ ਮੈ ਦੂਿਰ ॥
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਤੂ ਦੇਖਿਹ ਹਉ ਮੁਕਿਰ ਪਾਉ ॥
ਤੇਰੈ ਕੰਿਮ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥
ਜੇਤਾ ਦੇਿਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥
ਿਬਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਉ ॥
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਿਝ ਿਮਆਨ ॥
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੩੧॥
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ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥

1360

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7)

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥
ਤੂ ਅਡੋਲੁ ਕਦੇ ਡੋਲਿਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥
ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥
ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮਿਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਿਤਲੁ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਭੁੰਚਹ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥
ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਿਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥
ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਸੰਿਗ ਅਘਾਏ ॥
ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੬॥
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ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤਾ ਦਾਿਨ ਮਿਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-16)

ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤਾ ਦਾਿਨ ਮਿਤ ਪੂ ਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਮੈ ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਗੁ ਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਰਤ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸੁ ਿਦਖਾਇਓ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਸੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬਪੁੜੋ ਇਿਨ ਦੂਜੈ ਭਗਿਤ ਿਵਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਿਨਰਾਰੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਨਾਨਕ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥
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ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥

1362

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-19)

ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਿਜਸਿਹ ਜਨਾਵਹੁ ਿਤਨਿਹ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ॥੨॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਗੁ ਣੁ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੩॥
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ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥

1363

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-1)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥
ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥
ਤੁਝਿਹ ਪੇਿਖ ਿਬਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥
ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਿਤ ਪਿਤ ਤੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥
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ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥

1364

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1144-9)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
ਤੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਿਤ ॥
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਉ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੂ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ॥
ਹਮ ਤੇਰੇ ਿਭਖਾਰੀ ਦਾਨੁ ਦੇਿਹ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਤਉ ਪਰਸਾਿਦ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੁ ॥੩॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਨਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥
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ਤੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ॥

1365

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1216-17)

ਤੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਮਨੁ ਧਨੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਤੋ ਤੁਮਰੈ ਧਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰਾ ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਮਾਨ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥੧॥
ਿਜਨ ਸੰਤਨ ਜਾਿਨਆ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ॥
ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੪੧॥੬੪॥

1522

ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥

1366

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੨

(438-1)

ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਖੋਵੈ ॥
ਹੰਸ ਿਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਿਸ ਬਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
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ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥

1367

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-9)

ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥
ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥
ਿਚਤਿਹ ਨ ਿਬਸਰਿਹ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗੁ ਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਵਸੈ ਿਤਨ ਨਾਲੇ ॥੩॥
ਹਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥
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ਤੂੰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥

1368

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-13)

ਤੂੰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਤਖਹਾਰੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਿਪਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸੰਿਗ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਉ ਬਾਿਰਕੁ ਪੀ ਖੀਰੁ ਅਘਾਵੈ ॥
ਿਜਉ ਿਨਰਧਨੁ ਧਨੁ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤ ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਠੰਢਾ ਿਤਉ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਉ ਅੰਿਧਆਰੈ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਭਰਤਾ ਿਚਤਵਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਉ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਿਤਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਮਨੁ ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਗਝਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸਚੁ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥
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ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

1369

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-9)

ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥
ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥
ਿਚਤਿਹ ਨ ਿਬਸਰਿਹ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗੁ ਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਵਸੈ ਿਤਨ ਨਾਲੇ ॥੩॥
ਹਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥
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ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-17)

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ਤਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਜਾ ਿਸਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਿਬਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥
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ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-13)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਹੀਤੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਤ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਿਨਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਿਤਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਿਹ ਕਰਨਾ ॥
ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਿਨਿਧ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥
ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਿਹ ਅਧਾਰੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਰਚੀਆ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਤੁਹੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਿਦਰ੍ਿੜਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥
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ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-1)

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਹਮ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥
ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥
ਤੁਝਿਹ ਪੇਿਖ ਿਬਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥
ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਿਤ ਪਿਤ ਤੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥
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ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (103-12)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰ੍ਾਤਾ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਭਾਣਾ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਾਏ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਿਜਤਾ ਿਬਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੪॥੩੧॥
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ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ (217-17)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
ਜੋਿਰ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਿਖ ਵਸਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆ ਸੁਿਣ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥
ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਿਤ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿੜਆ ॥੧॥
ਦੇਇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅਖੀ ਿਡਠਿੜਆ ॥
ਕੋਈ ਿਜ ਮੂਰਖੁ ਲੋਭੀਆ ਮੂਿਲ ਨ ਸੁਣੀ ਕਿਹਆ ॥੨॥
ਇਕਸੁ ਦੁਹ ੁ ਚਹੁ ਿਕਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਿਦ ਮੁਠੀ ॥
ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ ਕਾ ਿਵਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਠੀ ॥੩॥
ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਿਰ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥
ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਤ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥
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ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-13)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਹੀਤੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਤ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਿਨਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਿਤਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਿਹ ਕਰਨਾ ॥
ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥
ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਿਨਿਧ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥
ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਿਹ ਅਧਾਰੁ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਰਚੀਆ ॥
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਤੁਹੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਿਦਰ੍ਿੜਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥
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ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਿਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-2)

ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਿਨਦਾਨ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਿਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥
ਤੂੰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਲਗੈ ਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਤੇਰੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਆਉ ॥੩॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥
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ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (969-11)

ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥
ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਿਗਰਤੇ ਰਿਖ ਲੀਨੀ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥
ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥
ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਿਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਿਸਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥
ਪਿਹਲੇ ਦਰਸਨੁ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਿਨ ਕਾਸੀ ਬਸੇ ਆਈ ॥੨॥
ਜੈਸਾ ਮਗਹਰੁ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਿਰ ਜਾਨੀ ॥
ਹਮ ਿਨਰਧਨ ਿਜਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਿਟ ਗੁ ਮਾਨੀ ॥੩॥
ਕਰੈ ਗੁ ਮਾਨੁ ਚੁਭਿਹ ਿਤਸੁ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥
ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ ਿਬਲਲ ਿਬਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥
ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਿਕਆ ਸੁਰਗੁ ਿਬਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਊ ਰਾਦੇ ॥
ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਿਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੫॥
ਅਬ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਿਸੰਘਾਸਿਨ ਿਮਲੇ ਹੈ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥
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ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ ਸੇਵਾ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7)

ਤੂੰ ਿਵਸਰਿਹ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤ ਸੇਵਾ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਹ ॥
ਿਜਸੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਤਸ ਕਉ ਿਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥
ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥
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ਤੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-10)

ਆਵਤੁ ਿਕਨੈ ਨ ਰਾਿਖਆ ਜਾਵਤੁ ਿਕਉ ਰਾਿਖਆ ਜਾਇ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜ ਉਸ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ਤੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਇਬਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਿਟੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ ॥
ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਿਜਉ ਉਸ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਿਗ ਚਿਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਗਾਸੀ ॥
ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਿਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕੀ ਆਸਾ ਿਤਸ ਹੀ ਸਉਿਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਿਹਆ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥
ਿਜਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਨਾਨਕ ਿਗਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੮॥
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ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਆ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-6)

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਆ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥
ਿਤਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਿਤਨ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਜਗਤ ਿਪਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਨ ਮਿਤ ਊਤਮ ਿਤਨ ਪਿਤ ਊਤਮ ਿਜਨ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਿਸਮਰਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥
ਿਜਨ ਐਸਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥
ਤੇ ਨਰ ਿਨੰਦਕ ਸੋਭ ਨ ਪਾਵਿਹ ਿਤਨ ਨਕ ਕਾਟੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਿਪ ਬੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਰਾਹਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਿਜਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਤੁਧੁ ਿਮਲਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਏਿਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥
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ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (164-9)

ਮਾਤਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥
ਮੀਨੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭਈ ਜਿਲ ਨਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੁਿਖ ਪਾਇ ॥੧॥
ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਿਮਿਲ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵੈ ॥
ਕਾਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥
ਸਾਿਰੰਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥
ਨਰਪਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇਿਖ ਪਸਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਪੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥
ਨਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥
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ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-13)

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥
ਭਲਕੇ ਭਉਕਿਹ ਸਦਾ ਬਇਆਿਲ ॥
ਕੂ ੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਮੈ ਪਿਤ ਕੀ ਪੰਿਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥
ਹਉ ਿਬਗੜੈ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਿਬਕਰਾਲ ॥
ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਾ ਆਖਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਿਤ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਤਿਨ ਵਸਿਹ ਚੰਡਾਲ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥
ਫਾਹੀ ਸੁਰਿਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥
ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥
ਖਰਾ ਿਸਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥
ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ੁ ॥
ਹਉ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰ ੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥
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ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729-8)

ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਿਜਤੁ ਲੰਘਿਹ ਵਹੇਲਾ ॥
ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਿਪਆਿਰਆ ਿਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥
ਜੇ ਗੁ ਣ ਹੋਵਿਹ ਗੰਠੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੇ ਿਮਿਲਆ ਹੋਈ ॥
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਨਵਾਿਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਿਰਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥
ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੋਲਾ ॥੪॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥

1540

ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-5)

ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥
ਤਪੀਆ ਹੋਵੈ ਤਪੁ ਕਰੇ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਮਿਲ ਨਾਇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸ ਖਾਇ ॥
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥
ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਜੋ ਦਮੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਿਵਕਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਈ ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥
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ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-2)

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰ ਈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮ ਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥
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ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫, ਮੁੰਦਾਵਣੀ (1429-14)

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਿਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥
ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਿਮਹਰਾਮਿਤ ਹੋਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤ ਜੀਵ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਿਰਆ ॥੧॥
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ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (381-9)

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਿਤ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਿਹ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁ ੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਿਹਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥
ਕਰ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਤਿਨ ਲਾਵੈ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਰੇ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥
ਐਸੀ ਿਨਰਿਤ ਨਰਕ ਿਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥
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ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-4)

ਿਜਸ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਿਗਓ ਅਿਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥
ਆਲਸੁ ਛੀਿਜ ਗਇਆ ਸਭੁ ਤਨ ਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਿਹ ਤਾਗਾ ॥
ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਆਗੇ ਸਿਭ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥
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ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਮਾਤਾ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (532-8)

ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਮਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਰਸਾ ਿਨਿਧ ਜਾ ਕਉ ਉਪਜੀ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੋਵਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਤਾ ॥
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਨੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ ॥੧॥
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਿਜਆ ਿਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸਉਤੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥੨੧॥
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ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥
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ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (489-3)

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥
ਕਰਣੀ ਕੁ ੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥
ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂ ਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਿਹ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ਜੂਿਠ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥
ਪਸੂ ਿਮਲਿਹ ਚੰਿਗਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੇਿਹ ॥
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਿਹ ॥੩॥
ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਿਣਅਹੁ ਿਨਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮਾਲੇ ॥
ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥
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ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਿਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (693-9)

ਮਾਰਵਾਿੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਿਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥
ਿਜਉ ਕੁ ਰੰਕ ਿਨਿਸ ਨਾਦੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਿਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦਰ੍ੁ ਬਾਲਹਾ ਕੁ ਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ॥
ਿਜਉ ਕੋਿਕਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ ॥
ਿਜਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥
ਬਾਿਰਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥
ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸਗਲ ਮੁਿਨ ਚਾਹਿਹ ਿਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ ॥
ਸਗਲ ਭਵਣ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਨਾਮੇ ਮਿਨ ਬੀਠੁਲਾ ॥੫॥੩॥
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ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ

(912-15)

ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ॥
ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਨਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਪਆਰੇ ॥
ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਤਿਜ ਵਣ ਖੰਿਡ ਪਾਇਆ॥
ਿਕਨਹੀ ਮੋਿਨ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ॥
ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨੰਿਨ ਭਗਉਤੀ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਓਟ ਲੀਤੀ ॥੨॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥
ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਤਿਜ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥
ਿਕਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਿਰਆ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਿਰ ਪਿਰਆ ॥੩॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਮੈ ਕੁ ਲਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ॥
ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਿਹ ਪਸਾਰਾ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥
ਿਕਨਹੀ ਘੂ ਘਰ ਿਨਰਿਤ ਕਰਾਈ ॥
ਿਕਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥
ਿਕਨਹੀ ਿਤਲਕੁ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੫॥
ਿਕਨਹੀ ਿਸਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ॥
ਿਕਨਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥
ਿਕਨਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ॥੬॥
ਕੋਈ ਚਤੁਰ ੁ ਕਹਾਵੈ ਪੰਿਡਤ ॥
ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਮੰਿਡਤ ॥
ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥
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ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰ੍ਬੋਧੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥
ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥
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ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ (747-3)

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਈ ਭਗਿਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰਾ ॥
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਭ ਪਰ੍ਾਣਪਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥
ਇਹ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥
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ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (96-15)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥
ਿਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
ਿਤਰ੍ਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥
ਿਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਿਮਲਤੇ ਤਾ ਕਿਲਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥
ਹੁਿਣ ਕਿਦ ਿਮਲੀਐ ਿਪਰ੍ਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
ਮੋਿਹ ਰੈਿਣ ਨ ਿਵਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਿਤਸੁ ਸਚੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁ ਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥
ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥
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ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿਹੰਡੋਲ ॥ (1185-16)

ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝੈ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੈ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ॥
ਭਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਰੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥੨॥
ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂ ਜਾ ॥੩॥
ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਬਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥
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ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7)

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੋਸਾਈ ਿਮਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਿਮਠੜਾ ॥
ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਿਭ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਿਚਿਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
ਹਿਰ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਂਵੈ ਿਨਬਾਿਹ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੁਸੀ ਭੋਿਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਬਾਿਣ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਿਪੰਡ ਦਾ ਬੰਿਨ ਆਦੇ ਪੰਿਜ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਿਤਹੰਡੀਆ ॥
ਪੰਿਜ ਿਕਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਿਮਹਿਡਆ ॥
ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਿਢ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘੁ ਿਘ ਿਗਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਉਜੜੁ ਥੇਹ ੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
ਹਿਰ ਇਠੈ ਿਨਤ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥
ਮੈ ਛਿਡਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਿਛਿਕ ਜੀਉ ॥੮॥
ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਵਖਾਿਲਆ ਮਸਤਿਕ ਧਿਰ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
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ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ॥
ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
ਸੁਿਣ ਗਲਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਿਦੜਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾਿੜ ਜੀਉ ॥੧੧॥
ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸੇਵੇ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥
ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ਸਭ ਿਡਠੀਆ ਤੁਿਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥
ਹੁਿਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥
ਿਝੰਿਮ ਿਝੰਿਮ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥
ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਿਹ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਿਤਆ ਮੈ ਗਲ ਿਵਿਚ ਲੈਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਵਾਨੜਾ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥
ਸਭ ਹੋਈ ਿਛੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਜੀਉ ॥੧੭॥
ਵਾਤ ਵਜਿਨ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥
ਿਨਹਤੇ ਪੰਿਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁ ਰ ਥਾਪੀ ਿਦਤੀ ਕੰਿਡ ਜੀਉ ॥੧੮॥
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
ਘਿਰ ਜਾਸਿਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥
ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥
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ਹਿਰ ਿਦਸਿਹ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਤੁਝੈ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥
ਮੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਟੀ ਿਮਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥
ਹਉ ਬਾਹੁਿੜ ਿਛੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥
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ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂ ਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1397

ਵਡਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3)

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰੇ ॥੨॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿਧਆਏ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੩॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੪॥
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ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

1398

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (610-13)

ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਿਰ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਿਲਿਖ ਪਾਈ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸਮਾਨੇ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਮਿਟਓ ਅਿਗਆਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਸਭ ਠਾਈ ॥੩॥
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਿਧਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਭਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੮॥
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ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

1399

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-7)

ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ॥
ਿਜਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇਦਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥
ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਣੁ ਿਵਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥
ਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਿਵਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਿਗਆਨੀ ਜੜ ਅਪੁਣੀ ਆਿਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥
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ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥

1400

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿਹੰਡੋਲ ॥ (1185-16)

ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝੈ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੈ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ॥
ਭਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਰੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥੨॥
ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂ ਜਾ ॥੩॥
ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਬਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥

1560

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-1)

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਿਬਨਸੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵਆ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰਉ ਆਨੰਦ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪਉ ਗੁ ਰ ਮੰਤ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ॥
ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂ ਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਿਨ ਤਾਣੁ ॥
ਈਹ ਊਹ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਸਗਲ ਿਧਆਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥
ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥
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ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਕਿਹ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਿਹਬ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥

1402

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭ (735-1)

ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਕਿਹ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਿਹਬ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਤੁਮਰੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਮੈ ਹੋਰ ੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਿਜਸੁ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਿਵਚੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚੇ ਪਾਣੀ ਿਵਿਚ ਕਾਸਟ ਅਗਿਨ ਧਰੀਜੈ ॥
ਬਕਰੀ ਿਸੰਘੁ ਇਕਤੈ ਥਾਇ ਰਾਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਦੂਿਰ ਕੀਜੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇਖਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ਦੇਵਾਏ ॥
ਿਜਉ ਧਰਤੀ ਚਰਣ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਿਰ ਆਵੈ ਿਤਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤੁ ਆਿਣ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੧੨॥
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ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਿਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੋ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (557-13)

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ ਿਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਿਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੋ ॥
ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥
ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਿਸਉ ਮੁੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥
ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥
ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥
ਜੋ ਸਹ ਕੰਿਠ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਿਸ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥
ਸਿਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਵਾ ॥
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥
ਮਾਿਠ ਗੁ ੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਿਵਸੂਿਰ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰ ੂ ॥
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਿਜਿਨ ਹਉ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਿਰਆ ਰੋਇ ॥
ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਿਨ ਿਪਆਰੇ ਭੇਿਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਬਾਤ ਿਜ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਦੀਜੈ ॥
ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਿਰ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਿਵਣੁ ਿਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
ਿਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਿਵਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥
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ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥

1404

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-1)

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਿਟ ਿਬਕਾਨਾ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥
ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾ ਲਾਲੀ ਿਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥
ਪੀਅਿਹ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਿਹ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਿਸਿਹ ਤੁਧੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥
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ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

1405

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7)

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੋਸਾਈ ਿਮਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਿਮਠੜਾ ॥
ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਿਭ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਿਚਿਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
ਹਿਰ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਂਵੈ ਿਨਬਾਿਹ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੁਸੀ ਭੋਿਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਬਾਿਣ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਿਪੰਡ ਦਾ ਬੰਿਨ ਆਦੇ ਪੰਿਜ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਿਤਹੰਡੀਆ ॥
ਪੰਿਜ ਿਕਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਿਮਹਿਡਆ ॥
ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਿਢ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘੁ ਿਘ ਿਗਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਉਜੜੁ ਥੇਹ ੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
ਹਿਰ ਇਠੈ ਿਨਤ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥
ਮੈ ਛਿਡਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਿਛਿਕ ਜੀਉ ॥੮॥
ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
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ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਵਖਾਿਲਆ ਮਸਤਿਕ ਧਿਰ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ॥
ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
ਸੁਿਣ ਗਲਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਿਦੜਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾਿੜ ਜੀਉ ॥੧੧॥
ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸੇਵੇ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥
ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ਸਭ ਿਡਠੀਆ ਤੁਿਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥
ਹੁਿਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥
ਿਝੰਿਮ ਿਝੰਿਮ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥
ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਿਹ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਿਤਆ ਮੈ ਗਲ ਿਵਿਚ ਲੈਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਵਾਨੜਾ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥
ਸਭ ਹੋਈ ਿਛੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਜੀਉ ॥੧੭॥
ਵਾਤ ਵਜਿਨ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥
ਿਨਹਤੇ ਪੰਿਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁ ਰ ਥਾਪੀ ਿਦਤੀ ਕੰਿਡ ਜੀਉ ॥੧੮॥
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
ਘਿਰ ਜਾਸਿਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥
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ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥
ਹਿਰ ਿਦਸਿਹ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਤੁਝੈ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥
ਮੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਟੀ ਿਮਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥
ਹਉ ਬਾਹੁਿੜ ਿਛੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥
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ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥

1406

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-10)

ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਬਖੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥
ਇਸਟ ਮੀਤ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਜਮੁ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸਗਲ ਿਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਾਿਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥
ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥
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ਤੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਿਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥

1407

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ ॥ (51-17)

ਤੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਿਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥
ਭੂਲਿਹ ਚੂਕਿਹ ਬਾਿਰਕ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਪਤਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥
ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥
ਤੇਰਾ ਿਬਖਮੁ ਭਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ ॥
ਸਭ ਹੀ ਮਿਧ ਸਭਿਹ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ॥੨॥
ਿਪਤਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥੩॥
ਭਏ ਿਕਰਪਾਲ ਠਾਕੁ ਰ ਰਿਹਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥

1569

ਤੇਰੈ ਮਾਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਾਿਨ ॥

1408

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (1322-4)

ਤੇਰੈ ਮਾਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਾਿਨ ॥
ਨੈਨ ਬੈਨ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੀਐ ਅੰਗ ਅੰਗੇ ਸੁਖ ਪਰ੍ਾਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਤ ਉਤ ਦਹ ਿਦਿਸ ਰਿਵਓ ਮੇਰ ਿਤਨਿਹ ਸਮਾਿਨ ॥੧॥
ਜਤ ਕਤਾ ਤਤ ਪੇਖੀਐ ਹਿਰ ਪੁਰਖ ਪਿਤ ਪਰਧਾਨ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਿਮਟੇ ਕਥੇ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ॥੨॥੧॥੪॥

1570

ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਉਮਾਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1409

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-6)

ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਉਮਾਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਿਹ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸੋਭਾ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਆਿਹਓ ॥੧॥
ਸਭ ਤੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਤੇ ਊਚਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਿਹਓ ॥੨॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਿਮਿਲਓ ਭਗਤਨ ਕਉ ਜਨ ਿਸਉ ਪਰਦਾ ਲਾਿਹਓ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਗਾਵੈ ਗੁ ਣ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸਮਾਿਹਓ ॥੪॥੬॥

1571

ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥

1410

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥ (794-10)

ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥
ਬਾਵਿਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥
ਤੈ ਸਿਹ ਮਨ ਮਿਹ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ ॥੧॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁ ਨ ਕਾਲੀ ॥
ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਿਬਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥
ਿਪਰਿਹ ਿਬਹੂਨ ਕਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਜਾ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਿਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ॥
ਜਾ ਿਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥
ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਬਹੁਤੁ ਿਪਈਣੀ ॥
ਉਸੁ ਊਪਿਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥

1572

ਤੈ ਨਰ ਿਕਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਿਨ ਕੀਨਾ ॥

1411

ਸਾਰੰਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀਉ ॥ (1253-5)

ਤੈ ਨਰ ਿਕਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਿਨ ਕੀਨਾ ॥
ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮੁ ਨ ਿਬਸਿਰਓ ਕਰ੍ੋਧੁ ਨ ਿਬਸਿਰਓ ਲੋਭੁ ਨ ਛੂਿਟਓ ਦੇਵਾ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਿਨਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ॥੧॥
ਬਾਟ ਪਾਿਰ ਘਰੁ ਮੂਿਸ ਿਬਰਾਨੋ ਪੇਟ ੁ ਭਰੈ ਅਪਰ੍ਾਧੀ ॥
ਿਜਿਹ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਿਤ ਸੋਈ ਅਿਬਿਦਆ ਸਾਧੀ ॥੨॥
ਿਹੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥
ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥੩॥੧॥੬॥

1573

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

1412

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (93-15)

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥
ਕਨਕ ਕਿਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥
ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥
ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਦੇਹ ੂ ॥
ਰਿਵਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥

1574

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਿਖੰਚ ਤਨੀ ॥

1413

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-3)

ਮੂ ਲਾਲਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਿਖੰਚ ਤਨੀ ॥੧॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਮਨ ਮਾਿਹ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੂ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ॥੨॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥

1575

ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥

1414

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (792-10)

ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥
ਨਾ ਜਾਨਉ ਿਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥
ਰੈਿਨ ਗਈ ਮਤ ਿਦਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥
ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥
ਹੰਸੁ ਚਿਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥੨॥
ਕੁ ਆਰ ਕੰਿਨਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਿਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝੁ ਭਤਾਰਾ ॥੩॥
ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਿਪਰਾਨੀ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥

1576

ਥਾਕੇ ਨੈਨ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਿਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਿਰ ਕਾਇਆ ॥

1415

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਲਿਲਤ ॥ (793-1)

ਤਾਕੇ ਨੈਨ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਿਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਿਰ ਕਾਇਆ ॥
ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਿਤ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨ ਥਾਕਿਸ ਮਾਇਆ ॥੧॥
ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਤਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਿਹ ਸਾਸਾ ॥
ਜੇ ਘਟੁ ਜਾਇ ਤ ਭਾਉ ਨ ਜਾਸੀ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਵਾਸਾ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਉ ਸਬਦੁ ਬਸਾਵੈ ਅੰਤਿਰ ਚੂਕੈ ਿਤਸਿਹ ਿਪਆਸਾ ॥
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਚਉਪਿੜ ਖੇਲੈ ਮਨੁ ਿਜਿਣ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ॥੩॥
ਜੋ ਜਨ ਜਾਿਨ ਭਜਿਹ ਅਿਬਗਤ ਕਉ ਿਤਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸਾ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਿਹ ਢਾਿਲ ਜੁ ਜਾਨਿਹ ਪਾਸਾ ॥੪॥੪॥

1577

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

1416

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (196-14)

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਿਬਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚਿੜ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੨॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਦਾ ਕਿਲਆਣ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥

1578

ਥਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਮਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ ॥

1417

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-5)

ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਘਰੀ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਕੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਖੁ ਹੈ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਨ ਧਨ ਿਸਮਰਤ ਅਨਦ ਘਨਾ ॥
ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਸਦ ਸੰਗੇ ਗੁ ਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਭਨਾ ॥੧॥
ਥਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਮਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਵਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਜਾ ਮਿਹ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੨॥੩੨॥੫੫॥

1579

ਥਾਲ ਿਵਿਚ ਿਤੰਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥

1418

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-12)

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

1580

ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਸਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਿਪਆਰੇ ॥

1419

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-6)

ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਸਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਿਰ ਮਾਰੇ ॥
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਿਸ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥

1581

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਿਨ ਆਇ ॥

1420

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (801-19)

ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਅਗਨਤ ਗੁ ਣ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਚਰਨ ਿਧਆਈ ॥੧॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਲੀਜੈ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ॥
ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ॥
ਸਰਬ ਦੂਖ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਨਸੇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਬਸੈ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਿਬਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹੋਵਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਰੀਿਤ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਤ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥੪॥੩॥
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ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਿਰ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਮੋਰੇ ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥

1421

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-13)

ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਿਰ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਮੋਰੇ ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੂ ਿਸਆਨਪ ਉਕਿਤ ਨ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਿਜਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਸੰਿਗ ਤੁਮ ਪਰ੍ਭ ਰਾਤੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਭਗਤਨ ਸੰਿਗ ਜੋਰੀ ॥
ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨੁ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਓਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ॥੨॥
ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਿਹ ਭੇਦ ੁ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ ਮਿਹ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥
ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਪਰ੍ਗਟੁ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥੩॥
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਿਤ ਊਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧੋਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ਿਕਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੰਗੋਰੀ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥
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ਦਸ ਿਮਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਿਧ ਆਨੀ ॥

1422

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-13)

ਦਸ ਿਮਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਿਧ ਆਨੀ ॥
ਪ ਚ ਿਮਰਗ ਬੇਧੇ ਿਸਵ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੧॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਲੇ ਚਿੜਓ ਿਸਕਾਰ ॥
ਿਮਰ੍ਗ ਪਕਰੇ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਹਥੀਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਖੇਰ ਿਬਰਿਤ ਬਾਹਿਰ ਆਇਓ ਧਾਇ ॥
ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗ ਇ ॥੨॥
ਿਮਰ੍ਗ ਪਕਰੇ ਘਿਰ ਆਣੇ ਹਾਿਟ ॥
ਚੁਖ ਚੁਖ ਲੇ ਗਏ ਬ ਢੇ ਬਾਿਟ ॥੩॥
ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਿਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੪॥੪॥
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ਦਹ ਿਦਸ ਛਤਰ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਇਓ ॥

1423

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-7)

ਦਹ ਿਦਸ ਛਤਰ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਇਓ ॥
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਨੀਦ ਨਹੁ ਨੈਨਹ ਿਪਰੁ ਪਰਦੇਿਸ ਿਸਧਾਇਓ ॥੧॥
ਹੁਿਣ ਨਹੀ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥
ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਿਸਿਧ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਇਹੁ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰੋ ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਸੁਖਦਾਇਓ ॥
ਮੰਦਿਰ ਚਿਰ ਕੈ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਿਰ ਭਿਰ ਆਇਓ ॥੨॥
ਹਉ ਹਉ ਭੀਿਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਿਸ ਿਨਕਟਾਇਓ ॥
ਭ ਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਿਬਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਰਬ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਗਰੋ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਓ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਗੁ ਿਰ ਖੋਈ ਤਉ ਦਇਆਰੁ ਬੀਠਲੋ ਪਾਇਓ ॥੪॥
ਸਭੁ ਰਿਹਓ ਅੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਓ ॥
ਸਰਬ ਗੁ ਨਾ ਿਨਿਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੧॥੬੧॥

1585

ਦਯ ਗੁ ਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਿਗ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1424

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੫ (203-5)

ਦਯ ਗੁ ਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਿਗ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਰਹਣਾ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁਖਦਾਿਤਆ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜੀ ॥੧॥
ਹਸਤ ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਮਿਤ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥
ਿਕਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਮਲਾ ਕਵਨ ਿਬਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥
ਸਰਿਣ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਿਹਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਿਸਿਧ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਿਹ ॥
ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਿਹ ॥੪॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਿਬਖੁ ਤਿਰਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥
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ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਪਆਸ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥

1425

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-13)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਜਮਕੰਕਰ ਨਿਸ ਗਏ ਿਵਚਾਰੇ ॥੧॥
ਤੂ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਦੂਖ ਦੇਵਿਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕਿਹ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਪਆਸ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਦੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥
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ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਹਿਰ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1426

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-17)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥
ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਹਿਰ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥
ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਕਿਰ ਸਰਨੀ ਆਏ ਜਲਤਉ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹ ੁ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੋ ਕੀਜੈ ॥੨॥੧੩॥੧੭॥
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ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

1427

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-1)

ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਿਜ ਨੀਦ ਿਕਉ ਆਈ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ॥੧॥
ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥
ਿਨਰਦੈ ਜੰਤੁ ਿਤਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ॥
ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਦੁਤਰ ਮਾਈ ॥੩॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥
ਿਕਸੁ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਿਕਰਤੁ ਭਵਾਈ ॥੪॥
ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ॥
ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥
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ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥

1428

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (533-17)

ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥
ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ ਆਿਹ ਪਿਰਓ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜੋ ਿਦਸਟੈ ਸੋ ਗਾਛੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥੧॥
ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਾ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ਮਾਇ ਆਛੈ ॥
ਆਇ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਚਰਨੀ ਤਉ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਛੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥
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ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਨਹਾਲ ॥

1429

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (980-1)

ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਨਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥
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ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥

1430

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (1119-4)

ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਾਗੀ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥
ਿਬਸਰੀ ਿਤਆਸ ਿਬਡਾਨੀ ॥੧॥
ਅਬ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥
ਦੇਿਖ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸੁ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਅ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥
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ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥

1431

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (757-10)

ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਿਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥੨॥
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਿਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਵਿਡਆਈ ॥੬॥
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ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
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ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਸੁਰਿਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਿਲ੍ਹ ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਿਤਆਗੀ ਸਰ੍ਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਾਰ ॥
ਮਾਗਉ ਕਾਿਹ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਿਨਸਤਾਰੁ ॥੧॥
ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾ ਿਬਪ ਸੁਦਾਮਾ ਿਤਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸੰਮਰ੍ਥ ਦਾਤੇ ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥
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ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਗੁ ਰ ਤੇਰਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-1)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਗੁ ਰ ਤੇਰਾ ॥
ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਪਣੀ ਸਰਿਣ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥
ਸੁਨਹੁ ਿਬਨਉ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਿਹ ਮੇਰੈ ਚੀਤਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥
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ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥
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ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥
ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵਹੁ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਅਗੋਚਰ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਰੀ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਭ ਤੁਝਿਹ ਿਚਤਾਰੀ ॥੨॥
ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਨੁ ਜਾਪੇ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥
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ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥
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ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ ਪੀਓ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਿਬਨਾਿਸਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥
ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਤੁਮ ਆਿਪ ਕੀਓ ॥
ਿਦੜੁ ਕਿਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਜੇ ਿਬਿਖਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ੍ੁ ਲੀਓ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ੁ ਗੀਓ ॥੩॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਿਲਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥
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ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥
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ਿਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥
ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਧੋਈ ॥੨॥
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ ॥
ਤਬ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥
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ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁ ਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15)

ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸੁਰਿਤ ਸਮੋਈ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਿਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥
ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਿਧ ਿਨਰਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਤ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਿਲ ਲਏ ਰੰਿਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ॥
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁ ਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਏ ॥
ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥
ਜਮੁ ਜਾਗਾਿਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਿਜਸੁ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਠਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥
ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁੰਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਿਬਨੋਦੀ ਉਿਠ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਛਾਜੈ ॥
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਜੈ ॥
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦੂਤ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ॥
ਨਰਕ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਿਜਉ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥
ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥
ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਿਕਰਿਤ ਬਾਧਾ ਗਰ੍ਿਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥
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ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਿਤ ਭੀੜੀ ॥
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਿਤਲ ਿਜਉ ਪੀੜੀ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਲਤਰ੍ ਸੁਤ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥
ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਿਣ ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੧॥
ਕੂ ੜੁ ਛੋਿਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਿਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਮਹਲਹੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹਿਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥
ਪਰ੍ਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕੋ ਪਾਵਿਹ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਿਹ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ॥
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਤੂ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੫॥
ਇਿਕ ਦਿਰ ਸੇਵਿਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥
ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਛਡਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੋੜੇ ਿਚਤੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਿਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੧੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਿਬਿਧ ਸਾਈ ॥
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥
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ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
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ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਸੁਰਿਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਿਲ੍ਹ ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਿਤਆਗੀ ਸਰ੍ਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਾਰ ॥
ਮਾਗਉ ਕਾਿਹ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਿਨਸਤਾਰੁ ॥੧॥
ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾ ਿਬਪ ਸੁਦਾਮਾ ਿਤਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸੰਮਰ੍ਥ ਦਾਤੇ ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥
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ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥

1439

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7)

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਗੁ ਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂ ਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਿਤਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਪੂ ਰਨ ਧਾਮ ॥
ਜਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬ ਛੈ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਾਮ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਟਆ ਅਿਭਮਾਨ ॥
ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥

1602

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦ ਕਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥

1440

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-9)

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦ ਕਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸੁ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਕੀਰਤਨ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਰਹਉ ਜਬ ਲਗੁ ਘਿਟ ਸਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬੰਧਪ ਤੂਹੈ ਤੂ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕੋ ਿਨਰਮਲ ਜਾਸੁ ॥੨॥੭॥੭੧॥
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ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ ਜਾਈ ॥

1441

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (969-18)

ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥
ਿਦਵਸ ਰੈਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਿਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥
ਹਮ ਕੂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਭਉਕਿਹ ਆਗੈ ਬਦਨੁ ਪਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਿਮਿਟਆ ਨ ਜਾਈ ॥
ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਿਨ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥੨॥
ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ ਜਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਿਤ ਪਛਾਨੈ ਹਿਰ ਲਏ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥
ਕੋਠਰੇ ਮਿਹ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤੁ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵਹੁ ਬਸਤੁ ਸਮਾਿਰ ॥੪॥
ਕਬੀਿਰ ਦੀਈ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਿਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥

1604

ਦਾਿਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥

1442

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-8)

ਦਾਿਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਜਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਰਾਮ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥੩॥

1605

ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥

1443

ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ

(858-3)

ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥
ਅਸਟ ਦਸਾ ਿਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥
ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥
ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰੁ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਿਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ ॥੩॥੧॥

1606

ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਰਹੇ ਹਿਰ ਬੂਟ ॥

1444

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (914-11)

ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਰਹੇ ਹਿਰ ਬੂਟ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ॥
ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੧॥
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਿਜਉ ਿਤਖਾ ਿਮਟੰਤ ॥
ਧਨ ਿਬਗਸੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਵਤ ਕੰਤ ॥
ਲੋਭੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥
ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਦਇਆ ਿਜਉ ਬਾਲਾ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਜਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥੩॥
ਿਜਉ ਅੰਧੁਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥
ਗੂ ੰਗਾ ਬਕਤ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ ॥
ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਿਰ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਗਲ ਉਧਾਿਰ ॥੪॥
ਿਜਉ ਪਾਵਕ ਸੰਿਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥
ਐਸੇ ਪਰ੍ਾਛਤ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਬਨਾਸ ॥
ਿਜਉ ਸਾਬੁਿਨ ਕਾਪਰ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥
ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਖੋਤ ॥੫॥
ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ ॥
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੂੰਦ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਿਜਉ ਕੁ ਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਮਨਿਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਦਇਆਲ ਭਏ ਤਾ ਆਏ ਚੀਿਤ ॥
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਿਤਿਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥
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ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ ॥੭॥
ਸਿਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਛੂਟੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦ ॥
ਨਾਨਕ ਪੇਿਖਓ ਸਭੁ ਿਬਸਮਾਦ ॥੮॥੪॥

1608

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਬੰਧਿਨ ਬ ਧੈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥

1445

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16)

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਬੰਧਿਨ ਬ ਧੈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੂਲਾ ਿਫਰੈ ਅਜਾਈ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥
ਪੁਿਨ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਿਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
ਿਜਨੀ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਿਣਆ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥
ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਨਾਉ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਜਿਗ ਹਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਜੀਤਾ ॥੪॥੯॥
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ਿਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥

1446

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (692-1)

ਿਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥
ਕਾਲੁ ਅਹੇਰੀ ਿਫਰੈ ਬਿਧਕ ਿਜਉ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਿਬਿਧ ਕੀਜੈ ॥੧॥
ਸੋ ਿਦਨੁ ਆਵਨ ਲਾਗਾ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਹੈ ਕਾ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਿਤ ਕਾਇਆ ਮਿਹ ਬਰਤੈ ਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥
ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥੨॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਛੋਡਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨ ॥੩॥੨॥

1610

ਿਦਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥

1447

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (401-12)

ਅੰਤਿਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਿਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਿਗ ਸਵਾਰੀ ॥
ਸੰਿਗ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥
ਅਵਰ ਿਬਸਾਰੀ ਿਬਸਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਖਿਨ ਗਾਵਉ ਸੁਿਖ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਿਗ ਪੰਿਥ ਸਮਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਿਦਰ੍ੜੁ ਗੁ ਿਰ ਮਨ ਮਿਹ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਿਤਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥
ਿਦਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਿਬਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਿਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭ ਪਾਵਉ ਸੰਤ ਰੇਨ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਸਰ੍ਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥
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ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਿਪਆਰੋ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥

1448

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-15)

ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਿਪਆਰੋ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥
ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਿਤਆਿਗ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥੧॥
ਮੋਹਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥
ਬਾਿਸ ਰਿਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਪੇਿਖ ਮੋਿਹਓ ਮਨੁ ਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨਹੁ ਜੰਗੀਲਾ ॥
ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥

1612

ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

1449

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ (747-4)

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਈ ਭਗਿਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰਾ ॥
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਭ ਪਰ੍ਾਣਪਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥
ਇਹ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥
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ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥

1450

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ (386-7)

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਿਧਆਈਐ ॥
ਮਾਰਿਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥
ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ॥
ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਰਿਜ ਕਾਿਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ॥
ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਲਿਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥
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ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨ ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥

1451

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ (488-7)

ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨ ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥
ਿਜਨ ਮਿਨ ਹੋਰ ੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰ ੁ ਿਸ ਕ ਢੇ ਕਿਚਆ ॥੧॥
ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥
ਿਵਸਿਰਆ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ਦਿਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥
ਿਤਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥
ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ॥
ਿਜਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥

1452

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-3)

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥
ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਜੈਸੇ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥
ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥
ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਿਰ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਐਸੀ ਬੁਿਧ ਸਮਾਨੀ ॥
ਚੂਿਕ ਗਈ ਿਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥
ਉਰਵਾਿਰ ਪਾਿਰ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥
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ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥

1453

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-1)

ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਿਬਨਸੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵਆ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰਉ ਆਨੰਦ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪਉ ਗੁ ਰ ਮੰਤ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ॥
ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂ ਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਿਨ ਤਾਣੁ ॥
ਈਹ ਊਹ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਸਗਲ ਿਧਆਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥
ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥
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ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ਿਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥

1454

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1105-14)

ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ਿਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰੇ ॥
ਪੇਟ ੁ ਭਿਰਓ ਪਸੂਆ ਿਜਉ ਸੋਇਓ ਮਨੁਖੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਹਾਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਿਚਓ ਧੰਧੈ ਝੂਠ ॥
ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਿਜਵੈ ਭਟਕਤੁ ਚਾਿਲਓ ਊਿਠ ॥੧॥
ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘੁ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ॥
ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ ॥੨॥
ਕਾਮੀ ਕਰ੍ੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ ॥
ਿਨੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨ ਿਸਮਿਰਓ ਰਾਮੁ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥
ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਾਿਨਓ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੪॥੧॥
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ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥

1455

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (210-16)

ਦੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥
ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁ ਰਿਹ ਟੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਿਬਖਾਦੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਦਲੁ ਸਾਿਧਆ ॥੨॥
ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ ਿਮਿਲ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥
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ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਿਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥

1456

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (358-7)

ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਿਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥
ਉਿਨ ਚਾਨਿਣ ਓਹੁ ਸੋਿਖਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥
ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕਿੜ ਪਾਇ ॥
ਲਖ ਮਿੜਆ ਕਿਰ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪੰਡੁ ਪਤਿਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਿਕਿਰਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
ਗੰਗ ਬਨਾਰਿਸ ਿਸਫਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥
ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤ ਥੀਐ ਜ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥
ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ੁ ਛਿਮਛਰੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਵਿਟ ਿਪੰਡੁ ਖਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਪੰਡੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂੰ ਿਨਖੂਟਿਸ ਨਾਿਹ ॥੪॥੨॥੩੨॥
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ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ॥

1457

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (736-16)

ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਹੋਇ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜੋ ਜਨੁ ਸੇਵੇ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ॥
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ॥੧॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪੂ ਰਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥
ਲੋਕ ਪਤੀਆਰੈ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਸਾਿਚ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥੨॥
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਅੰਤਿਰ ਿਤਸੁ ਜਾਗੈ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਿਹ ਰਾਿਸ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ॥੪॥੨॥
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ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਇਆ ॥

1458

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-3)

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਇਆ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥
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ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥ (655-2)

ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਖਾ ॥
ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥
ਅਬ ਬੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥
ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ॥
ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥
ਬਾਜੀਗਰ ਸ ਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥
ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥੨॥
ਕਥਨੀ ਕਿਹ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਭ ਕਿਥ ਕਿਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥
ਤਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਹਿਰ ਲੀਨੀ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
ਿਮਿਲਓ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥
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ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-13)

ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥
ਿਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਿਤਨ ਹੀ ਰਿਖ ਲੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਤ ਭਉ ਕੈਸਾ ਭਾਈ ॥
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਸੈ ਸਭਨੀ ਠਾਈ ॥੧॥
ਅਨਾਥਾ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਓਟ ਜੀਵਿਹ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੨॥੧੬॥
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ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ

(830-14)

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥
ਅਜਾਮਲੁ ਗਿਨਕਾ ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀਅ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਜ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟੀ ਿਛਨਹੂ ਮਿਹ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਬਖਾਨੋ ॥
ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧਰ੍ੂਅ ਬਾਿਰਕ ਭਜਨ ਮਾਿਹ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥
ਅਚਲ ਅਮਰ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਿਹ ਹੈਰਾਨੋ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥
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ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥

1462

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮ ਝ ॥ (218-4)

ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂ ਰਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਤੁ ਘਿਟ ਵਸੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ॥
ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥
ਸੇਵਾ ਸੁਰਿਤ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਿਧ ॥
ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ॥੨॥
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਸਾਈਆ ਨਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥
ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਰਖੇ ਆਿਪ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਦਯੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਿਕਛੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੪॥੨॥੧੭੦॥
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ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਿਵਸਿਰ ਜਾਵੈ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-18)

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਜਾ ਿਵਸਿਰ ਜਾਵੈ ॥
ਭੁਖ ਿਵਆਪੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਧਾਵੈ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ॥
ਜੀਇ ਸਮਾਲੀ ਤਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥
ਿਚੰਤਾ ਰੋਗੁ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਬਾਿਰਕ ਵ ਗੀ ਹਉ ਸਭ ਿਕਛੁ ਮੰਗਾ ॥
ਦੇਦੇ ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰੰਗਾ ॥
ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥
ਿਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ॥
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਦੇ ਿਨਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥੧੫॥
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ਦੁਧ ਿਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਿਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਿਮ ਨਾਹੀ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (354-14)

ਦੁਧ ਿਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਿਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਿਮ ਨਾਹੀ ॥
ਿਕਆ ਸੁਲਤਾਨੁ ਸਲਾਮ ਿਵਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਕੀ ਿਵਸਰਿਹ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥
ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥
ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥
ਅਖਰ ਿਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਿਸੰਿਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥
ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਿਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਿਕਸੈ ਨਾਹੀ ॥
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥
ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰ ੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਤ ਜੁਗਿਤ ਨਾਹੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥
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ਦੁਨੀਆ ਕੈਿਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥

1465

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (64-4)

ਮੁਕਾਮੁ ਕਿਰ ਘਿਰ ਬੈਸਣਾ ਿਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥
ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਿਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥
ਦੁਨੀਆ ਕੈਿਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥
ਕਿਰ ਿਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਿਰ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਿਮ ॥
ਪੰਿਡਤ ਵਖਾਣਿਹ ਪੋਥੀਆ ਿਸਧ ਬਹਿਹ ਦੇਵ ਸਥਾਿਨ ॥੨॥
ਸੁਰ ਿਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥
ਦਿਰ ਕੂ ਚ ਕੂ ਚਾ ਕਿਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਿਭ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥
ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੂ ਚੁ ॥
ਘੜੀ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਿਦਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਿਭ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥
ਸਬਦਾਹ ਮਾਿਹ ਵਖਾਣੀਐ ਿਵਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੫॥
ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥
ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥
ਮੁਕਾਮੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਿਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥
ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥
ਿਦਨ ਰਿਵ ਚਲੈ ਿਨਿਸ ਸਿਸ ਚਲੈ ਤਾਿਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥
ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥
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ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਬਾਿਰਆ ॥

1466

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-1)

ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਬਾਿਰਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥੧॥
ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਮੋਿਹ ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਬਖਿਸ ਲਏ ਸਿਭ ਸਚੈ ਸਾਿਹਿਬ ਸੁਿਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥
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ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ ਅਿਬਬੇਕੈ ॥

1467

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (658-8)

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ ਅਿਬਬੇਕੈ ॥
ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ੍ ਸਮਸਿਰ ਿਗਰ੍ਹ ਆਸਨ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਹਹੁ ਿਕਹ ਲੇਖੈ ॥੧॥
ਨ ਬੀਚਾਿਰਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸੁ ॥
ਿਜਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਿਰ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਿਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਿਦਵਸ ਜਾਹੀ ॥
ਇੰਦਰ੍ੀ ਸਬਲ ਿਨਬਲ ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ ॥੨॥
ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛੁ ਸਮਝ ਨ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਿਤ ਪਰਹਿਰ ਕੋਪੁ ਕਰਹੁ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥੩॥੩॥
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ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-5)

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਹ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥
ਮਿਰ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਨਾ ਿਬਸਰਤ ਰਾਮ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਕਵਨ ਅਰਥ ਿਮਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥
ਜੋ ਨ ਸੁਨਿਹ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਿਤਰ੍ਗਦ ਜੋਿਨ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥
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ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਿਰ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-11)

ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਿਰ ॥
ਅਬ ਮਸਲਿਤ ਮੋਿਹ ਿਮਲੀ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥
ਚੁਕਾ ਿਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁ ਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਕਿਟ ਆਿਨ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥
ਕਾਿਣ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੀ ॥੨॥
ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੈ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰਾ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਮੈ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥
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ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਿਭ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਵਰਿਹ ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

1470

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-13)

ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਿਭ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਵਰਿਹ ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਓਹੁ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ ॥੧॥
ਿਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਿਰ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥
ਮੁਰਾਿਰ ਸਹਾਇ ਹੋਹ ੁ ਦਾਸ ਕਉ ਕਰੁ ਗਿਹ ਉਧਰਹੁ ਮੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਣੀ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕੁ ਿਰ ਮੇਰੈ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਆਿਪ ॥
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਭਏ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਾਿਪ ॥੨॥੧੩॥੪੪॥
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ਦੂਧੁ ਕਟੋਰੈ ਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1163-16)

ਦੂਧੁ ਕਟੋਰੈ ਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥
ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਦੁਿਹ ਆਨੀ ॥੧॥
ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਿਬੰਦੇ ਰਾਇ ॥
ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁ ਿਰਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੀ ॥
ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਆਗੈ ਧਰੀ ॥੨॥
ਏਕੁ ਭਗਤੁ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਬਸੈ ॥
ਨਾਮੇ ਦੇਿਖ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸੈ ॥੩॥
ਦੂਧੁ ਪੀਆਇ ਭਗਤੁ ਘਿਰ ਗਇਆ ॥
ਨਾਮੇ ਹਿਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਭਇਆ ॥੪॥੩॥
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ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ॥

1472

ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੩ (525-10)

ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ॥
ਫੂਲੁ ਭਵਿਰ ਜਲੁ ਮੀਿਨ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥੧॥
ਮਾਈ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥
ਿਬਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬਸਿਹ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਿਹ ਬਾਸਾ ॥
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਿਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਿਹ ਨ ਤੋਰੀ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਵਨ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥
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ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਿਬੰਦੇ ਰਾਇ ॥
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ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1163-16)

ਦੂਧੁ ਕਟੋਰੈ ਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥
ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਦੁਿਹ ਆਨੀ ॥੧॥
ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਿਬੰਦੇ ਰਾਇ ॥
ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥
ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁ ਿਰਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੀ ॥
ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਆਗੈ ਧਰੀ ॥੨॥
ਏਕੁ ਭਗਤੁ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਬਸੈ ॥
ਨਾਮੇ ਦੇਿਖ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸੈ ॥੩॥
ਦੂਧੁ ਪੀਆਇ ਭਗਤੁ ਘਿਰ ਗਇਆ ॥
ਨਾਮੇ ਹਿਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਭਇਆ ॥੪॥੩॥
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ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਿਹਰਾਵਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (329-9)

ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਿਹਰਾਵਉ ॥
ਸਗਲ ਤ ਜੀਨੁ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥੧॥
ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਿਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ ॥
ਸਹਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗੁ ਧਿਰ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝਿਹ ਲੇ ਤਾਰਉ ॥
ਿਹਚਿਹ ਤ ਪਰ੍ੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥੨॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰਾ ॥੩॥੩੧॥
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ਦੇਹ ਤੇਜਿਣ ਜੀ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋੜੀਆ (575-5)

ਦੇਹ ਤੇਜਿਣ ਜੀ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥
ਧੰਨੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਿਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਵਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਹ ਸੁ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ ॥
ਏਹ ਦੇਹ ਸੁ ਬ ਕੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਜਾਪੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ॥੧॥
ਦੇਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ ਬੁਿਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ॥
ਚਿੜ ਲੰਘਾ ਜੀ ਿਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਰਾਮ ॥
ਿਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਏ ॥
ਹਿਰ ਬੋਿਹਿਥ ਚਿੜ ਵਡਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁ ਰ ੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਿਦ ਤਰਾਏ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਰੰਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਉਤਮੁ ਹਿਰ ਪਦੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁ ਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਹਿਰ ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਇ ਚਾਬਕੁ ਮਨੁ ਿਜਣੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੀਿਤਆ ॥
ਅਘੜੋ ਘੜਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਾਵੈ ਅਿਪਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਿਤਆ ॥
ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁ ਿਰ ਵਖਾਣੀ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ॥
ਮਹਾ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਬਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਇਆ ॥੩॥
ਘੋੜੀ ਤੇਜਿਣ ਦੇਹ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥
ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥
ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ਧੁਿਰ ਪਾਇਆ ਿਕਰਤੁ ਜੁੜੰਦਾ ॥
ਚਿੜ ਦੇਹਿੜ ਘੋੜੀ ਿਬਖਮੁ ਲਘਾਏ ਿਮਲੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰੈ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੰਞ ਆਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲੁ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥
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ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥

1476

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (575-19)

ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥
ਿਗਆਨ ਮੰਗੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਜਾਣੀਆ ॥
ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਫਿਲਉ ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਵਖਾਣੀਆ ॥
ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ ॥
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਚੰਗੀਆ ॥੧॥
ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨੁ ਸੁਿਵਨਾ ਰਾਮ ॥
ਜਿੜ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ॥
ਜਿੜ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗ ਹਿਰ ਬਣੇ ॥
ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਿਰ ਨਵਤਨ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਨਾਮੁ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੰਗੀਆ ॥੨॥
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁ ਿਰ ਅੰਕਸੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਵਿਸ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਵਸਗਿਤ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਸੋਹੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਨਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਿਰ ਦਾਸੁ ਕਹਤੁ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥
ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਜੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ ॥
ਗੁ ਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਿਨ ਸੁਭਾਏ ਹਿਰ ਗੁ ਰਮਤੀ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਚਿੜ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੬॥
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ਦੇਹ ੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਿਪਰ੍ਅ ਕਹੀਅਉ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ

(700-8)

ਦੇਹ ੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਿਪਰ੍ਅ ਕਹੀਅਉ ॥
ਿਬਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਸੁਨਤੇ ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਿਨ ਸਹੀਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਬਾਹਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ॥
ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਿਚਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਿਨ ਸਾਿਤ ਬੁਝਹੀਅਉ ॥੧॥
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ॥੨॥੧॥੨॥

1641

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਬਸਿਹ ਪੰਚ ਿਕਰਸਾਨਾ ॥

1478

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ॥ (1104-8)

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਬਸਿਹ ਪੰਚ ਿਕਰਸਾਨਾ ॥
ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰ੍ਵਨੂ ਰਸਪਿਤ ਇੰਦਰ੍ੀ ਕਿਹਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥
ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਾਇਥੁ ਚੇਤੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਬਾਕੀ ਿਨਕਸੀ ਭਾਰੀ ॥
ਪੰਚ ਿਕਰ੍ਸਾਨਵਾ ਭਾਿਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਿਧਓ ਜੀਉ ਦਰਬਾਰੀ ॥੨॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰਹੁ ਿਨਬੇਰਾ ॥
ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਿਸ ਬੰਦੇ ਕਉ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਉਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥੭॥

1642

ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥

1479

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152-2)

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥
ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਿਧ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥
ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
ਬੁਝੁ ਰੇ ਿਗਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ ॥
ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਿਗਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥
ਬੁਝੁ ਰੇ ਿਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥
ਮੂਈ ਸੁਰਿਤ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥
ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਤਿਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਭੀਤਿਰ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥
ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥

1643

ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥

1480

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ (1185-3)

ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥
ਅਹੰ ਿਤਆਿਗ ਿਤਆਗੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ॥
ਤੁਮ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸਭਾਗੇ ॥
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਘਨ ਬਾਸੁ ਕੂ ਲੇ ॥
ਇਿਕ ਰਹੇ ਸੂਿਕ ਕਠੂਲੇ ॥
ਬਸੰਤ ਰੁਿਤ ਆਈ ॥
ਪਰਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ॥੧॥
ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ॥
ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ॥
ਅਨ ਰੂਿਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥
ਮਤੁ ਭਰਿਮ ਭੂਲਹੁ ਭੂਲਹੁ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥
ਮਨ ਰੁਿਤ ਨਾਮ ਰੇ ॥
ਗੁ ਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥੨॥੧੮॥

1644

ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥

1481

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-11)

ਿਜਨਾ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਗਇਆ ॥
ਸਹਜ ਸੈਨ ਅਰੁ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਿਬਗਸਇਆ ॥੧॥
ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥
ਿਜਹ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਸੁਨਤ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਸੋ ਿਰਦੈ ਗੁ ਿਰ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਇ ਦੂਤ ਮੋਿਹ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਇਆਨਕ ਭਇਆ ॥
ਕਰਿਹ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਠਾਕੁ ਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥
ਜਹ ਭੰਡਾਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਖੁਿਲਆ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਿਤਹ ਲਇਆ ॥
ਏਕੁ ਰਤਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਿਥਆ ॥੩॥
ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੀਨੋ ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਿਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਿਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥

1645

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥

1482

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਨਾ ਵੇਛੋਿੜਆ ਿਵਛੁੜੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਿਤ ਿਧਰ੍ਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਿਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
ਬਾਲਕੁ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਪੇਖਤ ਿਕਲਿਵਖ ਿਹਰਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਵੈ ਸ ਿਤ ॥
ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਿਹ ਭਰ ਿਤ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਿਦਨੁ ਿਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਿਤ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥

1646

ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥

1483

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥ (331-17)

ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥
ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬ ਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਿਚਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਥੂ ਿਨ ਿਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ॥
ਿਤਸਨਾ ਛਾਿਨ ਪਰੀ ਧਰ ਊਪਿਰ ਦੁਰਮਿਤ ਭ ਡਾ ਫੂਟਾ ॥੧॥
ਆਂਧੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖੈ ਿਤਿਹ ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਭੀਨ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮਿਨ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਨੁ ਜਬ ਚੀਨਾ ॥੨॥੪੩॥
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ਦੇਵਿਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥

1484

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ (358-12)

ਦੇਵਿਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਿਤ ਮਿਹ ਰਹਤੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥
ਤਉ ਕਾਰਿਣ ਸਾਿਹਬਾ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਿਡ ਿਵਲਾਇਿਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥
ਪੀਰ ਪੇਕ ਬਰ ਸਾਿਲਕ ਸਾਿਦਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥
ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥
ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਿਰ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥
ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਿਸਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ॥
ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਹਉ ਸ ਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਿਤ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥

1648

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥

1485

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ (345-3)

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥
ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਾਰੀਲੇ ਗਿਨਕਾ ਿਬਨੁ ਰੂਪ ਕੁ ਿਬਜਾ ਿਬਆਿਧ ਅਜਾਮਲੁ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥
ਚਰਨ ਬਿਧਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ॥
ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਜਨ ਰਾਮ ਕਹੇ ॥੧॥
ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨੁ ਿਬਦਰੁ ਸੁਦਾਮਾ ਉਗਰ੍ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਦੀਏ ॥
ਜਪ ਹੀਨ ਤਪ ਹੀਨ ਕੁ ਲ ਹੀਨ ਕਰ੍ਮ ਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਊ ਤਰੇ ॥੨॥੧॥
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ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥

1486

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-10)

ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥
ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥
ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥੧॥
ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ ॥
ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਿਮਿਥਆ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਨਹਾਰ ॥
ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਿਭ ਕੂ ਰ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਹੋਇ ਜਾਸੀ ਧੂਰ ॥੨॥
ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ ॥
ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਿਹ ਦੇਹ ਿਬਰਧਾਨੀ ॥
ਸਾਕਤ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਿਬਹਾਨੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥
ਏਹੁ ਿਨਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵਦੁ ਿਜਸੁ ਤੂਠਾ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਿਤਨ ਹੀ ਡੀਠਾ ॥੪॥੮॥੧੯॥
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ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਨ ਜਾਣਿਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-9)

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਨ ਜਾਣਿਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥
ਿਫਕਾ ਬੋਲਿਹ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਵਿਸ ਆਵੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਐ ਿਗਆਨ ਮਤੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
ਸਦਾ ਰਾਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਿਪਰ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਮੋਹੀਆ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥
ਿਗਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥
ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁੰਦਰੀ ਿਪਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਵਿਚ ਰੰਗੁ ਰਿਖਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਿਖ ਅਪਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥੫॥
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁ ਣ ਕਾ ਗਿਲ ਹਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰਮਲੁ ਤਿਨ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਿਰ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥
ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਸੇ ਊਤਮਾ ਜਿਤ ਪਿਤ ਸਬਦੇ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹੈ ਿਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥
ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਿਫਰੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥
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ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁ ਰ ਸੂਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (825-17)

ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁ ਰ ਸੂਰੇ ॥
ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਮਜਨੁ ਹੋਵਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਿਥਿਤ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਿਮਟੇ ਿਬਸੂਰੇ ॥੧॥
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਤਰੇ ਛੁਟੇ ਭੈ ਜਮ ਕੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਪੇਿਖ ਹਜੂਰੇ ॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥
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ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-14)

ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
ਕੁ ਸਲ ਖੇਮ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਪਿਤ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥
ਕੋਿਟ ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਸਿਰਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਿਨਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥
ਜਹ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਿਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥

1653

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਪਤਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਿਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-13)

ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਈ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸੁਨਣੇ ॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਿਤਨ ਹਮ ਸਰ੍ੇਵਹ ਿਨਤ ਚਰਣੇ ॥੧॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਤਰਣੇ ॥
ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਹਵਾ ਇਤੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਹਿਰ ਗਾਵਹੁ ਲੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਜਪਣੇ ॥
ਜੋ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣੇ ਗੁ ਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਪਤਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਿਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ ॥
ਿਜਨ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਹਿਰ ਜਨ ਬਣੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਿਵਿਚ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਰਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥
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ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥
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ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ (578-18)

ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥
ਮੁਹਲਿਤ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ॥
ਜਾਨੀ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ॥
ਕ ਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋੜਾ ਜ ਿਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ॥
ਜੇਹਾ ਿਲਿਖਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇਹਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥
ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥
ਏਥੈ ਧੰਧਾ ਕੂ ੜਾ ਚਾਿਰ ਿਦਹਾ ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ॥
ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ਿਜਉ ਿਮਹਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਬੁ ਕੀਜੈ ॥
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਿਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ॥
ਆਗੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਮੂਲੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਕਆ ਿਵਹਾਣਾ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਿਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥੨॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰ੍ਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਾਚੜਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥
ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਆਇਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਢਾਹੇ ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰ੍ਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਿਪਆਰੋ ॥
ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਿਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਿਬਕਾਰੋ ॥
ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਿਬਕਾਰੋ ਗਾਫਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਰੋਵੈ ॥
ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਤਨੁ ਏਵੈ ਖੋਵੈ ॥
ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂ ਿੜ ਕਰਹੁ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਿਪਆਰੋ ॥੪॥੧॥
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ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਿਤਨੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂ ਿਮ ਆਖੀ (968-9)

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਿਤਨੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥
ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਿਤ ਆਿਪ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਿਰਆ ॥
ਿਸਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਿਰਆ ॥
ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੁ ਤੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਿਰਆ ॥
ਿਜਨੀ ਤੂੰ ਸੇਿਵਆ ਭਾਉ ਕਿਰ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਆ ॥
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮੋਹ ੁ ਮਾਿਰ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਿਰਆ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਿਰਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਿਡਠਾ ਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥੭॥
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ਧਿਨ ਉਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-9)

ਧਿਨ ਉਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ॥
ਕੋਿਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਿਮਲੇ ਪੂ ਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਿਹ ਿਤਆਗੀ ॥
ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪਰ੍ਭ ਿਸਮਰਤ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨ ਿਮਿਲ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਿਤ ਬਡੋ ਸੁਆਮੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਸੰਧੁ ਪੂ ਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮ ਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਿਨ ਧਿਰਓ ਪਰ੍ਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥
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ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥

1494

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-15)

ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮੁ ਿਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥
ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੀ ॥
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੩॥
ਤੁਮ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਭਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥
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ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-4)

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਜੈ ਅਿਭਮਾਨੈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥
ਸੁਿਨ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ ॥
ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥
ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥
ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਬਹਾਵੈ ॥
ਕਰਮਹੀਿਣ ਮਨਮੁਿਖ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਿਬਨਉ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਿਰ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਦੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ॥੪॥੩॥
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ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥

1496

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (872-1)

ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਿਹ ॥
ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਿਹ ॥
ਵਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਨਹੀ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ਿਬਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥
ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਿਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥
ਸੇਵਕ ਤਿਜ ਜਗਤ ਿਸਉ ਸੂਤੀ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੨॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਹੈ ਅਿਤ ਸੁੰਦਰੀ ॥
ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥
ਜਉ ਲਗੁ ਪਰ੍ਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥
ਨਾਿਹ ਤ ਚਲੀ ਬੇਿਗ ਉਿਠ ਨੰਗੇ ॥੩॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਭਵਨ ਤਰ੍ੈ ਲੀਆ ॥
ਦਸ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥
ਬਡੇ ਭੂਪਿਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥
ਸੋਹਾਗਿਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥
ਪ ਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਬਧਵਾਿਰ ॥
ਪ ਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਿਮਟਵੇ ਫੂਟੇ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥
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ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥

1497

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5)

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
ਪਬਿਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਿਜਉ ਢਿਲ ਢੁਿਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥
ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥
ਿਦਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਡੁ ਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਿਣ ॥੨॥
ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥
ਲਗੀ ਆਵਿਹ ਸਾਹੁਰੈ ਿਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਿਵਰਤੀ ਸੰਿਨ ॥
ਗੁ ਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਿਨ ॥੪॥੨੪॥
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ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਪਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁ ਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਣਆ ਮਾਇ ॥

1498

ਮਃ ੪ ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (310-5)

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਿਖਆ ਜਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਪਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁ ਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਣਆ ਮਾਇ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧਆ ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਿਜਨੀ ਿਡਠਾ ਿਤਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
ਹਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥
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ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

1499

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-19)

ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥
ਸ ਝੀ ਕਰਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਾਟਹੁ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਛੋਡਹੁ ਕਪਟੁ ਹੋਇ ਿਨਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਿਗ ਿਨਹਾਰੇ ॥
ਸਚੁ ਧਨੁ ਵਣਜਹੁ ਸਚੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹੁ ਹਾਰੇ ॥੧॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਕਛੁ ਿਨਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਿਗ ਜਾਵਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੫੭॥੮੦॥
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ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਇਓ ॥

1500

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ (712-4)

ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਇਓ ॥
ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸੁਆਿਦ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹਓ ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕਥਾ ਹਿਰ ਜਸ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਇਕੁ ਮੁਹਤੁ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥
ਿਬਗਿਸਓ ਪੇਿਖ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕੋ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹ ਜੋਹਿਨ ਜਾਇਓ ॥੧॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਭਾਉ ਨ ਕੀਨੋ ਨਹ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਓ ॥
ਧਾਵਤ ਕਉ ਧਾਵਿਹ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਿਜਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦੁ ਭਰ੍ਮਾਇਓ ॥੨॥
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਕੀਓ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਰਿਤ ਗਾਇਓ ॥
ਨਾਨਾ ਝੂਿਠ ਲਾਇ ਮਨੁ ਤੋਿਖਓ ਨਹ ਬੂਿਝਓ ਅਪਨਾਇਓ ॥੩॥
ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂ ਕੀਏ ਨਹੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਿਧਆਇਓ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਿਚ ਸੰਗਿਤ ਗੋਸਿਟ ਮਤਵਾਰੋ ਮਦ ਮਾਇਓ ॥੪॥
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਸੁਿਣ ਆਇਓ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਿਗ ਪਿਰਓ ਹਿਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪੁਨਾਇਓ ॥੫॥੧॥੩॥
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ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥

1501

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (18-11)

ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥
ਲਾਲੁ ਗੁ ਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਿਰ ਜਿਪ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਿਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਿਪਆਿਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੨॥
ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਇ ॥
ਿਕਉ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਛੁਟਸੀ ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਕਉ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਿਤਆਗੈ ਆਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੪॥੧੨॥
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ਿਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥

1502

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-13)

ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥
ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਿਖਨ ਭਿਤਿਰ ਨੀਚਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ॥੧॥
ਿਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥
ਸੋਚ ਅਮਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਿਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਨ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੈ ਪਰੀ ॥
ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਿਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਿਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥
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ਧੀਰਉ ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰੈ ਰੰਗਾ ॥

1503

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-10)

ਧੀਰਉ ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰੈ ਰੰਗਾ ॥
ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂਹੀ ਵਸਿਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੇ ਠਾਕੁ ਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰਿਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥੧॥
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਸਰੈ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨੁ ਮੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥

1667

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥

1504

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (627-19)

ਪਰਮੇਸਿਰ ਿਦਤਾ ਬੰਨਾ ॥
ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਈ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥
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ਧੁਿਰ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥

1505

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿਬਭਾਸ (1346-3)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਖੋਜੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਿਦ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਸਚਾ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਪਰ੍ਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਿਗਆਿਨ ਰਤਿਨ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਾਣਿਸ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਿਜਆ ਰਿਖਆ ਹੁਕਿਮ ਸਵਾਿਰ ॥
ਧੁਿਰ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰ ॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਚਨੁ ਕੋਟ ੁ ਅਪਾਰ ॥੪॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰੰਧਾਰ ॥
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕਿਰ ਪੂਜਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੫॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਦੇਹ ਜਾਿਤ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਖੀਏ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੬॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਚੀਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੭॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਿਜ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਪਿਵਤੁ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੮॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਕਾ ਹਾਟੁ ਹੈ ਰਿਖਆ ਸਬਿਦ ਸਵਾਿਰ ॥
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਸਉਦਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲੈਿਨ ਸਵਾਿਰ ॥੯॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਮਨੁ ਲੋਹਟੁ ਹੈ ਮੋਿਹਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
ਪਾਰਿਸ ਭੇਿਟਐ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧੦॥
ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਹਿਰ ਵਸੈ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਣਜੀਐ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥੧੧॥੧॥

1669

ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥

1506

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ਜੀਉ ॥ (695-10)

ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥
ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ॥
ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਿਨਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥
ਤੁਹੀ ਿਨਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥
ਰਾਮਾ ਭਗਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ੁ ਜਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥
ਮਦਨ ਮੂਰਿਤ ਭੈ ਤਾਿਰ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪॥੨॥

1670

ਧੋਤੀ ਖੋਿਲ ਿਵਛਾਏ ਹੇਿਠ ॥

1507

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-2)

ਧੋਤੀ ਖੋਿਲ ਿਵਛਾਏ ਹੇਿਠ ॥
ਗਰਧਪ ਵ ਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਿਟ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਜਾ ਿਤਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨ ॥
ਛੁਰੀ ਕਾਿਢ ਲੇਵੈ ਹਿਥ ਦਾਨਾ ॥੨॥
ਬੇਦ ੁ ਪੜੈ ਮੁਿਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ॥
ਜੀਆਂ ਕੁ ਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥
ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪॥੧੦੭॥

1671

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥

1508

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25-6)

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਕਸੀ ਫੂਿਟ ਮਰਾ ॥੧॥
ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥
ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਭਰਪੂ ਿਰ ਜਾਿਨਆ ਮੈ ਦੂਿਰ ॥
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਤੂ ਦੇਖਿਹ ਹਉ ਮੁਕਿਰ ਪਾਉ ॥
ਤੇਰੈ ਕੰਿਮ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥
ਜੇਤਾ ਦੇਿਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥
ਿਬਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਉ ॥
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਿਝ ਿਮਆਨ ॥
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੩੧॥

1672

ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥

1509

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-1)

ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਿਨਦਾਨ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਿਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥
ਤੂੰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਲਗੈ ਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਤੇਰੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਆਉ ॥੩॥
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥

1673

ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥

1510

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1194-6)

ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥
ਸੰਿਗ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪੜਾਵਿਸ ਆਲ ਜਾਲ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਸਰ੍ੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥
ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥
ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜਨ ਿਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕਿਹਓ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਿਗ ਧਾਇ ॥
ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਬਾਿਨ ॥
ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਿਹਓ ਮਾਿਨ ॥੨॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਜਲ ਥਲ ਿਗਿਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥
ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁ ਰਿਹ ਗਾਿਰ ॥
ਮੋ ਕਉ ਘਾਿਲ ਜਾਿਰ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ਡਾਿਰ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕੋਿਪਓ ਿਰਸਾਇ ॥
ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਮੋਿਹ ਬਤਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਥੰਭ ਤੇ ਿਨਕਸੇ ਕੈ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਿਦਓ ਨਖ ਿਬਦਾਰ ॥੪॥
ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਿਧ ਦੇਵ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਿਤ ਨਰਿਸੰਘ ਭੇਵ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਿਨਕ ਬਾਰ ॥੫॥੪॥

1674

ਨਹੀ ਤੁਿਲ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥

1511

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1229-14)

ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨੁ ਅਰਿਪ ਧਰਾ ॥
ਮਨ ਅਿਨਕ ਸੋਚ ਪਿਵਤਰ੍ ਕਰਤ ॥
ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਿਰ ਬੇਦ ਿਜਹਵ ਭਨੇ ॥
ਦਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੇ ॥
ਨਹੀ ਤੁਿਲ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥
ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥
ਬਰਤ ਸੰਿਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥
ਿਕਰ੍ਆ ਕੁ ੰਿਟ ਿਨਰਾਹਾਰ ॥
ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥
ਿਨਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਨ ਲਾਗੇ ॥
ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਿਨ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਮਸਟ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥

1675

ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ॥

1512

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (476-12)

ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਉਰਕਟ ਕੁ ਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਿਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥
ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂ ੰ ॥
ਿਕਨਿਹ ਿਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਮਾਿਹ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਿਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥
ਸਗਿਲਆ ਕੀ ਹਉ ਬਿਹਨ ਭਾਨਜੀ ਿਜਨਿਹ ਬਰੀ ਿਤਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥
ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬਡੋ ਿਬਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥
ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਿਟ ਕੂ ਿਟ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਿਨ ਤੀਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥

1676

ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥

1513

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (324-5)

ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥
ਬਨ ਕਾ ਿਮਰਗੁ ਮੁਕਿਤ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥
ਿਕਆ ਨਾਗੇ ਿਕਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥
ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਿਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ॥
ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥
ਿਬੰਦ ੁ ਰਾਿਖ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥
ਖੁਸਰੈ ਿਕਉ ਨ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਿਨ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥

1677

ਨਿਚਐ ਟਿਪਐ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥

1514

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (158-16)

ਇਿਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਿਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਗਾਵਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥
ਗਾਵਿਣ ਗਾਵਿਹ ਿਜਨ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਿਕ ਗਾਵਿਹ ਇਿਕ ਭਗਿਤ ਕਰੇਿਹ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਿਬਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਿਪਆਿਰ ॥
ਅਪਨਾ ਿਪਰੁ ਰਾਿਖਆ ਸਦਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੨॥
ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਿਹ ॥
ਨਿਚ ਨਿਚ ਟਪਿਹ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥
ਨਿਚਐ ਟਿਪਐ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਭਗਿਤ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਭਗਿਤ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥

1678

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਬਾਰ ॥

1515

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-15)

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਬਾਰ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਾ ਕਉ ਵਾਿਰ ॥
ਿਸਮਰਿਨ ਤਾ ਕੈ ਿਮਟਿਹ ਸੰਤਾਪ ॥
ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਨ ਿਵਆਪਿਹ ਤਾਪ ॥੧॥
ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲੁ ਮਿਨ ਗਹੈ ॥
ਅਿਨਕ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੀ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂ ਰਨਹਾਰੀ ॥੨॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਿਰਆ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਿਰਆ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਨਮਾਣੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥੩॥
ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰਾ ॥
ਸੋ ਜਾਪੈ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਦਇਆਰੁ ॥੪॥੧੩॥੨੬॥

1679

ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥

1516

ਗੋਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (870-5)

ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥
ਪਸੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਿਤ ਮੈ ਿਕਆ ਜਾਨਉ ॥
ਮੈ ਿਕਆ ਜਾਨਉ ਬਾਬਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲਕਰੀ ਕਾ ਤੂਲਾ ॥
ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥੨॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰੁ ਜਾਗੈ ॥
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂੰਡ ਮਿਹ ਲਾਗੈ ॥੩॥੨॥

1680

ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥

1517

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15)

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥
ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥
ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਗੁ ਣ ਿਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥

1681

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥

1518

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-19)

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥
ਨਾ ਓਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕਿੜਆ ॥
ਨਾ ਓਹੁ ਿਨਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥
ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥
ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥
ਓਸੁ ਅਨੰਦ ੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥
ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥
ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥
ਜਾ ਉਹੁ ਿਨਰਮਲੁ ਤ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥
ਹਮ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਖੋਏ ਭਰ੍ਮ ਭੰਗਾ ॥
ਹਮ ਓਇ ਿਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥
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ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਜਾਇ ॥

1519

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (491-13)

ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਿਣ ਰੇ ਮਨ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇ ॥
ਇਹ ਮਿਤ ਤੇਰੀ ਿਥਰੁ ਰਹੈ ਤ ਭਰਮੁ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਤੂ ਿਕਲਿਵਖ ਹੋਵਿਹ ਨਾਸੁ ॥
ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਵਿਸ ਕਰਿਹ ਤਾ ਤੀਰਥ ਕਰਿਹ ਿਨਵਾਸੁ ॥੨॥
ਮਨਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਸੋਝੀ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇ ॥੩॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਾਸੀ ਸਿਭ ਤੀਰਥ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਰਹਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝਆ ਏਕੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੫॥੬॥੮॥

1683

ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਸਆਣਾ ॥

1520

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015-14)

ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਸਆਣਾ ॥
ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਰਖੁ ਿਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਜੋਿਤ ਦੁਇ ਨਾਉ ॥
ਮੂਰਖਾ ਿਸਿਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਿਜ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਦੁਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
ਰਾਜੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਮਾਲੰ ਜੋਬਨੁ ਤੇ ਜੂਆਰੀ ॥
ਹੁਕਮੀ ਬਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲਿਹ ਚਉਪਿੜ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥
ਜਿਗ ਚਤੁਰ ੁ ਿਸਆਣਾ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥
ਨਾਉ ਿਵਸਾਰਿਹ ਬੇਦ ੁ ਸਮਾਲਿਹ ਿਬਖੁ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥
ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ ਬਾਗਾ ਪਿਹਰਿਹ ਕਜਲੁ ਝਰੈ ॥
ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਤਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਿਬ ਜਰੈ ॥੬॥
ਰਯਿਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾ ਸਬਾਏ ਦੁਹ ੁ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਜਾਸੀ ॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉੜੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਿਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥

1684

ਨਾ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਗਿਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥

1521

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ (163-18)

ਪੰਿਡਤੁ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਪਿੜਆ ॥
ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਿਰਆ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਪਿੜਆ ॥੧॥
ਨਾ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਗਿਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਬਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥
ਪਰ ਿਤਰ੍ਅ ਿਤਆਗੁ ਕਰੀ ਬਰ੍ਹਮਚਾਰੀ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥
ਖਤਰ੍ੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵੈ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਤੂੰ ਆਿਪ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਟੇਕ ਿਟਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥
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ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥

1522

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (325-8)

ਜੋ ਜਨ ਪਰਿਮਿਤ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥
ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁਠ
ੰ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥
ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਿਭ ਕਹਿਹ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥
ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥
ਜਬ ਲਗੁ ਮਿਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਿਹ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਿਹ ॥੪॥੧੦॥
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ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥

1523

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (222-1)

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥
ਮਨੁ ਵਿਸ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਿਤ ਦੋਇ ॥
ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁ ਰ ਤੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ਿਨਰਗੁ ਣ ਰਾਮੁ ਗੁ ਣਹ ਵਿਸ ਹੋਇ ॥
ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਬਹੁ ਿਚਤੈ ਿਵਕਾਰੁ ॥
ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਿਸਿਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥
ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥
ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਮਾਇਆ ਘਿਰ ਜਾਇ ॥
ਕਾਿਮ ਿਬਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਠਾਇ ॥
ਹਿਰ ਭਜੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥
ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ॥
ਬਹੁ ਿਚੰਤਾ ਿਪੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥
ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥
ਸੰਪਉ ਸੰਚੀ ਭਏ ਿਵਕਾਰ ॥
ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਿਰ ॥
ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਿਪ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਿਰ ॥੫॥
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥
ਗੁ ਣ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਅਉਗਣ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਿਚਤ ਵਾਸੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆਸੁ ॥੭॥
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਤੁ ਫੁਿਨ ਧਾਵੈ ॥
ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥
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ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂ ਿਮ ਆਖੀ (966-14)

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥
ਦੇ ਗੁ ਨਾ ਸਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਿਤ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ ॥
ਨਾਨਿਕ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟ ੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥
ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥
ਮਿਤ ਗੁ ਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਿਗ ਜੋਿਰ ਪਰਾਕੁ ਇ ਜੀਅ ਦੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਿਸ ਕੀਈ ਨਾਨਿਕ ਸਲਾਮਿਤ ਥੀਵਦੈ ॥
ਸਿਹ ਿਟਕਾ ਿਦਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ ॥੧॥
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਐ ॥
ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ ॥
ਝੁਲੈ ਸੁ ਛਤੁ ਿਨਰੰਜਨੀ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਗੁ ਰ ਹਟੀਐ ॥
ਕਰਿਹ ਿਜ ਗੁ ਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਸਲ ਜੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥
ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥
ਖਰਚੇ ਿਦਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਿਰ ਦਬਟੀਐ ॥
ਹੋਵੈ ਿਸਫਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰ ੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁ ਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਿਡਠੇ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥
ਸਚੁ ਿਜ ਗੁ ਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਕਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥
ਪੁਤਰ੍ੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਿਲਓ ਕਿਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ ॥
ਿਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਿਫਰਿਨ ਬੰਿਨ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਿਨ ਛਟੀਐ ॥
ਿਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਨੈ ਥਟੀਐ ॥
ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਿਕਿਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥
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ਨਾਉ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16)

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਬੰਧਿਨ ਬ ਧੈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੂਲਾ ਿਫਰੈ ਅਜਾਈ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥
ਪੁਿਨ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਿਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
ਿਜਨੀ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਿਣਆ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥
ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਨਾਉ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਜਿਗ ਹਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਜੀਤਾ ॥੪॥੯॥
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ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ (710-14)

ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਿਥ ਿਬਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਿਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ ॥੧॥
ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥
ਪਲੁ ਪਲੁ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰੁ ਪਾਿਰਓ ॥੨॥
ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥
ਅਜੌਂ ਨ ਪਤਯ੍ਯ੍ਾਇ ਿਨਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਉਮਾਪਿਤ ਸਾਮੀ ॥
ਸੀਸੁ ਧਰਿਨ ਸਹਸ ਭਗ ਗ ਮੀ ॥੪॥
ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਬਧੁ ਕਿਰ ਮਾਿਰਓ ॥
ਬਡੋ ਿਨਲਾਜੁ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਹਾਿਰਓ ॥੫॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ ॥
ਿਬਨੁ ਰਘੁ ਨਾਥ ਸਰਿਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ ॥੬॥੧॥
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ਨਾਿਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (656-19)

ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ॥
ਤਉ ਜਨ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥
ਨਾਿਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਿਝਿਲ ਿਮਿਲ ਕਾਰੁ ਿਦਸੰਤਾ ॥
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਬਜੰਤਾ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ ॥੨॥
ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ ॥
ਚਮਕਾਰ ਬੀਜੁਲ ਤਹੀ ॥
ਨੇਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਿਰ ॥
ਿਨਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੩॥
ਜਹ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥
ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਛੰਛਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥
ਜਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਜ ਸਮਾਿਨਆ ॥੪॥੧॥
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ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-3)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁ ਨ ਗਾਈਐ ॥
ਜਉ ਹੋਇ ਦੈਆਲੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਿਮ ਲਏ ਜਮ ਬੰਧ ਤੇ ਛੂਟਿਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥
ਸੇਿਵ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮਨ ਬੰਛਤ ਫਲ ਆਈਐ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਇਸਟੁ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸੰਿਗ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਿਬਨਸੇ ਸਰਬ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥
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ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ

(830-15)

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥
ਅਜਾਮਲੁ ਗਿਨਕਾ ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀਅ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਜ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟੀ ਿਛਨਹੂ ਮਿਹ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਬਖਾਨੋ ॥
ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧਰ੍ੂਅ ਬਾਿਰਕ ਭਜਨ ਮਾਿਹ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥
ਅਚਲ ਅਮਰ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਿਹ ਹੈਰਾਨੋ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥

1693

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-10)

ਨੇਤਰ੍ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਬਹਾਰੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥
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ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਬਲਯ੍ਯ੍ (1406-5)

ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਕੀਨੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਿਤਿਨ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸੋਢੀ ਿਸਰ੍ਿਸ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਿਮਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥
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ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥
ਹਮਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਿਤਸ ਤੇ ਤੁਝਿਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਿਹ ਚੀਿਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥
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ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਮਥੁ ਰਾ (1404-13)

ਜਾ ਕਉ ਮੁਿਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰੈ ਿਫਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰ੍ਗਾਸ ਕਉ ॥
ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਿਹਤ ਿਬਰੰਿਚ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਿਸਵ ਮੁਿਨ ਗਿਹ ਨ ਤਜਾਤ ਕਿਬਲਾਸ ਕੰਉ ॥
ਜਾ ਕੌ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਿਫਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥
ਸੁ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੁਖ ਭਾਇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ ਦਈ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥
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ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥

1534

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-9)

ਿਬਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥
ਜੀਲ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਬਰਥੇ ਸਿਭ ਕਾਜ ॥੧॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈਸੇ ਪਾਿਰ ਪਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਜਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਤਾ ॥
ਿਬਨੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਨਤਾ ॥
ਿਬਨੁ ਨੇਤਰ੍ਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਰੁ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਿਬਿਦਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਿਡਤ ॥
ਿਬਨੁ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਿਡਤ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਨਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਿਬਨੁ ਹਉ ਿਤਆਿਗ ਕਹਾ ਕੋਊ ਿਤਆਗੀ ॥
ਿਬਨੁ ਬਿਸ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥੪॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਦੀਿਖਆ ਕੈਸੇ ਿਗਆਨੁ ॥
ਿਬਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਿਧਆਨੁ ॥
ਿਬਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਿਬਕਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥
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ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੋ ਪਿਹਰੈ ਖਾਇ ॥

1535

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (240-3)

ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਅਸਨੇਹ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੋ ਪਿਹਰੈ ਖਾਇ ॥
ਿਜਉ ਕੂ ਕਰੁ ਜੂਠਨ ਮਿਹ ਪਾਇ ॥੧॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੇਤਾ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥
ਿਜਉ ਿਮਰਤਕ ਿਮਿਥਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥
ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਿਹ ਰੋਗ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਿਤਆਿਗ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੇ ਸਿਭ ਪਾਜ ॥੪॥
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਲਾਵੈ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਿਕ ਜਾਵੈ ॥੫॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਮਿਨ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥
ਚੋਰ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਾਧਾ ॥੬॥
ਲਾਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ॥੮॥੧੦॥
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ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥

1536

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-11)

ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਵਉ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੇ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਿਨਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥
ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਿਤ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਢਾਿਕ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥
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ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥

1537

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-9)

ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਿਭ ਨਸਨਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਿਭ ਨ ਗਰ੍ਸਨਾ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥
ਮਨ ਤਨ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤ ਧਰ੍ਾਿਪਆ ਮਿਨ ਰਸੁ ਲੈ ਹਸਨਾ ॥
ਬੁਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਉਲਿਟ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸਨਾ ॥੨॥
ਸੀਤਲ ਸ ਿਤ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਸਭ ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਵਤ ਿਮਿਟ ਗਏ ਿਨਰਮਲ ਥਾਿਨ ਬਸਨਾ ॥੩॥
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਆ ਭਏ ਭਰ੍ਮ ਭਸਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਿਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥
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ਨਾਮੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮਾ ॥

1538

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-7)

ਨਾਮੁ ਗੁ ਿਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮਾ ॥
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਤਾ ਕਾ ਜੁਗ ਮਿਹ ਧਰਮਾ ॥੧॥
ਜਨ ਕਉ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਸੋਭ ॥
ਨਾਮੋ ਗਿਤ ਨਾਮੋ ਪਿਤ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਧਨੁ ਿਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ ॥
ਨਾਮੁ ਿਬਉਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਲਾਹਾ ॥੨॥੬॥੩੭॥
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ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥

1539

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-16)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜੀਿਵਆ ਜਾਇ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇ ॥੨॥
ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਿਖ ਮਾਇਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥੩॥
ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਿਰ ਭਾਗ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥
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ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

1540

ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ (694-13)

ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਿਛਟਕਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਿਸ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਿਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਿਹ ਪਸਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਿਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਿਜਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ ॥
ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਿਹ ਿਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥੩॥
ਦਸ ਅਠਾ ਅਠਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੈ ਵਰਤਿਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ॥੪॥੩॥

1704

ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥

1541

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-18)

ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਘਿਰ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਿਹ ਕਾਿਮ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਿਫਕਾ ਜਾਤੋ ਿਬਨਿਸ ਿਨਦਾਿਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹ ੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ॥
ਉਪਾਵ ਿਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਿਡ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
ਿਤਸੈ ਪਰਾਪਿਤ ਭਾਈਹੋ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਬਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥
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ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥

1542

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-17)

ਰੈਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਿਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥
ਮੂੜੇ ਿਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਿਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਿਹਆ ਜਾਇ ॥
ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥
ਕਰਮਾ ਉਪਿਰ ਿਨਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਿਕਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥
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ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਨੀਿਰ ਨਰਾਇਣ ॥

1543

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (867-19)

ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਨੀਿਰ ਨਰਾਇਣ ॥
ਰਸਨਾ ਿਸਮਰਤ ਪਾਪ ਿਬਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਮਾਿਹ ਿਨਵਾਸ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਘਿਟ ਘਿਟ ਪਰਗਾਸ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤੇ ਨਰਿਕ ਨ ਜਾਿਹ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਿਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਿਹ ॥੧॥
ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮਾਿਹ ਅਧਾਰ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਿਹਥ ਸੰਸਾਰ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤ ਜਮੁ ਭਾਿਗ ਪਲਾਇਣ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਦੰਤ ਭਾਨੇ ਡਾਇਣ ॥੨॥
ਨਾਰਾਇਣ ਸਦ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਕੀਨੇ ਸੂਖ ਅਨੰਦ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਨੋ ਪਰਤਾਪ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਤ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩॥
ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਰਾਇਣ ॥
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਨਰਾਇਣ ਗਾਇਣ ॥
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਲਹੀ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗਹੀ ॥੪॥੧੭॥੧੯॥
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ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥

1544

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-4)

ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੈ ਲਿਗਆ ਕਿਢ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਿਮਲੇ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਿਟਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਿਸ ਕਾਲ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਿਵਿਚ ਿਵਸਟਾ ਕਿਰ ਿਵਕਰਾਲ ॥
ਓਨਾ ਪਾਿਸ ਦੁਆਿਸ ਨ ਿਭਟੀਐ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਕਰ੍ੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਿਹ ਆਇ ॥
ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥
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ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

1545

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1150-6)

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਜਮੁ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਭ ਦੂਖਹ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧॥
ਿਨਰਿਬਘਨ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਕਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਦੈਤ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਮੋਹ ੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਨ ਰੁਧੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਿਹ ਇਕੇਲਾ ॥
ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਜੋ ਜਾਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਸਾਧਸੰਿਗ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਦੇਹ ੁ ਿਚਤਾਿਰ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥
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ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨੁ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥

1546

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-9)

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨੁ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਾਪੁ ਤਨ ਤੇ ਗਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਗਲ ਪੁਰਬਾਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਠਸਿਠ ਮਜਨਾਇਆ ॥੧॥
ਤੀਰਥੁ ਹਮਰਾ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦੁਖੁ ਦੂਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਿਤ ਮੂੜ ਸੁਿਗਆਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਰਗਿਟ ਉਜੀਆਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਛੁਟੇ ਜੰਜਾਰਾ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਰ੍ਭੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚੀ ਰਾਿਸ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਿਹਓ ਇਹੁ ਸਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਾਰ ॥
ਅਵਿਰ ਕਰਮ ਲੋਕਹ ਪਤੀਆਰ ॥੪॥੧੨॥੨੫॥
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ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1547

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2)

ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥
ਿਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਿਧਆਨੁ ਕੁ ਸਪਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰ੍ਹਿਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥
ਪ ਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਜਨੇਊ ਿਜਚਰੁ ਜੋਿਤ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥
ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਿਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥
ਪੂ ਜਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਿਲ ॥
ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥
ਚੀਨੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥
ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਿਬ ਚੋਰ ੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਿਟ ਜਾਣੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ॥
ਬੂਝੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕੁ ॥੪॥
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਿਤਆ ਜਾਇ ॥
ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ॥
ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ ੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥

1711

ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥

1548

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨ (1164-12)

ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅਨਾਜ ॥
ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤ ਜਲ ਸੇਤੀ ਕਾਜ ॥
ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁ ਟਬ
ੰ ਪਰਾਇਣ ॥
ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਰਾਇਣ ॥੧॥
ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥
ਲੋਭੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥
ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਿਪਆਰੀ ॥
ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥
ਸਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਜ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾਏ ॥
ਕਬਹੁ ਨ ਤੂਟਿਸ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾਮੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਇ ॥੩॥
ਜੈਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਾਿਰਕ ਅਰੁ ਮਾਤਾ ॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਗੋਿਬਦੁ ਬਸੈ ਹਮਾਰੈ ਚੀਿਤ ॥੪॥੧॥੭॥
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ਬਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

1549

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-5)

ਬਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਿਹਬ ਕੋ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪਰ੍ਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥
ਤੂੰ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁ ਨੀ ॥੨॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰ੍ਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥
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ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ॥

1550

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ (241-7)

ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ॥
ਜਿਪ ਿਜਹਵਾ ਹਿਰ ਏਕ ਮੰਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਿਜ ਹਉਮੈ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਭਜੋ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਧੁਿਰ ਕਰਮ ਿਲਿਖਓ ॥੧॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੰਿਗ ਨ ਗਇਓ ॥
ਸਾਕਤੁ ਮੂੜੁ ਲਗੇ ਪਿਚ ਮੁਇਓ ॥੨॥
ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਰਿਵ ਰਿਹਓ ॥
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਿਕਨੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਿਹਓ ॥੩॥
ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਕਿਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਵਿਹ ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੋ ॥੪॥
ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ ॥
ਿਹਰਦੈ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ ਿਨਧੋ ॥੫॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਤਜੋ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹ ੁ ਤੇ ਰਿਹਓ ॥੬॥
ਦੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਿਮਿਟਓ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ਦੀਪ ਬਿਲਓ ॥੭॥
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਸੋ ਪਾਿਰ ਪਿਰਓ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਗਤੁ ਤਿਰਓ ॥੮॥੧॥੧੩॥
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ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਿਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

1551

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ (1301-16)

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਿਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
ਐਸੇ ਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਮੋਿਹ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਕਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪਾਰੈ ॥
ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥
ਿਬਸਮ ਿਬਸਮ ਿਬਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁ ਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਿਜਉ ਚਾਿਖ ਗੂ ੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥੨॥੧॥੨੦॥
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ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥

1552

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2)

ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥
ਜਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੈ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥
ਦੁਸਮਨ ਮਾਿਰ ਿਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਿਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥
ਸੁਿਖ ਸ ਿਦ ਿਫਿਰ ਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਏ ॥
ਿਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਮਟਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥
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ਨ ਗੇ ਆਵਨੁ ਨ ਗੇ ਜਾਨਾ ॥

1553

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1157-19)

ਨ ਗੇ ਆਵਨੁ ਨ ਗੇ ਜਾਨਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਰਿਹਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥
ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਿਨਿਧ ਮੇਰੈ ॥
ਸੰਪੈ ਹੇਤੁ ਕਲਤੁ ਧਨੁ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ ॥
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਿਰ ਬ ਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥
ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ॥
ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਿਕਆ ਲੇ ਗਇਆ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਕਛੁ ਗੁ ਨੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਿਰ ॥੪॥੨॥
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ਿਨੰਦਉ ਿਨੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਿਨੰਦਉ ॥

1554

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (339)

ਿਨੰਦਉ ਿਨੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਿਨੰਦਉ ॥
ਿਨੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਿਪਆਰੀ ॥
ਿਨੰਦਾ ਬਾਪੁ ਿਨੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਿਠ ਜਾਈਐ ॥
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਿਹ ਬਸਾਈਐ ॥
ਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਿਨੰਦਾ ਹੋਇ ॥
ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਿਨੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥
ਿਨੰਦਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥
ਿਨੰਦਕ ਮਾਿਹ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਿਨੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥
ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਿਨੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥
ਿਨੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਿਨੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥
ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਿਨੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਡੂ ਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥
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ਿਨੰਦਿਕ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

1555

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (380-17)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ॥੧॥
ਿਨੰਦਿਕ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਨੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਿਕਆ ਓਹੁ ਕਰੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥
ਤਹਾ ਿਬਗੂ ਤਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥
ਿਨੰਦਕ ਕੀ ਗਿਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਿਨੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਿਤਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥
ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਿਨੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥
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ਿਨੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਿਰ ਪਰੀਐ ॥

1556

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-6)

ਿਨੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਿਰ ਪਰੀਐ ॥
ਇਹ ਨੀਸਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ਿਜਉ ਕਾਲਰ ਭੀਿਤ ਿਗਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਦੇਖੈ ਿਛਦਰ੍ੁ ਤਉ ਿਨੰਦਕੁ ਉਮਾਹੈ ਭਲੋ ਦੇਿਖ ਦੁਖ ਭਰੀਐ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਚਤਵੈ ਨਹੀ ਪਹੁਚੈ ਬੁਰਾ ਿਚਤਵਤ ਿਚਤਵਤ ਮਰੀਐ ॥੧॥
ਿਨੰਦਕੁ ਪਰ੍ਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਨੇਰੈ ਆਇਆ ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਉ ਬਾਦੁ ਉਠਰੀਐ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁਆਮੀ ਿਕਆ ਮਾਨਸ ਬਪੁਰੇ ਕਰੀਐ ॥੨॥੯॥੯੫॥
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ਿਨਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਪ ਖ ॥

1557

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-9)

ਿਨਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਪ ਖ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਿਣ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸੰਿਗ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਕੂ ਈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ ਅਿਤ ਤੀਖਯ੍ਯ੍ਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁ ਰ ਗੋਿਬਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਹੁ ਿਨਵਾਸ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹ ੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੀ ਰਾਿਸ ॥੨॥੩॥੧੨੦॥

1721

ਿਨਕਿਟ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥

1558

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-5)

ਿਨਕਿਟ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥
ਕੁ ਦਰਿਤ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
ਕਰੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥
ਅਿਵਨਾਸੀ ਅਿਵਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਿਕਸ ਕੀ ਕਾਿਣ ॥
ਿਜਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਿਣ ॥੨॥
ਜੋ ਲਉਡਾ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਆ ਅਜਾਿਤ ॥
ਿਤਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ਿਕਸ ਕੀ ਤਾਿਤ ॥੩॥
ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁ ਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥
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ਿਨਗੁ ਿਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥

1559

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ (638-9)

ਿਨਗੁ ਿਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥
ਗੁ ਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਿਸਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੇੜੈ ਚਾਿੜ ॥੨॥
ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਨਾਉ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਿਨ ਿਦਤਾ ਭਾਈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂ ਛਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਭਾਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥
ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁ ਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥
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ਿਨਤ ਉਿਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਿਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ ॥

1560

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (856-3)

ਿਨਤ ਉਿਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਿਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ ॥
ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲਪਿਟਓ ॥੧॥
ਹਮਾਰੇ ਕੁ ਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥
ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਿਨਪੂ ਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਨਹੁ ਿਜਠਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਿਦਰਾਨੀ ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਭਇਓ ॥
ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਿਨ ਮੁਡੀਂਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਡੀਆ ਿਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਓ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਿਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਿਬਦਿਰਓ ॥੩॥
ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਿਪਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁ ਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਲਇਓ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ ਸੰਤਹ ਲੈ ਉਧਿਰਓ ॥੪॥੪॥
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ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

1561

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-6)

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲਾ ਰਾਿਸ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁ ਰ ਕੇ ਮਿਨ ਵੂਠੇ ॥
ਦੂਖ ਦਰਦ ਭਰ੍ਮ ਿਬਨਸੇ ਝੂਠੇ ॥੧॥
ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੨॥
ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਹਉ ਜਾਈ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੪॥੯॥
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ਿਨਤ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥

1562

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-13)

ਿਨਤ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥
ਵੇਗਾਿਰ ਿਫਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਿਮ ਹਿਰ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋਿੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕੰਿਮ ਲਾਇ ॥
ਿਨਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਰੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਿਤ ਰਾਜੇ ਅਰਿਥ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
ਕੈ ਬੰਧੈ ਕੈ ਡਾਿਨ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਿਤ ਮਿਰ ਜਾਇਆ ॥
ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਕੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਿਨਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦ ੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ਕਿਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਮਨੇ ਤੋਟੈ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥
ਜੋ ਗੁ ਣ ਸਾਝੀ ਗੁ ਰ ਿਸਉ ਕਰੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥
ਿਜਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਹੈ ਿਤਤਨੀ ਭੂਖ ਿਫਿਰ ਲਾਗੈ ॥
ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਿਸਰੁ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਿਸ ਿਤਰ੍ਪਿਤਆ ਿਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥
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ਿਨਤ ਿਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥

1563

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (132-7)

ਿਨਤ ਿਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥
ਮੂਿਲ ਨ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥
ਿਜਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਿਥ ਨ ਜਾਈਐ ॥
ਤੋਸਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁ ਲਿਹ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ਜੀਉ ॥੧॥
ਜੋ ਿਸਮਰੰਦੇ ਸ ਈਐ ॥
ਨਰਿਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥
ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਿਜਨ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਜਨ ਬੈਹਣੇ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਜਨੀ ਸੰਿਜਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਅਿਮਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
ਮੁਿਹ ਿਡਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਿਰ ਲੈ ਿਨਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁ ਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥
ਜੋ ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥
ਿਤਨਿਹ ਗੁ ਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥
ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਿਕ ਿਜਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥
ਮਨ ਮੰਧੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
ਏਿਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ॥
ਮੰਦਾ ਮੂਿਲ ਨ ਉਪਿਜਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਿਗ ਜੀਉ ॥੬॥
ਕਰਤਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥
ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਮਿਨ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਿਥਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥
ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥
ਲਾਇ ਅੰਚਿਲ ਨਾਨਕ ਤਾਿਰਅਨੁ ਿਜਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥
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ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ॥

1564

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-18)

ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ॥
ਝੋਿਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥
ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਤਹ ਗੋਸਿਟ ਹੋਇ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਖੋਇ ॥੨॥
ਿਸਮਰਿਹ ਸਾਧ ਕਰਿਹ ਆਨੰਦ ੁ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ੁ ॥੩॥
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਧਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਸਿਹ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥
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ਿਨਰਖਤ ਿਨਰਖਤ ਰੈਿਨ ਸਭ ਿਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥

1565

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1325-16)

ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥
ਿਕਲਿਬਖ ਦਹਨ ਹੋਿਹ ਿਖਨ ਅੰਤਿਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਿਰ ਠਾਢੇ ਅਿਤ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜੀਜੈ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਿਹ ਸਬਲਾ ਿਨਤ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜੂਝੁ ਕਰੀਜੈ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਗੁ ਰ ਪੂਰਾ ਕਾਿਢ ਕਢੀਜੈ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਸਬਲ ਅਿਤ ਿਬਿਖਆ ਿਹਵ ਸੀਤਲੁ ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ਦੀਜੈ ॥
ਤਿਨ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਹੋਇ ਅਿਧਕਾਈ ਰੋਗੁ ਕਾਟੈ ਸੂਿਖ ਸਵੀਜੈ ॥੩॥
ਿਜਉ ਸੂਰਜੁ ਿਕਰਿਣ ਰਿਵਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਸਭ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਿਮਲੇ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਤੁ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਪੀਜੈ ॥੪॥
ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਦੇਿਖ ਸੂਰੀਜੈ ॥
ਿਨਰਖਤ ਿਨਰਖਤ ਰੈਿਨ ਸਭ ਿਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੫॥
ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਿਹ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਿਤਨਾ ਕਾ ਿਵਸਾਹੁ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥੬॥
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਿਨ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕਾਿਢ ਕਢੀਜੈ ॥
ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਿਹ ਬਹੁ ਗੁ ਣੀਆ ਮੁਿਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ॥੭॥
ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਰਿਖ ਲੀਜੈ ॥
ਸਰਬ ਜੀਅ ਜਗਜੀਵਨੁ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥੫॥
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ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀ ॥

1566

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (164-4)

ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀ ॥
ਭਜੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਜਨ ਕੀ ॥
ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਿਨ ਹਿਰ ਕੀ ॥੧॥
ਗੋਿਬੰਦ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਜਨ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਿਤਨ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥
ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥
ਜੋ ਹਿਰ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਭਾਵੈ ॥
ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਿਲਖਤੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਪਾਈ ॥
ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥
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ਿਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥

1567

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1159-3)

ਿਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥
ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੈ ਓਹੁ ਿਚਿਤ ਨ ਧਰੇਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਉ ਿਨਰਧਨੁ ਸਰਧਨ ਕੈ ਜਾਇ ॥
ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਿਠ ਿਫਰਾਇ ॥੧॥
ਜਉ ਸਰਧਨੁ ਿਨਰਧਨ ਕੈ ਜਾਇ ॥
ਦੀਆ ਆਦਰੁ ਲੀਆ ਬੁਲਾਇ ॥੨॥
ਿਨਰਧਨੁ ਸਰਧਨੁ ਦੋਨਉ ਭਾਈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨ ਮੇਟੀ ਜਾਈ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਨਰਧਨੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥
ਜਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੮॥
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ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥

1568

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1)

ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਜਾਿਹ ਿਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮ ॥੧॥
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਿਮਟਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸੋਗੁ ॥
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ ਥਾਿਨ ਬੈਠਾਵਹੁ ॥
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥
ਿਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦੇਤੋ ਮਾਨੁ ॥
ਮੂੜ ਮੁਗਧੁ ਹੋਇ ਚਤੁਰ ਸੁਿਗਆਨੁ ॥
ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ ਭਉ ਨਸੈ ॥
ਜਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਬਸੈ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਸੂਖ ਿਨਧਾਨ ॥
ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥
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ਿਨਰਿਬਘਨ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥

1569

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1150-6)

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਜਮੁ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਭ ਦੂਖਹ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧॥
ਿਨਰਿਬਘਨ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਕਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਦੈਤ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਮੋਹ ੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਨ ਰੁਧੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਿਹ ਇਕੇਲਾ ॥
ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਜੋ ਜਾਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਸਾਧਸੰਿਗ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਦੇਹ ੁ ਿਚਤਾਿਰ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥
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ਿਨਰਵੈਰੈ ਸੰਿਗ ਵੈਰ ੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥

1570

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-10)

ਿਬਖਈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁ ਦਾਰੈ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮਾਤਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਿਜਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਿਤਸ ਿਸਉ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਿਹਤਕਾਰੈ ॥
ਛਾਪਰੁ ਬ ਿਧ ਸਵਾਰੈ ਿਤਰ੍ਣ ਕੋ ਦੁਆਰੈ ਪਾਵਕੁ ਜਾਰੈ ॥੧॥
ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੂੰਡਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ ॥
ਓਢੈ ਬਸਤਰ੍ ਕਾਜਰ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਫਿਰ ਝਾਰੈ ॥੨॥
ਕਾਟੈ ਪੇਡੁ ਡਾਲ ਪਿਰ ਠਾਢੌ ਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥
ਿਗਿਰਓ ਜਾਇ ਰਸਾਤਿਲ ਪਿਰਓ ਿਛਟੀ ਿਛਟੀ ਿਸਰ ਭਾਰੈ ॥੩॥
ਿਨਰਵੈਰੈ ਸੰਿਗ ਵੈਰ ੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਰੰਕਾਰੈ ॥੪॥੧੦॥

1734

ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥

1571

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353-12)

ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥
ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਰਿਵਆ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਲਾਭੈ ਿਮਟੈ ਅਿਗਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਟਿਹ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਹਉਮੈ ਤੂਟੈ ਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥
ਮਨ ਿਸਉ ਜੂਿਝ ਮਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥
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ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

1572

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-17)

ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਵਖਾਨੀ ॥੧॥
ਚਾਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਹਿਰ ਜਸੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ ॥੨॥
ਹਂਉ ਹਉਰੋ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਗਉਰੋ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਛਾਨੀ ॥੩॥੬॥੧੩੫॥
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ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਿਨ ਸੋਇ ॥

1573

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7)

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਿਨ ਸੋਇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਬਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਿਰ ਕਾਿਟ ਛਾਡੇ ਖੋਇ ॥੧॥
ਪਰਾ ਪੂਰਿਬ ਿਜਸਿਹ ਿਲਿਖਆ ਿਬਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥
ਰਵਣ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥
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ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਜਪਿਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥

1574

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬ (733-6)

ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਜਪਿਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥
ਪੂਛਹੁ ਿਬਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਿਕਸਨੁ ਉਤਿਰਆ ਘਿਰ ਿਜਸੁ ਜਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਿਜਤੁ ਸਹਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਿਵਦਾਸੁ ਚਮਾਰੁ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਿਨਮਖ ਇਕ ਗਾਇ ॥
ਪਿਤਤ ਜਾਿਤ ਉਤਮੁ ਭਇਆ ਚਾਿਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਿਗ ਆਇ ॥੨॥
ਨਾਮਦੇਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕੁ ਛੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਇ ॥
ਖਤਰ੍ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਿਪਿਠ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਿਰ ਨਾਮਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਿਖ ਲਾਇ ॥੩॥
ਿਜਤਨੇ ਭਗਤ ਹਿਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਿਖ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਿਤਨ ਿਤਲਕੁ ਕਢਾਇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕਉ ਅਨਿਦਨੁ ਪਰਸੇ ਜੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੪॥੧॥੮॥
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ਨੇਤਰ੍ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

1575

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-10)

ਨੇਤਰ੍ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਬਹਾਰੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥
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ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥

1576

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-10)

ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥
ਰਿਸ ਰਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਮੋਰੈ ਿਹਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥
ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਬੇਅੰਤ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਹੋਹ ੁ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥
ਿਹਰਦੈ ਚਰਣ ਸਬਦੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬ ਿਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥
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ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਵਕਾਰ ॥

1577

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-8)

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਵਕਾਰ ॥
ਸਰ੍ਵਣ ਸੋਏ ਸੁਿਣ ਿਨੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥
ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਿਭ ਮੀਠੈ ਸਾਿਦ ॥
ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਿਬਸਮਾਿਦ ॥੧॥
ਇਸੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥
ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਤੀ ॥
ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥
ਸੂਨੇ ਨਗਿਰ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥
ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥
ਦਰਿਬ ਿਸਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਿਸ ਹੋਤੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਾਿਰੰਗਪਾਿਣ ॥
ਸੰਤਨ ਧੂਿਰ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੪॥
ਸੋ ਜਾਗੈ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ॥
ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥
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ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥

1578

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ

(659-11)

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥
ਰੂਧਾ ਕੰਠੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਿਰ ਜਲਿਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥
ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਿਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਸਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥
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ਨੈਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥

1579

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(1262-18)

ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਿਹਰਦੈ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰੀ ॥
ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਨੈਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦੇਿਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਗਿਸਓ ਜਨੁ ਹਿਰ ਭੇਿਟਓ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਕੁ ਿਲ ਪਰਸੂਿਤ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਿਤਸੁ ਿਬਧਵਾ ਕਿਰ ਮਹਤਾਰੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਨ ਿਮਲਾਵਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਧੂ ਿਜਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਡੀਠੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਿਬਗਸੈ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕੁ ਦੇਿਖ ਮਹਤਾਰੀ ॥੩॥
ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਿਗ ਵਾਸਾ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਕਰਾਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਤੋਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥
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ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥

1580

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨

(430-13)

ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥
ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ॥੧॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਗੁ ਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਵਾਿਰ ॥
ਪਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਬੀਜਹੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥
ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ ॥੩॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਿਭ ਹਾਟ ॥
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ॥੪॥
ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਿਤ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥੫॥
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਿਦ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥
ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ॥੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਹੁ ਿਸਖ ਵਣਜਾਰੇ ॥
ਪੂ ੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮਾਰੇ ॥੭॥
ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਿਰ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥
ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੮॥੧॥
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ਪੰਿਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

1581

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ (1261-4)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਗਰਹੀ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥
ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਦਾ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥
ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਿਕਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥
ਪੰਿਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅਵਰੁ ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਹ ਉਠਾਵਿਹ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ ॥
ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਿਰ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਹੁ ਭਾਈ ॥
ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਜੋ ਿਤਹ ਗੁ ਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਿਖਆ ਲੇਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਧਰੇਇ ॥
ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥
ਸਭਨ ਮਿਹ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਜ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਿਬਿਧ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਇ ॥
ਸੋਈ ਮੁਕਿਤ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਕੀ ਿਫਿਰ ਕੂ ਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥
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ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥

1582

ਬਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1193-17)

ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥
ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ॥
ਸੰਿਨਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਤਪਸੀ ਮਾਤੇ ਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥੧॥
ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥
ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਗੈ ਸੁਕਦੇਉ ਅਰੁ ਅਕੂ ਰ ੁ ॥
ਹਣਵੰਤੁ ਜਾਗੈ ਧਿਰ ਲੰਕੂਰ ੁ ॥
ਸੰਕਰੁ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥
ਕਿਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਵ ॥੨॥
ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪਰ੍ਕਾਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ਸੋਈ ਸਾਰੁ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਿਧਕ ਕਾਮ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਭਿਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥
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ਪੰਿਡਤੁ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਪਿੜਆ ॥

1583

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ (163-17)

ਪੰਿਡਤੁ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਪਿੜਆ ॥
ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਿਰਆ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਪਿੜਆ ॥੧॥
ਨਾ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਗਿਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਬਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥
ਪਰ ਿਤਰ੍ਅ ਿਤਆਗੁ ਕਰੀ ਬਰ੍ਹਮਚਾਰੀ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥
ਖਤਰ੍ੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸੂਦ ੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵੈ ॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਤੂੰ ਆਿਪ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਟੇਕ ਿਟਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥
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ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥

1584

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥ (337-19)

ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥
ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਿਖਸੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥
ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥
ਬੇਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਿਨ ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰੀਜੈ ॥
ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥
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ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥

1585

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152-2)

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥
ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਿਧ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥
ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
ਬੁਝੁ ਰੇ ਿਗਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥
ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ ॥
ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਿਗਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥
ਬੁਝੁ ਰੇ ਿਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥
ਮੂਈ ਸੁਰਿਤ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥
ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਤਿਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਭੀਤਿਰ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥
ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥
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ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਿਣ ਅੰਿਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥

1586

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1110-1)

ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਿਣ ਅੰਿਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣੁ ਜਗਾਵੈ ਸੂਤੀ ਜਮ ਰਸੁ ਚੂਸਏ ॥
ਰੈਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਿਕਆ ਪਿਤ ਤੇਰੀ ਚੋਰ ੁ ਪੜੈ ਘਰੁ ਮੂਸਏ ॥
ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਿਹ ਨ ਚੇਤੈ ਿਕਆ ਸੂਝੈ ਰੈਿਣ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥੧॥
ਦੂਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਜਾਗੁ ਅਚੇਤੀ ਰਾਮ ॥
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਖਾਜੈ ਖੇਤੀ ਰਾਮ ॥
ਰਾਖਹੁ ਖੇਤੀ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਹੇਤੀ ਜਾਗਤ ਚੋਰ ੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਜਮ ਮਿਗ ਨ ਜਾਵਹੁ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਜਮ ਕਾ ਡਰੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
ਰਿਵ ਸਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁ ਰਮਿਤ ਦੁਆਰੈ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਿਧਆਵਏ ॥
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਅਜਹੁ ਨ ਚੇਤੈ ਿਕਵ ਦੂਜੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਏ ॥੨॥
ਤੀਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਨੀਦ ਿਵਆਪੀ ਰਾਮ ॥
ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਪੀ ਰਾਮ ॥
ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਜਗਤ ਿਪਆਰਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਿਨਤ ਫਾਸੈ ॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰ੍ਾਸੈ ॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੰਤਾਪੀ ॥
ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਲੋਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਪੀ ॥੩॥
ਚਉਥਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਦਉਤੁ ਿਬਹਾਗੈ ਰਾਮ ॥
ਿਤਨ ਘਰੁ ਰਾਿਖਅੜਾ ਜ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਜਾਗੇ ਨਾਿਮ ਲਾਗੇ ਿਤਨਾ ਰੈਿਣ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਿਹ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਿਤਨਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਬੇਲੀਆ ॥
ਕਰ ਕੰਿਪ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ ਕੰਪੈ ਨੈਣ ਅੰਧੁਲੇ ਤਨੁ ਭਸਮ ਸੇ ॥
ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਮਿਨ ਵਸੇ ॥੪॥
ਖੂਲੀ ਗੰਿਠ ਉਠੋ ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇ ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ਨਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ॥
ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭਸੈ ਆਵੈ ਪਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ ॥
ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਿਰ ਨਰ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੫॥੨॥
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ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹੁਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (74-15)

ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹੁਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥
ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਿਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਿਧਆਿਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਿਲ ਭੀਤਿਰ ਬਾਹੁਿੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥
ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਿਕ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਿਸ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥੧॥
ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਥੋ ਹਿਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਿਜਉ ਜਸੁਦਾ ਘਿਰ ਕਾਨੁ ॥
ਹਥੋ ਹਿਥ ਨਚਾਈਐ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤੁ ਮੇਰਾ ॥
ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਿਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
ਿਜਿਨ ਰਿਚ ਰਿਚਆ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਿਰ ਧਿਰ ਿਗਆਨੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਿਧਆਨੁ ॥੨॥
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹੀ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਬਧਾ ਛੁਟਿਹ ਿਜਤੁ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਬਕਲੁ ਭਇਆ ਸੰਿਗ ਮਾਇਆ ॥
ਧਨ ਿਸਉ ਰਤਾ ਜੋਬਿਨ ਮਤਾ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰੁ ਨ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਤੋ ਿਮਤੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ॥੩॥
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤੁ ॥
ਜਾ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਿਕਸੈ ਨ ਿਮਿਲਆ ਭੇਤੁ ॥
ਭੇਤੁ ਚੇਤੁ ਹਿਰ ਿਕਸੈ ਨ ਿਮਿਲਓ ਜਾ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ॥
ਝੂਠਾ ਰੁਦਨੁ ਹੋਆ ਦਆਲੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ਿਜਸੁ ਿਸਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਲਾਵੀ ਲੁਿਣਆ ਖੇਤੁ ॥੪॥੧॥
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ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁ ਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ (1102-18)

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁ ਮਿਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥
ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਿਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਿਕਆ ਗੁ ਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ ॥੧॥
ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਿਨਵਰ ਕਿਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥
ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਿਪ ਨ ਬੂਝਹੁ ਕਾਿਹ ਬੁਝਾਵਹੁ ਭਾਈ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਿਬਿਦਆ ਬੇਚਹੁ ਜਨਮੁ ਅਿਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥੩॥
ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਿਬਆਸੁ ਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਜਾਈ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਿਮ ਛੂਟਹੁ ਨਾਿਹ ਤ ਬੂਡੇ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1005-16)

ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥
ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਦੀਨਾ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥
ਪੂਰਨ ਿਬਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਿਹ ਆਇਓ ਪਾਛੈ ॥
ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ ॥੩॥
ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥
ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨੁ ਦਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥
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ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਟੋਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (718-13)

ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਤਿਗਆ ਆਈ ॥
ਏਕਾਦਸੀ ਬਰ੍ਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ ॥੧॥
ਭਨਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਸੁਮਿਤ ਭਏ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮੁ ਕਿਹ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬੈਕੁੰਿਠ ਗਏ ॥੨॥੨॥
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ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਲੀਏ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨ (498-4)

ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਲੀਏ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥
ਬਰਨੁ ਜਾਿਤ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛਿਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ॥
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗੁ ਿਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥
ਨਾਮਦੇਉ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਕਬੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਿਤ ਭਇਓ ਚੰਿਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥
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ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-6)

ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਿਮਟਾਏ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
ਪੂਰਿਬ ਕਰਮ ਿਲਖੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥
ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੨॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭ ਸੇਵਾ ॥
ਧੂਿਰ ਬਾਛਿਹ ਸਿਭ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਉਧਿਰਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੪॥੧੨॥
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ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-19)

ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥
ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੨॥
ਸੁਆਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ॥
ਇਨ ਸੰਿਗ ਲਾਿਗ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥
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ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1194-6)

ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥
ਸੰਿਗ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪੜਾਵਿਸ ਆਲ ਜਾਲ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਸਰ੍ੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥
ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥
ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜਨ ਿਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕਿਹਓ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਿਗ ਧਾਇ ॥
ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਬਾਿਨ ॥
ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਿਹਓ ਮਾਿਨ ॥੨॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਜਲ ਥਲ ਿਗਿਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥
ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁ ਰਿਹ ਗਾਿਰ ॥
ਮੋ ਕਉ ਘਾਿਲ ਜਾਿਰ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ਡਾਿਰ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕੋਿਪਓ ਿਰਸਾਇ ॥
ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਮੋਿਹ ਬਤਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਥੰਭ ਤੇ ਿਨਕਸੇ ਕੈ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਿਦਓ ਨਖ ਿਬਦਾਰ ॥੪॥
ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਿਧ ਦੇਵ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਿਤ ਨਰਿਸੰਘ ਭੇਵ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਿਨਕ ਬਾਰ ॥੫॥੪॥
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ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (611-11)

ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾ ਪਰ੍ਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥
ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਿਨਤ ਭਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਅਿਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੰਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਆਿਦ ਿਬਰਦੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਿਨਤ ਭੁੰਚਹੁ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵਹੁ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਭੁ ਨਾਠਾ ਗੁ ਣ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਿਣ ਆਈ ॥
ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥
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ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਭਨਾ ॥

1596

ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (542-15)

ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਿਮਲਹੁ ਕੰਤ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥
ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਿਬੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਮੇਿਲ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥
ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਿਮਲੈ ਰਾਮ ॥
ਿਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਿਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥
ਚਲ ਿਚਤ ਿਬਤ ਅਿਨਤ ਿਪਰ੍ਅ ਿਬਨੁ ਕਵਨ ਿਬਧੀ ਨ ਧੀਜੀਐ ॥
ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਿਬਰਥੇ ਹਿਰ ਕੰਤ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਜੀਐ ॥
ਆਸਾ ਿਪਆਸੀ ਰੈਿਨ ਿਦਨੀਅਰੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਿਤਲੈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਿਮਲੈ ॥੨॥
ਸੇਜ ਏਕ ਿਪਰ੍ਉ ਸੰਿਗ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥
ਅਵਗਨ ਮੋਿਹ ਅਨੇਕ ਕਤ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਰਾਮ ॥
ਿਨਰਗੁ ਿਨ ਿਨਮਾਣੀ ਅਨਾਿਥ ਿਬਨਵੈ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਿਨਧੇ ॥
ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਖੋਈਐ ਸਹਿਜ ਸੋਈਐ ਪਰ੍ਭ ਪਲਕ ਪੇਖਤ ਨਵ ਿਨਧੇ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲੁ ਆਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਮੰਗਲੁ ਗਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਮੋਿਹ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਈਐ ॥੩॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਿਦ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਸਫਲਾ ਸੁ ਿਦਨਸ ਰੈਣੇ ਸੁਹਾਵੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥
ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਭਨਾ ॥
ਭਰ੍ਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਿਮਿਲ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥

1760

ਪਰਤਿਛ ਿਰਦੈ ਗੁ ਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥

1597

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-1)

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਮਹਾ ਿਸਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥
ਪੁਿਨ ਬੇਦ ਿਬਰੰਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਰਿਹਓ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਿਡਯ੍ਯ੍ਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਮਥੁ ਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਿਤ ਿਸਰ੍ਿਸ ਿਨਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ਜੋਿਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਿਹ ਧਰੀ ॥੪॥
ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਿਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਿਨ ਕੀਅਉ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਿਟਕ ਦੂਿਰ ਗਏ ਮਥੁ ਰਾ ਿਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥
ਇਹ ਪਧਿਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਿਹ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ੁ ਿਬਭੇਦ ੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥
ਪਰਤਿਛ ਿਰਦੈ ਗੁ ਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥
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ਪਰਿਤਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਗਨੀ ॥

1598

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩ (1153-2)

ਪਰਿਤਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁ ਨ ਗਨੀ ॥
ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਬਹੁ ਤਰੰਗ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਿਗਆਨ ਅਿਨਕ ਿਧਆਨ ਅਿਨਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ॥
ਅਿਨਕ ਗੁ ਿਨਤ ਧੁਿਨਤ ਲਿਲਤ ਅਿਨਕ ਧਾਰ ਮੁਨੀ ॥੧॥
ਅਿਨਕ ਨਾਦ ਅਿਨਕ ਬਾਜ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਅਿਨਕ ਸਾਦ ਅਿਨਕ ਦੋਖ ਅਿਨਕ ਰੋਗ ਿਮਟਿਹ ਜਸ ਸੁਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਤਟਹ ਖਟਹ ਬਰਤ ਪੂ ਜਾ ਗਵਨ ਭਵਨ ਜਾਤਰ੍ ਕਰਨ ਸਗਲ ਫਲ ਪੁਨੀ
॥੨॥੧॥੫੭॥੮॥੨੧॥੭॥੫੭॥੯੩॥
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ਪਰ੍ਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਿਡ ਧਰਿਨ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥

1599

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨

(497-10)

ਪਰ੍ਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਿਡ ਧਰਿਨ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥
ਿਚਤਰ੍ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਿਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥੧॥
ਅਵਰ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਲੋਭ ਲਬੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਿਗ ਬਿਨਤਾ ਰਿਚ ਹਿਸਆ ॥
ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਿਲ ਗਰ੍ਿਸਆ ॥੨॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਅਨਰਥ ਿਬਹਾਝੀ ਸੰਪੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥
ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਰ ੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਿਬਰਾਨਾ ॥੩॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਬਾਹੇ ਗਹੁ ਕਿਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ॥
ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲ ਮੀ ਧਾਈ ਚਲਿਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰੇ ॥੪॥
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮੁ ਕੁ ਟੰਬ ਸਹਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਸੰਪਿਤ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥
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ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਮਿਟਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥

1600

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (395-14)

ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਮਿਟਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥
ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਦੀਨੋ ਨਾਉ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਜਾਉ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥
ਮਨ ਿਚੰਤਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਏ ॥
ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸ ਿਤ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥੨॥
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥
ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਸੇਵਕ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ॥੩॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਪੂਜ ਗੁ ਰ ਚਰਨਾ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਪਾਈ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ ॥੪॥੬॥੧੦੦॥
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ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਿਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥

1601

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-1)

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਿਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥
ਗੁ ਣ ਰਾਿਸ ਬੰਿਨ ਪਲੈ ਆਨੀ ॥
ਦੇਿਖ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥
ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਿਹ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਿਸ ॥
ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਿਸ ॥
ਿਵਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥
ਸਉਦਾ ਿਮਿਲਆ ਿਨਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥
ਭਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥
ਸਹਿਜ ਿਵਹਾਝੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥
ਸਤ ਕੈ ਖਿਟਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਘਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥
ਿਮਿਲਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥
ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਿਸੰਦ ॥
ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥
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ਪਰ੍ਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥

1602

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (533-9)

ਪਰ੍ਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਿਹ ਦੀਜੈ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਿਨਸ ਬਾਸੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਿਪ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਨਤ ਰਹੀਐ ॥
ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮੋਰਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥੨੬॥

1766

ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਿਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥

1603

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-1)

ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਿਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਨ ਿਬਲਾਸ ਭਏ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਿਖ ਬਡਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਆਨਦ ਕਿਰ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਪੂ ਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥
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ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਵਉ ॥

1604

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-11)

ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਵਉ ॥
ਪਰ੍ਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥
ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੇ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਿਨਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥
ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਿਤ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਪਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਹਿਰ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਢਾਿਕ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥
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ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ॥

1605

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-8)

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥
ਿਸਵ ਿਬਰੰਿਚ ਅਰੁ ਸਗਲ ਮੋਿਨ ਜਨ ਗਿਹ ਨ ਸਕਾਿਹ ਗਤਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ॥
ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਿਬਿਧ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਰਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਹੈ ਪੇਿਖਓ ਜਤਰ੍ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥
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ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

1606

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (615-17)

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਿਹਬੁ ਦਾਤਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੨॥
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਅਪੁਨੈ ਰਾਖੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥
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ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

1607

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-13)

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦ ਿਨਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥
ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਰਦੈ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਭ ਿਮਟੀ ਹੈ ਿਚੰਤ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥
ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਿਮਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਤਸੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਘੂ ਲੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
ਸੰਤ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥
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ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਹਮ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥

1608

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1321-1)

ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਹਮ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥
ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਿਨਤ ਆਸ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਕਬ ਗਿਲ ਲਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਿਪਤਾ ਸਮਝਾਵਿਹਗੇ ॥
ਸੁਤੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭੂਿਲ ਿਬਗਾਿਰ ਜਗਤ ਿਪਤ ਭਾਵਿਹਗੇ ॥੧॥
ਜੋ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹ ੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥
ਮੋਿਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰ ਿਜਸੁ ਪਿਹ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥੨॥
ਜੋ ਹਿਰ ਭਾਵਿਹ ਭਗਤ ਿਤਨਾ ਹਿਰ ਭਾਵਿਹਗੇ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ਜੋਿਤ ਰਿਲ ਜਾਵਹਗੇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਆਿਪ ਿਲਵ ਲਾਵਿਹਗੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਨ ਦੁਆਿਰ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵਿਹਗੇ ॥੪॥੬॥
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ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਬਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥

1609

ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1270-1)

ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਬਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥
ਿਨੰਦਕ ਮਾਿਰ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਨੇ ਅਪੁਨੋ ਜਸੁ ਵਰਤਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕੀਨੋ ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਦਇਆ ਜੀਅਨ ਮਿਹ ਪਾਇਓ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਅਪੁਨੋ ਦਾਸੁ ਰਾਿਖਓ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਇਓ ॥੧॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਮੇਿਟ ਸੁਖਾਇਓ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹੁ ਦਾਸ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਿਬਸਾਸੁ ਮਿਨ ਆਇਓ ॥੨॥੧੪॥੧੮॥
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1610

ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-11)

ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥
ਜਹ ਜਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥
ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਬਾਿਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਨ ਗਾਇਓ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥
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ਪਰ੍ਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਨਵਾਿਰ ॥

1611

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (837-19)

ਪਰ੍ਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਨਵਾਿਰ ॥
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਦੁਆਿਰ ॥
ਗਿਹ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥
ਮਨ ਿਮਸਟ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੰਗ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਲੇਹ ੁ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥
ਜਾਚਉ ਸੰਤ ਰਵਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਿਖਆ ਕੂ ਪ ॥
ਤਮ ਅਿਗਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂ ਪ ॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਲੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹ ੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥
ਨਾਨਕਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੨॥
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਬਾਧੀ ਦੇਹ ॥
ਿਬਨੁ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇਹ ॥
ਜਮਦੂਤ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ॥
ਿਚਤ ਗੁ ਪਤ ਕਰਮਿਹ ਜਾਨ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਿਖ ਸੁਨਾਇ ॥
ਨਾਨਕਾ ਹਿਰ ਸਰਨਾਇ ॥੩॥
ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਿਰ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਪਿਤਤ ਉਧਾਿਰ ॥
ਮੇਰੇ ਦੋਖ ਗਨੇ ਨ ਜਾਿਹ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨਾ ਕਤਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥
ਗਿਹ ਓਟ ਿਚਤਵੀ ਨਾਥ ॥
ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖੁ ਹਾਥ ॥੪॥
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ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥

1612

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-5)

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਿਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ॥
ਕਹੂੰ ਨ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਿਹ ਮੀਠੇ ਬੈਨ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥
ਬਹੁ ਪਰ੍ਕਾਰ ਖੋਜਿਹ ਸਿਭ ਤਾ ਕਉ ਿਬਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਰ੍ਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਿਰ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ ॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁ ਰ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਜੈਨ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਤਿਨ ਪਾਇਓ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪੈਨ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਜਨ ਰੈਨ ॥੩॥੧੩॥
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ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥

1613

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (820-10)

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥
ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਿਤ ਬੰਦਨਾ ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੁਝਿਹ ਿਚਤਾਰੈ ॥
ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ ॥੧॥
ਤੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਿਧ ਧਨੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮਿਹ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ ॥੨॥੨॥੮੨॥

1777

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

1614

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-7)

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ਚਉਕੀ ਚਉਿਗਰਦ ਹਮਾਰੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਿਰ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਕਰੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥
ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਸੀ ॥
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥
ਜਿਪ ਪੂ ਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥

1778

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥

1615

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-9)

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਿਬਸਰੁ ਨਹੀ ਿਨਮਖ ਹੀਅਰੇ ਤੇ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂ ਰਨ ਦਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਵਹੁ ਭਰਮੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ॥
ਕੋਿਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨ ॥੧॥
ਆਠ ਪਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ਜਸੁ ਪੂਿਰ ਅਘਾਵਿਹ ਸਮਰਥ ਕਾਨ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੩॥੨੨॥

1779

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮੋਿਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਿਬਚਾਰਾ ॥

1616

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1220-3)

ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮੋਿਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਿਬਚਾਰਾ ॥
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖੁ ਕਿਰਆ ਇਹੁ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁ ਣ ਕਹੇ ਨ ਜਾਿਹ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਭ ਕੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਰ੍ਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਆਪਿਹ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ॥
ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਠਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥੨॥੫੮॥੮੧॥

1780

ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥

1617

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (631-3)

ਸੁਨਹੁ ਿਬਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥
ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪਿਹਿਰ ਿਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਗਟ ਪਹਾਰੇ ॥੨॥੨੯॥੯੩॥

1781

ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਿਹਬੁ ਦਾਤਾ ॥

1618

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (615-17)

ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਿਹਬੁ ਦਾਤਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੨॥
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਅਪੁਨੈ ਰਾਖੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥

1782

ਪਰ੍ਭ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ ਮੋਿਹ ਕਲਤਰ੍ ਸਿਹਤ ਸਿਭ ਗੋਲਾ ॥

1619

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-9)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਿਮਸਟ ਲਗੇ ਿਪਰ੍ਅ ਬੋਲਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ ਮੋਿਹ ਕਲਤਰ੍ ਸਿਹਤ ਸਿਭ ਗੋਲਾ ॥
ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮੈ ਓਲਾ ॥੧॥
ਜੇ ਤਖਿਤ ਬੈਸਾਲਿਹ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਘਾਸੁ ਬਢਾਵਿਹ ਕੇਤਕ ਬੋਲਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥

1783

ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਿਰ ॥

1620

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-13)

ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਿਰ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂ ਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਸੁ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਕਰਤੇ ਸੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਮਰਤੇ ਝੂਿਰ ॥੧॥
ਧੰਧ ਬੰਧ ਿਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਮਟੇ ਿਬਸੂਰ ॥
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਭੋਗ ਇਸੁ ਜੀਅ ਕੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂ ਰ ॥੨॥੪॥੨੩॥

1784

ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥

1621

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1157-3)

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥
ਸਹਜ ਿਬਨੋਦ ਚੋਜ ਆਨੰਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਓ ਅਿਚੰਤਾ ॥੧॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸਾਚੀ ॥
ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਬਿਦ ਉਧਾਰ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਿਸ ਕੀਤਾ ॥੩॥
ਅਿਚੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਿਦਲਾਸਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾ ਕਉ ਸਗਲ ਿਸਧ ਤੁ ॥
ਅਿਚੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥੪॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੇ ਿਬਨਸੇ ਬੈਰ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੇ ਿਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਮਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਠਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਡੀਠਾ ॥੫॥
ਅਿਚੰਤ ਿਮਿਟਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਵਿਸਓ ਮਿਨ ਸੁਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੈ ॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥
ਅਿਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
ਿਨਹਚਲ ਧਨੀ ਅਿਚੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥
ਅਿਚੰਤੋ ਉਪਿਜਓ ਸਗਲ ਿਬਬੇਕਾ ॥

1785

ਅਿਚੰਤ ਚਰੀ ਹਿਥ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕਾ ॥੭॥
ਅਿਚੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ॥
ਅਿਚੰਤ ਿਮਿਲਓ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਏਕੁ ॥
ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥

1786

ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥

1622

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-5)

ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥
ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਕੋਊ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨੁ ਰਾਖਉ ਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਮੋਿਹ ਸਗਲ ਿਤਆਗੀ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ਅਨਿਦਨੁ ਿਫਰਉ ਿਤਸੁ ਿਪਛੈ ਿਵਰਾਗੀ ॥੧॥
ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪਰ੍ਗਟੇ ਭੇਿਟਓ ਪੁਰਖੁ ਰਿਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਿਮਿਟਓ ਅੰਧੇਰ ੁ ਿਮਲਤ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥੨॥੨॥੧੧੯॥

1787

ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1623

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-2)

ਮਨੁ ਘਨੈ ਭਰ੍ਮੈ ਬਨੈ ॥
ਉਮਿਕ ਤਰਿਸ ਚਾਲੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨ ਮਾਈ ਮੋਿਹ ਆਈ ਕਹੰਉ ਬੇਦਨ ਕਾਿਹ ॥੧॥
ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਿਹ ਦੂਖ ਸਾਕਿਹ ਲਾਿਹ ॥
ਭਜੁ ਸਰਿਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਿਮਲੁ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦਿਹ ਗਾਿਹ ॥੨॥੨॥੨੪॥

1788

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਤਆਗੀ ॥

1624

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੧ (1267-10)

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਤਆਗੀ ॥
ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਜਾਗੀ ॥
ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਰੰਿਗ ਰ ਗੀ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਭਏ ਬਡਭਾਗੀ ॥
ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥

1789

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ॥

1625

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1268-7)

ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਰਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮਿਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸਾ ॥੧॥
ਿਬਛੁਰਤ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਿਮਲਤੇ ਜਨ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਜੀਵਨ ਧਨੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੨॥੫॥੯॥

1790

ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥

1626

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2)

ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥
ਜਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੈ ॥
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥
ਦੁਸਮਨ ਮਾਿਰ ਿਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਿਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥
ਸੁਿਖ ਸ ਿਦ ਿਫਿਰ ਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਏ ॥
ਿਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਮਟਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥

1791

ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥

1627

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-8)

ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥
ਮਨ ਿਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿਹਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੂ ਰਾ ॥
ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਗਟੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥
ਪੰਚ ਸਖੀ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਸੁਿਖ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥

1792

ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

1628

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-1)

ਜੀਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥
ਅਵਰੁ ਿਜ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਿਤਨ ਮਿਹ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਰ ਜਤਿਨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥
ਲਾਖ ਿਹਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ ॥
ਆਗੈ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥
ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਬਾਲੂ ਨੀਿਰ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥

1793

ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥

1629

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (808-14)

ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਿਜਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥
ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਿਡਆ ਨਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਘਾਿਨਆ ਗੁ ਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥
ਸੋ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਿਕਆ ਕਿਹ ਮੁਿਖ ਬੋਲਾ ॥੩॥
ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪਾਵਉ ਧੂਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥

1794

ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥

1630

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-17)

ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥
ਮਨਮੋਹਨੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕੋ ਿਪਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁ ਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੇਿਲ ਿਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਬਾਿਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾਈ ॥੧॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕੀਐ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥

1795

ਪਰਮੇਸਿਰ ਿਦਤਾ ਬੰਨਾ ॥

1631

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (627-19)

ਪਰਮੇਸਿਰ ਿਦਤਾ ਬੰਨਾ ॥
ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਈ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥

1796

ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥

1632

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-1)

ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ॥
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ॥
ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ॥੧॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥
ਆਪਿਣਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਿਮਹਰਵਾਨ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥
ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਿਪ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਿਰ ਰਾਖੇ ਸਿਭ ਜੰਤ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਭਗਵੰਤ ॥੩॥
ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣਿਹ ਪਰਤਾਪ ॥
ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਿਤਸ ਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥

1797

ਪਰ੍ਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ॥

1633

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1254-4)

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ॥
ਅਪਨੀ ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਿਹ ਤੁਝੁ ਿਕਆ ਦੇਵਿਹ ਮ ਗਿਹ ਲੇਵਿਹ ਰਹਿਹ ਨਹੀ ॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅਮਦਿਰ ਜੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਧਆਵਿਹ ਿਸ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਿਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥
ਜੇਹੀ ਰੁਿਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਰੁਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਿਤ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥

1798

ਪਰ੍ਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਿਣ ॥

1634

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-1)

ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਪਪੋਲੀਐ ਿਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਿਣ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਿਣ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਿਣ ॥
ਲਗਾ ਿਕਤੁ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਿਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਿਦਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
ਓਤੈ ਸਾਿਥ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ॥
ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਿਹ ਿਜ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਜੋ ਘਰੁ ਛਿਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਿਤਸ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾਿਹ ॥
ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਿਨਕਲੇ ਿਜ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੩॥
ਕੋਈ ਰਿਖ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਿਦਖਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਿਤਸਾਿਹ ਡੁ ਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥

1799

ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥

1635

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-5)

ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥
ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰੈਿਣ ਿਦਨੁ ਗਾਉ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਿਨਹਚਲੁ ਪਾਵਿਹ ਥਾਉ ॥੨॥
ਸੋ ਸਾਹੁ ਸੇਿਵ ਿਜਤੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਿਖ ਅਨਿਦ ਿਵਹਾਵੈ ॥੩॥
ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥

1800

ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਿਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥

1636

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਤਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥ (481-17)

ਿਬੰਦ ੁ ਤੇ ਿਜਿਨ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਿਨ ਕੁ ੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥
ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਿਰ ਰਾਿਖਆ ਬਹੁਿਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਿਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਕਰਮ ਭੂਿਮ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਿਰਕ ਤੇ ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥
ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਿਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥
ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਿਹ ਜਮੁ ਿਨਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥
ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਿਤ ਢਾਿਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥

1801

ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਕਆ ਮੇਰਾ ਿਕਆ ਤੇਰਾ ॥

1637

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (659-3

ਜਲ ਕੀ ਭੀਿਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥
ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਿਪੰਜਰੁ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਕਆ ਮੇਰਾ ਿਕਆ ਤੇਰਾ ॥
ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਿਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਖਹੁ ਕੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵ ॥
ਸਾਢੇ ਤੀਿਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵ ॥੨॥
ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਿਸਿਰ ਡੇਰੀ ॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਇਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥੩॥
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥
ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ਕਮੀਨੀ ਪ ਿਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥

1802

ਪਰ੍ਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਲੇਿਹ ॥

1638

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (902-8)

ਪਰ੍ਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਲੇਿਹ ॥
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਅਉਧ ਘਟੈ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਾਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਰਨਾਪੋ ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਿਗਆਨਾ ॥
ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨ ਕੁ ਮਿਤ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥
ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੀਓ ਿਜਹ ਠਾਕੁ ਿਰ ਸੋ ਤੈ ਿਕਉ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥
ਮੁਕਤੁ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰੈ ਿਨਮਖ ਨ ਤਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦੁ ਕਹਾ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਿਤ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਿਤ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥

1803

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

1639

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-4)

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥
ਹਾਹਾ ਹੂਹ ੂ ਗੰਧਰ੍ਬ ਅਪਸਰਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧੁਿਨਤ ਲਿਲਤ ਗੁ ਨਗਯ੍ਯ੍ ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੂਪ ਿਦਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥
ਿਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਭਵਨ ਭਰਪੁਿਰ ਘਿਟ ਘਿਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਾਮਈਆ ਰਸੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਭਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੨॥੩॥੨੫॥

1804

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥

1640

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1120-3)

ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥
ਮਗਨ ਮਨੈ ਮਿਹ ਿਚਤਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਤਾਰ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਓਇ ਿਦਨ ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਕੈਸੇ ਓਇ ਪਲ ਘਰੀ ਿਕਹਾਰੀ ॥
ਖੂਲੇ ਕਪਟ ਧਪਟ ਬੁਿਝ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜੀਵਉ ਪੇਿਖ ਦਰਸਾਰੀ ॥੧॥
ਕਉਨੁ ਸੁ ਜਤਨੁ ਉਪਾਉ ਿਕਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਤਿਜ ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩॥੫॥

1805

ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥

1641

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-8)

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰ੍ਭ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥
ਭੋਰ ੁ ਭਇਆ ਬਹੁਿਰ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਿਣ ਿਨਸਾਿਰਓ ॥
ਿਖਸਿਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥੨॥
ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥
ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥

1806

ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥

1642

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪੜਤਾਲ (746-3)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥
ਜਿਪ ਮਨ ਗੋਿਬੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਿਹ ਛਾਡੁ ਦੁਿਬਧਾ ਕੀ ਕੁ ਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁ ਨ ਧਰੀਆ ਅਿਨਕ ਕੋਠਰੀਆ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭਨ ਕਰੀਆ ॥
ਿਵਿਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥
ਿਨਜ ਮੰਦਿਰ ਿਪਰੀਆ ॥
ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥
ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥
ਿਕਰਤਿਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਫਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਿਹਰੀਆ ॥
ਿਬਖਨਾ ਿਘਰੀਆ ॥
ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਪਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥
ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਰੀਆ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਫਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥

1807

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

1643

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਨਾ ਵੇਛੋਿੜਆ ਿਵਛੁੜੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਿਤ ਿਧਰ੍ਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਿਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
ਬਾਲਕੁ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਪੇਖਤ ਿਕਲਿਵਖ ਿਹਰਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਵੈ ਸ ਿਤ ॥
ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਿਹ ਭਰ ਿਤ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਿਦਨੁ ਿਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਿਤ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥

1808

ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

1644

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (634-1)

ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਾਿਨ ਲੇਹ ੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਿਸਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫ ਿਧਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖ ਮੈ ਆਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਿਦਿਸ ਘੇਰੈ ॥
ਿਬਪਿਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਿਡਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥੧॥
ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਹਤੁ ਜਾ ਿਸਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥
ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕ ਇਆ ਪਰ੍ੇਤ ਪਰ੍ੇਤ ਕਿਰ ਭਾਗੀ ॥੨॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਿਬਉਹਾਰੁ ਬਿਨਓ ਹੈ ਜਾ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਲਗਾਇਓ ॥
ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥

1809

ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1645

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਪਦੀ (1016-4)

ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥
ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਦਬ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਵਚਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਵੈ ॥
ਰੰਗ ਿਸਉ ਿਨਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦ ੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
ਏਹੁ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
ਆਪਣ ਲੀਆ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
ਅਗਮ ਿਨਗਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥
ਇਿਕ ਭਰ੍ਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਇਕਨਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਿਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਅਗੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥
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ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਵੈਦ ੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥

1646

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥ (993-2)

ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥
ਸੋ ਜਾਣੈ ਿਜਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਵੈਦ ੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਿਸਫਤੀ ਲਾਏ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੇ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਚਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਥਾ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਹਸਾ ਤੋੜੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥
ਸਹਜੇ ਿਸਫਤੀ ਧਣਖੁ ਚੜਾਏ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁੰਦਿਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਜਿਲਆ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਵਜਿਹ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥
ਅਬ ਕੈ ਕਿਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਿਮਲਈ ਤੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਿਹ ਿਖਆਲੀ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਫਾਸਿਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥
ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਨ ਸਾਕਿਹ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
ਨਾ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥
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ਪਰ੍ੇਮ ਠਗਉਰੀ ਿਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਿਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥

1647

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-5)

ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਠਗਉਰੀ ਿਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਿਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਲਾਇ ਲਏ ਲਿੜ ਦਾਸ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਉਧਰੇ ਉਧਰਨਹਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥
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ਪਵਨੈ ਮਿਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

1648

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-12)

ਪਵਨੈ ਮਿਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥
ਜੋਤੀ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਿਲ ਜਾਇਆ ॥
ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥
ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ॥੧॥
ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਲੀ ਿਕਛੁ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥
ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਿਭ ਊਿਠ ਿਸਧਾਈ ॥
ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬ ਧੇ ਬੰਧ ॥
ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤਉ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਿਮ ਅਪਾਿਰ ॥
ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਨਹ ਿਬਨਸੈ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹੋਗੁ ॥੩॥
ਜੋ ਇਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਿਹ ॥
ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥
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ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥

1649

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-5)

ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥
ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਿਤਰ੍ਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਿਬਸਾਰੀ ॥
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਧਿਰਓ ਮਨੁ ਜੀਤੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਬ ਚੂਕੇ ॥
ਅਖੁਟ ੁ ਖਜਾਨਾ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਤੋਿਟ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕੇ ॥੨॥
ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ਗੁ ਿਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥
ਲਾਿਹ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਜਉ ਭੇਿਟਓ ਤਉ ਿਬਸਰੀ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥੩॥
ਕਿਹਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੰਭਉ ਸੋ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਿਬਗਾਸਾ ਗੁ ਿਰ ਿਨਧਾਨੁ ਿਰਦੈ ਲੈ ਰਾਿਖਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥
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ਪਾਠੁ ਪਿੜਓ ਅਰੁ ਬੇਦ ੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਿਨਵਿਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥

1650

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ (641-16)

ਪਾਠੁ ਪਿੜਓ ਅਰੁ ਬੇਦ ੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਿਨਵਿਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਿਕਓ ਅਿਧਕ ਅਹੰਬੁਿਧ ਬਾਧੇ ॥੧॥
ਿਪਆਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਹਓ ਨਗਨ ਿਫਿਰਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰ੍ਿਮਓ ਦੁਿਬਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਿਸਓ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਦਾਨੁ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਅੰਨ ਬਸਤਰ੍ ਭੂਿਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ॥੫॥
ਜੋਗ ਿਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਗਿਹਆ ॥੬॥
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥
ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੈ ਿਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥
ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੰਿਗ ਮਾਤਾ ॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥

1815

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਿਹ ਿਨਹਾਲੁ ॥

1651

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-14)

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਿਹ ਿਨਹਾਲੁ ॥
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਿਹ ਜਾਲੁ ॥੧॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਿਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ॥
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਿਤਨ ਛੋਡਉ ਿਤਆਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੇ ਿਬਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਿਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥
ਸਾਕਤ ਿਸਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ ਪਿਹਰਤ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੩॥
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਮੁਿਖ ਜੋਿਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਟੂਟੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਊਤਿਹ ਛੂਟੈ ॥੪॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਿਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥
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ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਿਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥

1652

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫ (479-4)

ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਿਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥
ਿਜਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਿਨਰਜੀਉ ॥੧॥
ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਾਤੀ ਿਬਸਨੁ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸੰਕਰਦੇਉ ॥
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਪਰ੍ਤਿਖ ਤੋਰਿਹ ਕਰਿਹ ਿਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥
ਪਾਖਾਨ ਗਿਢ ਕੈ ਮੂਰਿਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ ॥
ਜੇ ਏਹ ਮੂਰਿਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗੜਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥
ਭਾਤੁ ਪਿਹਿਤ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥
ਭੋਗਨਹਾਰੇ ਭੋਿਗਆ ਇਸੁ ਮੂਰਿਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥੪॥
ਮਾਿਲਿਨ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਿਹ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥

1817

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥

1653

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-6)

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥
ਐਸੀ ਮਿਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ੁ ਮਾਨੁ ਛੂਟੈ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਭਰਮਾਈ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਰਿਵਓ ਸਭ ਮਧੇ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਜਾਈ ॥੨॥
ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥
ਕੋਿਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਿਨਮਖ ਬੁਲਾਈ ॥੩॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਿਤ ਸਾ ਪੂ ਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥

1818

ਪਾਨੀਆ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥

1654

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥ (874-1)

ਮੋਿਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥
ਬਛਰੇ ਿਬਨੁ ਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥
ਪਾਨੀਆ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥
ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥
ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂ ਟਲਾ ॥੨॥
ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥
ਜੈਸੇ ਿਬਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥
ਜੈਸੇ ਤਾਪਤੇ ਿਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥
ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥

1819

ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥

1655

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-18)

ਿਬਰਖੈ ਹੇਿਠ ਸਿਭ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥
ਇਿਕ ਤਤੇ ਇਿਕ ਬੋਲਿਨ ਿਮਠੇ ॥
ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਿਠ ਚਲੇ ਿਜਉ ਿਜਉ ਅਉਧ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥
ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥
ਅਜਰਾਈਿਲ ਫੜੇ ਫਿੜ ਕੁ ਠੇ ॥
ਦੋਜਿਕ ਪਾਏ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥
ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥
ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਿਡ ਵਞੇਸਾ ॥
ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਿਤਲ ਪੀੜੇ ਿਜਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥
ਖੁਿਸ ਖੁਿਸ ਲੈਦਾ ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ॥
ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਖੁਦਾਈ ॥
ਦੁਨੀਆ ਲਿਬ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅੰਦਿਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਜਾਣੀਆ ॥੪॥
ਜਿਮ ਜਿਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੰਮੈ ॥
ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਿਸ ਲੰਮੈ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥
ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਠਾ ॥
ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਠ ਤੁਠਾ ॥
ਿਸਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੁ ਨ ਿਮਿਲਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥
ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਿਭ ਆਪੇ ॥
ਇਿਕ ਕਢੇ ਇਿਕ ਲਹਿਰ ਿਵਆਪੇ ॥
ਿਜਉ ਨਚਾਏ ਿਤਉ ਿਤਉ ਨਚਿਨ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਕਰਤ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਨਰਿਕ ਨ ਪਾਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਣ ਗੀਤਾ ਿਨਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥

1820

ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥

1656

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-10)

ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਯਾ ਤੇ ਗਿਹਓ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰੁ ਸੰਿਨਆਸ ॥
ਸਭ ਹੀ ਪਿਰ ਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ ॥੧॥
ਿਜਿਹ ਿਜਿਹ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਰ ॥
ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥੨॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥
ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਰਹੈ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥੩॥੨॥

1821

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

1657

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਿਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭੁਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਆਿਪ ਕਰਾਇਿਹ ॥
ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਿਹ ॥੨॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲਾ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥
ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥

1822

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥

1658

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-16)

ਗੁ ਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਉ ॥੧॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁ ਰਦੇਵ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣੁ ॥੩॥
ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥

1823

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ ॥

1659

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-13)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ ॥
ਿਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਿਰ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਸੁਿਖ ਦੁਿਖ ਓਹੀ ਿਧਆਈਐ ਰੇ ॥੧॥
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰੇ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਰੇ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸਿਹ ਿਨਵਾਜੈ ਰੇ ॥੨॥
ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਰੇ ॥
ਦੇਂਦੇ ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਕਰਤੇ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਰਤਨਾਗਰੁ ਰੇ ॥੩॥
ਜਾਿਚਕੁ ਜਾਚੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸੋਈ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਿਬਰ੍ਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੧੩੭॥

1824

1660

ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-8)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥
ਕਾਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਜਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਿਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਿਪ ਜੀਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥
ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਦੀਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਰਣਹਾਰ ਰਿਖ ਲੀਆ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਿਬਮਲ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥

1825

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥

1661

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਵੈ ॥੨॥
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਬੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥
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ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਿਤ (431-11)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੧॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਬੀਸਰਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਿਕਉ ਤਜਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਿਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਫੀਕੇ ਤਿਜ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਜ ਗਏ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥
ਜੋ ਜਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਿਸਉ ਿਪਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੬॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਜਨੀ ਚਾਿਖਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥
ਅੰਚਲੁ ਗਿਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥

1827

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥
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ਕਿਲਆਨੁ ਭੋਪਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਛਕਾ ੧ ॥ (1321-6)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥
ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚਿਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭਵ ਿਨਿਧ ਤਰਣ ਹਿਰ ਿਚੰਤਾਮਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਗਦੀਸ ਦਮੋਦਰ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥
ਤੇ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਸਰ੍ੀਰਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਮੁਰਾਿਰ ਹਿਰ ਮੁਕੰਦੇ ॥੧॥
ਜਗਦੀਸੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਜਨ ਭਵ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੧॥੭॥
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ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਿਨ ਬਲੀਆ ॥

1664

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-1)

ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਿਨ ਬਲੀਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥
ਕਾਨ ਕੁ ੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ੍ ਓਢਲੀਆ ॥
ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਿਨ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਲੈ ਕੁ ੰਚਰੀਆ ਿਸਿਰ ਕਿਨਕ ਛਤਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਲੇ ਧਰਿਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥
ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਿਨਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਰਸ ਿਬਨੁ ਸਿਭ ਸੁਆਦ ਿਫਕਰੀਆ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖਲੀਆ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥
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ਪਾੜ ਪੜੋਸਿਣ ਪੂਿਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਿਹ ਛਾਿਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥
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ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਿਠ ॥ (657-5)

ਪਾੜ ਪੜੋਸਿਣ ਪੂਿਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਿਹ ਛਾਿਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥
ਤੋ ਪਿਹ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈਹਉ ਮੋ ਕਉ ਬੇਢੀ ਦੇਹ ੁ ਬਤਾਈ ਹੋ ॥੧॥
ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਦੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਿਹਓ ਸਮਾਈ ॥
ਹਮਾਰੈ ਬੇਢੀ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਢੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਜੂਰੀ ਮ ਗੈ ਜਉ ਕੋਊ ਛਾਿਨ ਛਵਾਵੈ ਹੋ ॥
ਲੋਗ ਕੁ ਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥੨॥
ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਠ ਈ ਹੋ ॥
ਗੂ ੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ॥੩॥
ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸੁਿਨ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਿਧ ਬ ਿਧ ਧਰ੍ੂ ਥਾਿਪਓ ਹੋ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਬਹੋਰੀ ਲੰਕ ਭਭੀਖਣ ਆਿਪਓ ਹੋ ॥੪॥੨॥
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ਪ ਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2)

ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥
ਿਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਿਧਆਨੁ ਕੁ ਸਪਾਤੀ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰ੍ਹਿਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥
ਪ ਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਜਨੇਊ ਿਜਚਰੁ ਜੋਿਤ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥
ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਿਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥
ਪੂ ਜਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਿਲ ॥
ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥
ਚੀਨੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥
ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਿਬ ਚੋਰ ੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਿਟ ਜਾਣੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ॥
ਬੂਝੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕੁ ॥੪॥
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਿਤਆ ਜਾਇ ॥
ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ॥
ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ ੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥
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ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-16)

ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ॥
ਅੰਧੁਲੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੂਿਝਆ ਗੁ ਰ ਭੇਿਟ ਪੁਨੀਤਾ ॥੧॥
ਮਿਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਿਟ ਅਘ ਹਰੇ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਕੀਿਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਿਤਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥
ਿਸੰਘੁ ਿਬਲਾਈ ਹੋਇ ਗਇਓ ਿਤਰ੍ਣੁ ਮੇਰ ੁ ਿਦਖੀਤਾ ॥
ਸਰ੍ਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥
ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਿਹ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਨੀਤਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥
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ਿਪਆਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ (641-17)

ਪਾਠੁ ਪਿੜਓ ਅਰੁ ਬੇਦ ੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਿਨਵਿਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਿਕਓ ਅਿਧਕ ਅਹੰਬੁਿਧ ਬਾਧੇ ॥੧॥
ਿਪਆਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਹਓ ਨਗਨ ਿਫਿਰਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰ੍ਿਮਓ ਦੁਿਬਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਿਸਓ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਦਾਨੁ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਅੰਨ ਬਸਤਰ੍ ਭੂਿਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ॥੫॥
ਜੋਗ ਿਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਗਿਹਆ ॥੬॥
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥
ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੈ ਿਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥
ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੰਿਗ ਮਾਤਾ ॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥
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ਿਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਿਹ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (989-5)

ਿਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਿਹ ॥
ਖੇਮੇ ਛਤਰ੍ ਸਰਾਇਚੇ ਿਦਸਿਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥
ਿਜਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਕਉ ਸਿਦ ਿਮਲੇ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਿਮ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁੜੇ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਮਾਇ ॥
ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥੨॥
ਿਵਛੁਿੜਆ ਕਾ ਿਕਆ ਵੀਛੁੜੈ ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੁ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਦੇਿਖਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ॥
ਿਵਜੋਗੀ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥

1834

ਿਪਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (507-11)

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਿਹ ਭੂਮਨ ਮਿਹ ਭੂਮਾ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਮਿਹ ਠਕੁ ਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਿਸਿਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥
ਿਪਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥
ਉਸਤਿਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਿਖ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖੀਅਨ ਮਿਹ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਕਹੀਅਿਹ ਦਾਤਨ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ॥
ਤੇਜਨ ਮਿਹ ਤੇਜਵੰਸੀ ਕਹੀਅਿਹ ਰਸੀਅਨ ਮਿਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥
ਸੂਰਨ ਮਿਹ ਸੂਰਾ ਤੂੰ ਕਹੀਅਿਹ ਭੋਗਨ ਮਿਹ ਭੋਗੀ ॥
ਗਰ੍ਸਤਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਬਡੋ ਿਗਰ੍ਹਸਤੀ ਜੋਗਨ ਮਿਹ ਜੋਗੀ ॥੩॥
ਕਰਤਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਿਹ ਆਚਾਰਨ ਮਿਹ ਆਚਾਰੀ ॥
ਸਾਹਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਿਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥
ਦਰਬਾਰਨ ਮਿਹ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ ॥
ਲਿਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ ਗਿਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥
ਨਾਮਨ ਮਿਹ ਤੇਰੋ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮਾ ਿਗਆਨਨ ਮਿਹ ਿਗਆਨੀ ॥
ਜੁਗਤਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਜੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਿਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥
ਿਸਧਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਧਾ ਕਰਮਨ ਿਸਿਰ ਕਰਮਾ ॥
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਆਿਗਆ ਹੁਕਮਨ ਿਸਿਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥
ਿਜਉ ਬੋਲਾਵਿਹ ਿਤਉ ਬੋਲਹ ਸੁਆਮੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥
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ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ਜੀਉ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (244-8)

ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ਜੀਉ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਕਾਪੜੁ ਤਿਨ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥
ਕਾਪਰੁ ਤਿਨ ਸੁਹਾਵੈ ਜਾ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਗੁ ਰਮਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਈਐ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ਜਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਰੇ ॥੧॥
ਸਾ ਧਨ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਜੀਉ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਾ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਿਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਅਪੁਨੇ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗਹੀਐ ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰੇ ॥੨॥
ਕਾਮਿਣ ਿਪਰਹੁ ਭੁਲੀ ਜੀਉ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥
ਝੂਠੀ ਝੂਿਠ ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂ ਿੜ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਰੇ ॥
ਕੂ ੜੁ ਿਨਵਾਰੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਾਰੇ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਸੇਵੇ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਿਜਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੩॥
ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ॥
ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥
ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਿਬਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ਿਜਉ ਿਮਲੈ ਿਤਵੈ ਿਮਲਾਈਐ ॥
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਘਿਰ ਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾ ਿਪਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੨॥
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ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥
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ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧

(1273-5)

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਿਹ ਚਾਹੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥
ਸੂਰ ੁ ਚਰੈ ਿਪਰ੍ਉ ਦੇਖੈ ਨੈਨੀ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪ ਈ ॥੧॥
ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਿਗ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਿਪਆਸ ਿਤਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਵਿਰ ਕਮਲੁ ਿਕਰਿਣ ਆਕਾਸੀ ਿਬਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੨॥
ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਟੇਰੈ ਿਬਲਪ ਕਰੈ ਿਬਲਲਾਈ ॥
ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਿਦਿਸ ਬਰਸੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
ਮੀਨ ਿਨਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਈ ॥
ਿਖਨੁ ਿਤਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਿਤਸੁ ਤ ਈ ॥੪॥
ਧਨ ਵ ਢੀ ਿਪਰੁ ਦੇਸ ਿਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਸਬਦੁ ਪਠਾਈ ॥
ਗੁ ਣ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਿਰਦੈ ਿਨਵਾਸੀ ਭਗਿਤ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥
ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਤੀ ਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ਿਪਰ੍ਉ ਪਾਈ ॥
ਿਪਰ੍ਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਿਚ ਸੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੬॥
ਸਭ ਮਿਹ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਿਸਆ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ॥੭॥
ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੋਸ ਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਘਰ ਹੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥
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ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
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ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15)

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁ ਆਰ ॥
ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥
ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਿਗ ॥
ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਿਸਉ ਗਾਿਡ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥
ਜਾਿਮ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਸ ਅਠ ਲੀਖੇ ਹੋਵਿਹ ਪਾਿਸ ॥
ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਿਠ ॥
ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥
ਕਾਜੀ ਮੁਲ ਹੋਵਿਹ ਸੇਖ ॥
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ॥
ਕੋ ਿਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਿਧ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਅਿਸ ਬੰਿਧ ॥੩॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਿਲਖੀ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ॥
ਕਰਣੀ ਉਪਿਰ ਹੋਵਿਗ ਸਾਰ ॥
ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਿਸਫਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥
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ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਿਰ ਕੁ ੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥ (596-12)

ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਿਰ ਕੁ ੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਏਕਾ ਮੁਿਖ ਤੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਿਕਨੇਹਾ ॥
ਇਕਤੁ ਰੂਿਪ ਿਫਰਿਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ॥
ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਿਖਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਿਹ ਰਵੰਤਾ ॥੩॥
ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਿਕਛੁ ਦੀਜੈ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਡੁ ਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥੪॥
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ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥
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ਆਸਾ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (484-14)

ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬੈਕੁੰਠ ਨ ਜਾਨ ॥
ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥
ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲ ਕੈ ਮਜਿਨ ਜੇ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੇਂਡੁਕ ਨਾਵਿਹ ॥
ਜੈਸੇ ਮੇਂਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵਿਹ ॥੨॥
ਮਨਹੁ ਕਠੋਰ ੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਿਸ ਨਰਕੁ ਨ ਬ ਿਚਆ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥
ਿਦਨਸੁ ਨ ਰੈਿਨ ਬੇਦ ੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤਰ੍ ਤਹਾ ਬਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਨਰ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹੁ ਬਾਵਿਰਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥

1840

ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1676

ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (489-4)

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥
ਕਰਣੀ ਕੁ ੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥
ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂ ਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਿਹ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ਜੂਿਠ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥
ਪਸੂ ਿਮਲਿਹ ਚੰਿਗਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੇਿਹ ॥
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਿਹ ॥੩॥
ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਿਣਅਹੁ ਿਨਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮਾਲੇ ॥
ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥

1841

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਿਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ॥

1677

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-5)

ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਿਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ॥
ਕਹੂੰ ਨ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਿਹ ਮੀਠੇ ਬੈਨ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥
ਬਹੁ ਪਰ੍ਕਾਰ ਖੋਜਿਹ ਸਿਭ ਤਾ ਕਉ ਿਬਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਰ੍ਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਿਰ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ ॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁ ਰ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਜੈਨ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਤਿਨ ਪਾਇਓ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪੈਨ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਜਨ ਰੈਨ ॥੩॥੧੩॥

1842

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥

1678

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-3)

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸਿਹ ਿਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਤੁਮ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੁਮ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਕਾਪੜੁ ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਿਤ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਿਚਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂ ਰਨ ਆਸਾ ਕਬਿਹ ਨ ਿਬਆਪੈ ਿਚੰਤਾ ॥੩॥
ਭਵਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਿਰ ਚਰਣਾ ਹੋਹ ੁ ਕਉਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਇਓ ਿਜਉ ਬੂੰਦਿਹ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥

1843

ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥

1679

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-2)

ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥
ਏਕੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਿਰ ਛਤੁ ਦੂਜਾ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥੧॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਿਰਆ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਾਰੀਐ ॥
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਿਪ ਿਤਸੁ ਨ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਿਪ ਆਪਣ ਭਾਿਣਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਾਿਣਆ ॥੩॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥

1844

ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥

1680

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-10)

ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁ ਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤੇਰੈ ਤਾਿਣ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਮਾਿਣਆ ਪਰ੍ਭੁ ਮਾਣੁ ਤੂੰ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਤਨੁ ਧਨੁ ਰਖੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥

1845

ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥

1681

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-15)

ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥
ਇਸੁ ਪਰਪੰਚ ਮਿਹ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁ ਮਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਿਣ ਿਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਿਧ ਦੇਖਹੁ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥
ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨਤ ਪਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥

1846

ਪੂਰਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥

1682

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-11)

ਗਰੀਬਾ ਉਪਿਰ ਿਜ ਿਖੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਾ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਸਾੜੀ ॥੧॥
ਪੂਰਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਪਰ੍ਗਿਟ ਪਰਤਾਪੁ ॥
ਿਨੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਿਜ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥
ਿਤਿਨ ਮਾਿਰਆ ਿਜ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥

1847

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

1683

ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ (577-5)

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਣ ਜੀਉ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਗੁ ਣੁ ਅਵਗੁ ਣੁ ਮੇਰਾ ਿਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ਬਖਿਸ ਲੀਆ ਿਖਨ ਮਾਹੀ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥

1848

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥

1684

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (295-3)

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਪੇਖੁ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਿਚੰਦ ॥
ਆਸ ਅਿਨਤ ਿਤਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮਨ ਮੰਗ ॥
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਕੇ ਭਿਰ ਲੇਹ ੁ ਭੰਡਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥

1849

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥

1685

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (798-9)

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥
ਅਿਚੰਤ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧॥
ਜਗਦੀਸ ਸੇਵਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਜਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਾਗਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਮਨ ਤੇ ਪਾਈ ॥
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥
ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਿਰ ਵੇਖੈ ॥
ਬਹੁਿੜ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥
ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਸਿਭ ਕੋਟ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਖਾਏ ਗਇਆ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਿਤ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥
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ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (798-9)

ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥
ਅਿਚੰਤ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧॥
ਜਗਦੀਸ ਸੇਵਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਜਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਾਗਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਮਨ ਤੇ ਪਾਈ ॥
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥
ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਿਰ ਵੇਖੈ ॥
ਬਹੁਿੜ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥
ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਸਿਭ ਕੋਟ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਦਖਾਏ ਗਇਆ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਿਤ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥
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ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥

1687

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357-5)

ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥
ਿਤਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥
ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਿਣਆ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਿਤ ਆਵੈ ॥
ਤ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੩॥
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥
ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥
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ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥

1688

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7)

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੋਸਾਈ ਿਮਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਿਮਠੜਾ ॥
ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਿਭ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਿਚਿਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
ਹਿਰ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਂਵੈ ਿਨਬਾਿਹ ਜੀਉ ॥੩॥
ਤੁਸੀ ਭੋਿਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਦੀਬਾਿਣ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਿਪੰਡ ਦਾ ਬੰਿਨ ਆਦੇ ਪੰਿਜ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਿਤਹੰਡੀਆ ॥
ਪੰਿਜ ਿਕਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਿਮਹਿਡਆ ॥
ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਿਢ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘੁ ਿਘ ਿਗਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਉਜੜੁ ਥੇਹ ੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
ਹਿਰ ਇਠੈ ਿਨਤ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥
ਮੈ ਛਿਡਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਿਛਿਕ ਜੀਉ ॥੮॥
ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
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ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਵਖਾਿਲਆ ਮਸਤਿਕ ਧਿਰ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ॥
ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
ਸੁਿਣ ਗਲਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਿਦੜਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾਿੜ ਜੀਉ ॥੧੧॥
ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸੇਵੇ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥
ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ਸਭ ਿਡਠੀਆ ਤੁਿਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥
ਹੁਿਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥
ਿਝੰਿਮ ਿਝੰਿਮ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥
ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਿਹ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥
ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਿਤਆ ਮੈ ਗਲ ਿਵਿਚ ਲੈਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਿਲਆ ॥
ਤੂੰ ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਵਾਨੜਾ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥
ਸਭ ਹੋਈ ਿਛੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਜੀਉ ॥੧੭॥
ਵਾਤ ਵਜਿਨ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥
ਿਨਹਤੇ ਪੰਿਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁ ਰ ਥਾਪੀ ਿਦਤੀ ਕੰਿਡ ਜੀਉ ॥੧੮॥
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
ਘਿਰ ਜਾਸਿਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥

1854

ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥
ਹਿਰ ਿਦਸਿਹ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਤੁਝੈ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥
ਮੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਟੀ ਿਮਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥
ਹਉ ਬਾਹੁਿੜ ਿਛੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥
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ਫੀਕੇ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਸਾਦ ॥

1689

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-11)

ਫੀਕੇ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਸਾਦ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪੂ ਰਨ ਨਾਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਤ ਸ ਿਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਮਿਟ ਜਾਿਹ ਸਗਲ ਿਬਖਾਦ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਭੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਈਐ ਘਿਰ ਲੈ ਆਵਹੁ ਲਾਿਦ ॥੧॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਊਚ ਤੇ ਊਚੋ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਮਰਜਾਦ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾ ਪੇਿਖ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾਦ ॥੨॥੫੫॥੭੮॥
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1690

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਿਸਰੈ ਊਪਿਰ ਿਫਿਰ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥ (338-14)

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਿਸਰੈ ਊਪਿਰ ਿਫਿਰ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਿਨਸਤਾਰ ॥੧॥
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਿਕ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਿਰ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਗੁ ਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥
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ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

1691

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-15)

ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੀ ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੁ ॥੧॥
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਿਹਓ ॥
ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਿਝ ਗਇਆ ਗੁ ਿਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ਤਉ ਛੋਿਡ ਗਏ ਿਨਗਹਾਰ ॥
ਿਜਸ ਕੀ ਅਟਕ ਿਤਸ ਤੇ ਛੁਟੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਟਵਾਰ ॥੨॥
ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਿਨਹਕਰਮਾ ॥
ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜੇ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥
ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਬੈਠਕਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ਬਣਾਇਆ ॥
ਸਚੁ ਪੂੰਜੀ ਸਚੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥

1858

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥

1692

ਗਉੜੀ ੧੩ ॥ (338-14)

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਿਸਰੈ ਊਪਿਰ ਿਫਿਰ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਿਨਸਤਾਰ ॥੧॥
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਿਕ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਿਰ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਗੁ ਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥

1859

ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥

1693

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (814-5)

ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਿਟਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਵਨ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਤੈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੀਐ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਉਤਰਿਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਜਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਿਰ ਬਲਾਈ ॥
ਮਹਾ ਮੰਤਰ੍ੁ ਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥

1860

ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ॥

1694

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-9)

ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਕਰੇ ਿਨਹਚਲੁ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ ॥੧॥
ਹੈ ਕੋਊ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਜੀਉ ਹੀਉ ਦੇਉ ਅਰਪਉ ਅਪਨੋ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੨॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬ ਸੂਖ ਦਇਆਲਾ ॥
ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕੁ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੁ ਪਾਲਾ ॥੩॥੧੪॥

1861

ਬਸੰਤੁ ਚਿੜਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

1695

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-19)

ਬਸੰਤੁ ਚਿੜਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥
ਏਿਹ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਿਹ ਹਿਰ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਹਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਏ ॥੨॥
ਫਲ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਜ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
ਮੂਿਲ ਲਗੈ ਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਏ ॥੩॥
ਆਿਪ ਬਸੰਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥

1862

ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਿਰ ਪਰ ਧਨੁ ਿਲਆਵੈ ॥

1696

ਸੋਰਿਠ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (656-7)

ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਿਰ ਪਰ ਧਨੁ ਿਲਆਵੈ ॥
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਿਹ ਆਿਨ ਲੁਟਾਵੈ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਅੰਿਤ ਿਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਪਿਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ॥
ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇਰਾ ॥
ਿਹਰਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਿਹ ਸਵੇਰਾ ॥੩॥੯॥

1863

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਪੇਖੀ ॥

1697

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (179-12)

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਪੇਖੀ ॥
ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਿਸਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥
ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਿਖਆ ਖਾਨ ॥
ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨ ॥੧॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਿਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥
ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥
ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥
ਤਾ ਮਿਹ ਮਿਨ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥
ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥
ਆਖੇੜ ਿਬਰਿਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥
ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚੁ ਕਿਹਆ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦ ੁ ਲਿਹਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥

1864

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥

1698

ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ, ਮਃ ੧ (5-11)

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
ਕੇਤੇ ਮੰਗਿਹ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
ਕੇਿਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕੇਤੇ ਖਿਪ ਤੁਟਿਹ ਵੇਕਾਰ ॥
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਿਹ ॥
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥
ਕੇਿਤਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
ਏਿਹ ਿਭ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
ਹੋਰ ੁ ਆਿਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਿਣ ਪਾਇ ॥
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਿਹ ਖਾਇ ॥
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
ਆਖਿਹ ਿਸ ਿਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥

1865

ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੇ ॥

1699

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-5)

ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਿਨ ਿਸਮਿਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥
ਤਾਪੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖਆ ॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਿਤ ਭਾਿਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥

1866

ਬਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਤਰ੍ਣ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੇਿਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥

1700

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-2)

ਬਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਤਰ੍ਣ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੇਿਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥
ਦੰਡਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ ਪੇਿਖਓ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਪੇਿਖਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥
ਊਭ ਪਇਆਲ ਸਰਬ ਮਿਹ ਪੂਰਨ ਰਿਸ ਮੰਗਲ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਿਨਆਸੈ ਪੇਿਖਓ ਜਿਤ ਜੰਗਮ ਕਾਪੜਾਏ ॥
ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਿਨ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤਾਏ ॥੨॥
ਚਹੁ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਖਟ ਮਿਹ ਪੇਿਖਓ ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤਾਏ ॥
ਸਭ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਿਹ ਤਉ ਿਕਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥
ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਿਜਹ ਘਿਟ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥

1867

ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਚਿੜਆ ਬਸੰਤੁ ॥

1701

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-7)

ਬਨਸਪਿਤ ਮਉਲੀ ਚਿੜਆ ਬਸੰਤੁ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਿਲਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਸੰਿਗ ॥੧॥
ਤੁਮ ਸਾਚੁ ਿਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥
ਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਤੁ ਮਿਨ ਮਉਿਲਐ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥੨॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਭੁ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਭੁ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥

1868

ਬਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਿਗਆ ॥

1702

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-11)

ਬਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਿਗਆ ॥
ਹੋਿਹ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਭਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਮਨੁ ਪਰਫੜੈ ਿਮਿਲ ਮੇਘ ਧਰ ਸੁਹਾਗ ॥੧॥
ਘਨਘੋਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੋਰ ॥
ਿਚਤੁ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੂੰਦ ਓਰ ॥
ਐਸੋ ਹਿਰ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮੋਹ ॥
ਿਤਆਿਗ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਿਗਆ ॥੨॥੫॥੨੭॥

1869

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ॥

1703

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1255-10)

ਿਜਿਨ ਧਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਸਾ ਿਬਲਖ ਬਦਨ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥
ਭਈ ਿਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨੀ ॥੧॥
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ॥
ਬਿਲ ਜਾਵ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਉਤਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਠਾਕੁ ਰ ਿਸਉ ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਗੁ ਿਰ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇਆ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਭਗਿਤ ਸੁਭਾਵੀ ॥੨॥
ਹਮ ਥਾਰੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜਗੁ ਤੁਮਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਵਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥
ਅਪੁਨੇ ਿਪਰ ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਿਵਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਅਕੁ ਲ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸਉ ਸਿਚ ਸਾਚੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥
ਮੁਕਿਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁ ਿਰ ਖੋਲੇ ਸਬਿਦ ਸੁਰਿਤ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥

1870

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

1704

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254-9)

ਕਰਉ ਿਬਨਉ ਗੁ ਰ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਵਰੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥
ਸੁਿਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਿਣ ਿਪਆਰੀ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਹਿਰ ਵਿਰ ਨਾਿਰ ਭਈ ਸੋਹਾਗਿਣ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸੁਖਾਿਨਆ ॥੨॥
ਅਵਗਣ ਿਤਆਿਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਿਨ ਅਸਿਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥
ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਿਤਸੁ ਕਦੇ ਨ ਿਵਆਪੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥

1871

ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਿਤਲੁ ਿਬਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥

1705

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1267-17)

ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਿਤਲੁ ਿਬਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥
ਬਰਸੁ ਿਪਆਰੇ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਦੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਤੂ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਰੇ ॥
ਇਸਤਰ੍ੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਿਨਆਈ ਸੋਭ ਨਹੀ ਿਬਨੁ ਭਰਤਾਰੇ ॥੧॥
ਿਬਨਉ ਸੁਿਨਓ ਜਬ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੈ ਬੇਿਗ ਆਇਓ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੋ ਬਿਨਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਿਤ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਅਚਾਰੇ ॥੨॥੩॥੭॥

1872

ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਿਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥

1706

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

(1266-4)

ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਿਕਆ ਤੂ ਿਚਤਵਿਹ ਿਕਆ ਤੂੰ ਕਰਿਹ ਉਪਾਏ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਿਜਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥
ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਿਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁ ਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਿਮਸਟਾਏ ॥
ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਹੁਿਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਿਰ ਰਾਏ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਿਬਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਿਹ ਮੰਿਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥
ਜਉ ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥

1873

ਬਲਵੰਿਤ ਿਬਆਿਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥

1707

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-19)

ਮੁਿਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਿਸ ਅਪਨਹੀ ॥
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋਿੜ ਤੇਤੀਸਾ ਿਤਨ ਕੀ ਹੈਰਿਤ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥
ਬਲਵੰਿਤ ਿਬਆਿਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਿਤ ਜੀਿਤ ਜੀਤੇ ਸਿਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਹੋਇ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥

1874

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥

1708

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-17)

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਿਲਆ ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਗੁ ਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਿਵਸਰਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਾਗਠੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਤਿਰ ॥
ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਤੇ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਆ ਕਹਾ ਗੁ ਰ ੁ ਿਬਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ ॥
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਨੁ ਰੰਗੇ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਧਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥

1875

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥

1709

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-18)

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
ਗਰਹ ਿਨਵਾਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੂ ਿਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਜਸੁ ਿਮਿਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗੁ ਨ ਅਪਸਗੁ ਨ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਿਹ ਿਜਸੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਿਤਸੁ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਭਾਵੈ ॥੨॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਊਪਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥
ਭੈ ਿਬਨਸੇ ਭਰ੍ਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਿਦਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥

1876

ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

1710

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-15)

ਜੁਗ ਮਾਿਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਵਉਪਾਇ ॥੧॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਬੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ਸੇਇ ਮੁਕਤ ਿਜ ਮਨੁ ਿਜਣਿਹ ਿਫਿਰ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਦਸਵੈ ਦੁਆਿਰ ਰਹਤ ਕਰੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਗੁ ਰ ੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਿਤਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥
ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥

1877

ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੇ ਗੁ ਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥

1711

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-3)

ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੇ ਗੁ ਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥
ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਪਰ੍ਭ ਪੇਿਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥
ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥
ਮੋਿਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਦਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਿਰ ਵਿਜਓ ਤਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥
ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥
ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਅਘੜੁ ਘਿੜਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥
ਸਹਜੇ ਆਵਾ ਸਹਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਜੇ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁ ਿਰ ਖੋਇਆ ਤਾ ਹਿਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

1878

ਬਾਹਿਰ ਰਾਿਖਓ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥

1712

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-10)

ਬਾਹਿਰ ਰਾਿਖਓ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥
ਘਿਰ ਆਏ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਲੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਿਹਿਰਆ ॥੨॥
ਸੋਭਾ ਸੁਰਿਤ ਨਾਿਮ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਹਰਦੇ ਮਿਹ ਜਾਪੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥

1879

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਿਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਿਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥

1713

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥ (973-10)

ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਿਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਿਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥
ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੧॥
ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੋਦਾਵਿਰ ਜਾਈਐ ਕੁ ੰਿਭ ਜਉ ਕੇਦਾਰ ਨਾਈਐ ਗੋਮਤੀ ਸਹਸ ਗਊ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ॥
ਕੋਿਟ ਜਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਤਨੁ ਜਉ ਿਹਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੨॥
ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਿਸਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਕੀਜੈ ॥
ਆਤਮ ਜਉ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਿਰ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੩॥
ਮਨਿਹ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਿਹ ਨ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਚੀਿਨ ਲੀਜੈ ॥
ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਨੰਦ ੁ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ੁ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੪॥

1880

ਬਾਪਾਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਨਾਏ ॥

1714

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-11)

ਬਾਪਾਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਨਾਏ ॥
ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਿਪਰ੍ਅ ਪਾਏ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਿਤਆ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ॥
ਸੰਤ ਸੇਿਵ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਮਿਨ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥
ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥
ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨੋ ਿਦਖਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਬਤਾਵਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਆਏ ਗਿਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥

1881

ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥

1715

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ॥ (1104-8)

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਬਸਿਹ ਪੰਚ ਿਕਰਸਾਨਾ ॥
ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰ੍ਵਨੂ ਰਸਪਿਤ ਇੰਦਰ੍ੀ ਕਿਹਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥
ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਾਇਥੁ ਚੇਤੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਬਾਕੀ ਿਨਕਸੀ ਭਾਰੀ ॥
ਪੰਚ ਿਕਰ੍ਸਾਨਵਾ ਭਾਿਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਿਧਓ ਜੀਉ ਦਰਬਾਰੀ ॥੨॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰਹੁ ਿਨਬੇਰਾ ॥
ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਿਸ ਬੰਦੇ ਕਉ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਉਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥੭॥

1882

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥

1716

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (581-17)

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥
ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਿਚਆਰੋਵਾ ॥
ਕੂ ਿੜ ਲਿਬ ਜ ਥਾਇ ਨ ਪਾਸੀ ਅਗੈ ਲਹੈ ਨ ਠਾਓ ॥
ਅੰਤਿਰ ਆਉ ਨ ਬੈਸਹੁ ਕਹੀਐ ਿਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਿਰ ਕਾਓ ॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਡਾ ਵੇਛੋੜਾ ਿਬਨਸੈ ਜਗੁ ਸਬਾਏ ॥
ਲਿਬ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਖੜਾ ਰੂਆਏ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥
ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥
ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਿਤ ਕਰੇਵਹੋ ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੋ ॥
ਇਿਕ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਥਾਵਹੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥
ਜਮ ਮਾਰਿਗ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥
ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਿਮਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ ॥੨॥
ਬਾਬਾ ਨ ਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਿਹ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇਆ ॥
ਿਲਿਖਅੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥
ਬਿਹ ਸਾਚੈ ਿਲਿਖਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਬਿਖਆ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥
ਕਾਮਿਣਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਿਲ ਤਾਗਾ ॥
ਹੋਛੀ ਮਿਤ ਭਇਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ ਗੁ ੜੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਿਲ ਭੀਤਿਰ ਨ ਗੋ ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥
ਬਾਬਾ ਰੋਵਹੁ ਜੇ ਿਕਸੈ ਰੋਵਣਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਬੰਿਧ ਪਠਾਇਆ ਹੈ ॥
ਿਲਿਖਅੜਾ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੀਐ ਦਿਰ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥
ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ॥
ਪੁਤ ਭਾਈ ਭਾਤੀਜੇ ਰੋਵਿਹ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੁਇਆ ਨਾਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਾਣ ਿਸਜਾਣਾ ਰੋਵਿਹ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥

1883

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੁ ॥

1717

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (16-5)

ਜਾਿਲ ਮੋਹ ੁ ਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ ਮਿਤ ਕਾਗਦੁ ਕਿਰ ਸਾਰੁ ॥
ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਿਰ ਿਚਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁ ਰ ਪੁਿਛ ਿਲਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਿਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਿਲਖੁ ਿਲਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੁ ॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਿਟਕੇ ਿਨਕਲਿਹ ਿਜਨ ਮਿਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਿਹ ਉਿਠ ਰਖੀਅਿਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥
ਇਿਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥
ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥
ਭੈ ਤੇਰੈ ਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਿਪ ਖਿਪ ਿਛਜੈ ਦੇਹ ॥
ਨਾਵ ਿਜਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਿਡਠੇ ਖੇਹ ॥
ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਸਿਭ ਕੂ ੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥

1884

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

1718

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (16-12)

ਸਿਭ ਰਸ ਿਮਠੇ ਮੰਿਨਐ ਸੁਿਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥
ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥
ਨੀਲੀ ਿਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਿਹਰਣੁ ਪੈਰ ਿਧਆਨੁ ॥
ਕਮਰਬੰਦ ੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਿਤ ਬੂਝਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ॥
ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸ ਗ ਤੇਗਬੰਦ ਗੁ ਣ ਧਾਤੁ ॥
ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ॥੩॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਚਿੜਐ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰ ੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਪੂਿਛ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਿਜਤੁ ਸੁਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥

1885

ਬਾਬਾ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

1719

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-8)

ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਿਹਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
ਏਕੁ ਤੂੰ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਮੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਰਿਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਣਿਹ ਿਬਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰ ੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ਿਜ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਪਾਿਸ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥
ਜੇ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥
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ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਿਗ ਰਹਤੇ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (480-10)

ਗਗਨ ਨਗਿਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਿਸਧਾਨਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਿਗ ਰਹਤੇ ॥
ਸੁਰਿਤ ਮਾਿਹ ਜੋ ਿਨਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਮੰਦਰੁ ਕੀਨਾ ॥
ਸਾਖੀ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਿਖੰਿਚ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨਾ ॥੨॥
ਸਰ੍ਵਨਨ ਿਬਕਲ ਭਏ ਸੰਿਗ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰ੍ੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਿਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਿਨਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥
ਤਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭਰ੍ਮਤੇ ॥
ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁ ੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਸੂਤੁ ਧਿਰ ਰਮਤੇ ॥੪॥
ਿਮਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟੇ ਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥
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ਬਾਬਾ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥

1721

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-3)

ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਬੇਦ ਬਰ੍ਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਿਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥
ਜੈ ਕਾਰਿਣ ਿਸਧ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥
ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਹਿਰ ਮਿਤ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਪਵਣੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੀਿਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥
ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਿਹ ਵਾਸਿਹ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ॥੨॥
ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਿਗਆਈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਬਹੁਤੁ ਬਫਾਵੈ ॥
ਏਤੇ ਗੁ ਣ ਏਤੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੩॥
ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿਨ ਿਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥
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ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-5)

ਗੁ ੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਧਾਵੈ ਕਿਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥
ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਿਸ ਅਿਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਬਨੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਿਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਿਪਆਲਾ ਸਹਜੇ ਿਤਸਿਹ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਿਕਆ ਮਿਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥
ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਿਕਆ ॥੩॥
ਿਸਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਭਰਥਿਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥
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ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (595-10)

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ ॥
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਿਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਮੋਿਹਆ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਾਣੁ ਹਟੁ ਕਿਰ ਆਰਜਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਵਥੁ ॥
ਸੁਰਿਤ ਸੋਚ ਕਿਰ ਭ ਡਸਾਲ ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਿਤਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥
ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਸਉ ਵਣਜੁ ਕਿਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸੁ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਸਾਸਤ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਤੁ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚਲੁ ॥
ਖਰਚੁ ਬੰਨੁ ਚੰਿਗਆਈਆ ਮਤੁ ਮਨ ਜਾਣਿਹ ਕਲੁ ॥
ਿਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਿਸ ਜਾਿਹ ਤਾ ਸੁਿਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥
ਲਾਇ ਿਚਤੁ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਮੰਿਨ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਕੰਮੁ ॥
ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਿਰ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨੁ ॥੪॥੨॥

1890

ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015-14)

ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਸਆਣਾ ॥
ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਰਖੁ ਿਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਜੋਿਤ ਦੁਇ ਨਾਉ ॥
ਮੂਰਖਾ ਿਸਿਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਿਜ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਦੁਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
ਰਾਜੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਮਾਲੰ ਜੋਬਨੁ ਤੇ ਜੂਆਰੀ ॥
ਹੁਕਮੀ ਬਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲਿਹ ਚਉਪਿੜ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥
ਜਿਗ ਚਤੁਰ ੁ ਿਸਆਣਾ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥
ਨਾਉ ਿਵਸਾਰਿਹ ਬੇਦ ੁ ਸਮਾਲਿਹ ਿਬਖੁ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥
ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ ਬਾਗਾ ਪਿਹਰਿਹ ਕਜਲੁ ਝਰੈ ॥
ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਤਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਿਬ ਜਰੈ ॥੬॥
ਰਯਿਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾ ਸਬਾਏ ਦੁਹ ੁ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਜਾਸੀ ॥
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉੜੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਿਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥

1891

ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰ ॥
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ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (989-5)

ਿਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਿਹ ॥
ਖੇਮੇ ਛਤਰ੍ ਸਰਾਇਚੇ ਿਦਸਿਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥
ਿਜਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਕਉ ਸਿਦ ਿਮਲੇ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਿੜਆਰ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਿਮ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁੜੇ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਮਾਇ ॥
ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥੨॥
ਿਵਛੁਿੜਆ ਕਾ ਿਕਆ ਵੀਛੁੜੈ ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੁ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਦੇਿਖਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ॥
ਿਵਜੋਗੀ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥
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ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (479-10)

ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥
ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਦੇਵ ਨ ਪੂਜਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ॥੧॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥
ਸਾਇਰੁ ਸੋਿਖ ਭੁਜੰ ਬਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਕੇ ਸਰਵਿਰ ਪਾਿਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣੈ ਖੇਿਤ ਹਥ ਵਾਿਰ ਕਰੈ ॥
ਆਇਓ ਚੋਰ ੁ ਤੁਰੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧੁ ਿਫਰੈ ॥੨॥
ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰੁ ਅਸਾਰ ਬਹੈ ॥
ਿਜਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਿਨਕਸੈ ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅੰਤੇ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਚਿਲਓ ॥੪॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥
ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥
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ਬਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-5)

ਬਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਿਹਬ ਕੋ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪਰ੍ਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥
ਤੂੰ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁ ਨੀ ॥੨॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰ੍ਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥

1894

ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1728

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-15)

ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਹ ਕੁ ਟੰਬ ਿਬਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਿਮਿਥਆ ਗਹਨ ਗਹੇ ॥੧॥
ਿਮਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸਿਤ ਕਹੇ ॥੨॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੰਗੇ ਿਤਲੁ ਮਰਮੁ ਨ ਲਹੇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਆਹੇ ॥੪॥੨॥੧੪੨॥

1895

ਿਬੰਦ ੁ ਤੇ ਿਜਿਨ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਿਨ ਕੁ ੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥

1729

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਤਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥ (481-17)

ਿਬੰਦ ੁ ਤੇ ਿਜਿਨ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਿਨ ਕੁ ੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥
ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਿਰ ਰਾਿਖਆ ਬਹੁਿਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਿਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਕਰਮ ਭੂਿਮ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਿਰਕ ਤੇ ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥
ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਿਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥
ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਿਹ ਜਮੁ ਿਨਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥
ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਿਤ ਢਾਿਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥

1896

ਿਬਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿਬਸਥਾਰ ॥

1730

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-19)

ਿਬਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਿਬਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥
ਿਬਆਪਤ ਧਨ ਿਨਰਧਨ ਪੇਿਖ ਸੋਭਾ ॥
ਮੂਲੁ ਿਬਆਧੀ ਿਬਆਪਿਸ ਲੋਭਾ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਿਬਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜੀਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਆਪਤ ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਹਸਿਤ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥
ਿਬਆਪਤ ਭੂਿਮ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸੰਗਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਿਬਆਪਤ ਅੰਿਧਆਰ ॥੩॥
ਿਬਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥
ਿਬਆਪਿਤ ਿਗਰਸਤ ਿਬਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥
ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰ ਿਬਆਪਤ ਇਹ ਜਾਿਤ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਿਬਆਪਤ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥
ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਧੂਿਰ ਸੰਤ ਪਾਈ ॥
ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥

1897

ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਿਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਵਿਡਆਈ ॥

1731

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭ (821-11)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥
ਿਬਨਿਸਓ ਅੰਧਕਾਰ ਿਤਹ ਮੰਦਿਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁਲੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਿਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾ ਸੰਿਗ ਮਾਤੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥
ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀ ਕਛੂ ਜੰਜਾਰਾ ਅਹੰਬੁਿਧ ਨਹੀ ਭੋਰਾ ॥
ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ॥੨॥
ਏਕੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥
ਏਕੁ ਿਬਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥
ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥
ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥

1898

ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥

1732

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-13)

ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮੋਿਹ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਿਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਿਗ ਹਮ ਕਉ ਬਿਨ ਆਈ ॥੧॥
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਿਨਓ ਏਹ ਸੁਮਿਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੈ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਿਬਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥

1899

ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥

1733

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ (1120-18)

ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥
ਅਬ ਇਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਹਾ ਪਰ੍ਬਲ ਭਈ ਆਨ ਿਬਖੈ ਜਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਿਤਆਿਗ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥
ਗੁ ਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥
ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁ ਰੰਕ ਮੋਿਹਓ ਬੇਿਧ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਿਠ ਬਾਿਧ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥

1900

ਿਬਖਈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁ ਦਾਰੈ ॥

1734

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-10)

ਿਬਖਈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁ ਦਾਰੈ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮਾਤਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਿਜਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਿਤਸ ਿਸਉ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਿਹਤਕਾਰੈ ॥
ਛਾਪਰੁ ਬ ਿਧ ਸਵਾਰੈ ਿਤਰ੍ਣ ਕੋ ਦੁਆਰੈ ਪਾਵਕੁ ਜਾਰੈ ॥੧॥
ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੂੰਡਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ ॥
ਓਢੈ ਬਸਤਰ੍ ਕਾਜਰ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਫਿਰ ਝਾਰੈ ॥੨॥
ਕਾਟੈ ਪੇਡੁ ਡਾਲ ਪਿਰ ਠਾਢੌ ਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥
ਿਗਿਰਓ ਜਾਇ ਰਸਾਤਿਲ ਪਿਰਓ ਿਛਟੀ ਿਛਟੀ ਿਸਰ ਭਾਰੈ ॥੩॥
ਿਨਰਵੈਰੈ ਸੰਿਗ ਵੈਰ ੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਰੰਕਾਰੈ ॥੪॥੧੦॥

1901

ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਕਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥

1735

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (672-3)

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥
ਲਪਿਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥
ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਕਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥
ਿਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਿਨ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਕੀ ਿਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ ॥
ਉਦਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਿਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਟਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥
ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹ ਜੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥
ਿਦਨ ਪਰ੍ਿਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਿਹ ਸੂਕੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਦ ੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥

1902

ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਿਤਆਿਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਓ ॥

1736

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (802-18)

ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਿਤਆਿਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਓ ॥
ਿਬਨੁ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁਿਡ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ॥
ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨ ਸਕਿਤ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾ ਦਾਸੀ ਥੀਓ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਕੀਓ ॥੧॥

1903

ਿਬਖੈ ਬਾਚੁ ਹਿਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥

1737

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (335-19)

ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਿਚਓ ਜਗਦੀਸ ॥
ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਿਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਿਹਓ ਸੀਸ ॥੧॥
ਿਬਖੈ ਬਾਚੁ ਹਿਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥
ਿਨਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਿਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਿਹਓ ਨ ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਿਰ ॥
ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਿਰਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਿਚਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਿਰ ॥੨॥
ਿਜਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਿਹਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਿਤਉ ਪਸਿਰਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥
ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂ ਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥

1904

ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥

1738

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-18)

ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਿਸ ॥
ਕਰਤਾਰ ਪੁਿਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥੧॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕਦੇ ਮੂਿਲ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਸੇ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥
ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਿਕਛੁ ਊਨ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭੇਟੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸੈ ॥੩॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਭੈ ਕਰਿਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥

1905

ਿਬਛੁਰਤ ਿਕਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨ ॥

1739

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1268-18)

ਿਬਛੁਰਤ ਿਕਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨ ॥
ਿਚਤਿਹ ਉਲਾਸ ਆਸ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਪੀਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਿਪਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਤਨ ਕਉ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਮੇਰੋ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਸੇ ਮੂਏ ਮਿਰ ਜ ਹੀਂ ॥੧॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੇਖਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਿਵ ਰਿਹਓ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੨॥੮॥੧੨॥

1906

ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥

1740

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (855-12)

ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬਉਰਾਨੋ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ॥
ਮੈ ਿਬਗਿਰਓ ਿਬਗਰੈ ਮਿਤ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਨ ਬਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬਉਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜਾਿਰ ਗਇਓ ਭਰ੍ਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥
ਮੈ ਿਬਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਿਤ ਖੋਈ ॥
ਮੇਰੇ ਭਰਿਮ ਭੂਲਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ॥੩॥
ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥
ਅਬਿਹ ਨ ਮਾਤਾ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੫॥੨॥

1907

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ॥

1741

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (603-16)

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ॥
ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਦਾਤੇ ਸਬਦੇ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਦੁਿਬਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥
ਸਬਿਦ ਮਰਹੁ ਿਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਦਾਤੈ ਦਾਿਤ ਰਖੀ ਹਿਥ ਅਪਣੈ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਦੇਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਜਾਪਿਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥

1908

ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਿਬਰਥਾਰੀ ॥

1742

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-12)

ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਿਬਰਥਾਰੀ ॥
ਿਮਲਤ ਸੰਿਗ ਸਿਭ ਭਰ੍ਮ ਿਮਟੇ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਜਾ ਿਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਿਹ ਉਆ ਿਦਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਜੀਅਰਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਿਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾਰੀ ॥
ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਬਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥
ਿਨੰਦ ਿਚੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਿਖਨ ਮਿਹ ਜਾਰੀ ॥
ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰੁ ਿਨਕਿਟ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥
ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥
ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥

1909

ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥

1743

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-1)

ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥
ਿਤਉ ਜੀਵਿਹ ਸਾਕਤ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਰੀ ॥੧॥
ਏਕ ਿਨਮਖ ਜੋ ਿਸਮਰਨ ਮਿਹ ਜੀਆ ॥
ਕੋਿਟ ਿਦਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥
ਕਾਗ ਬਤਨ ਿਬਸਟਾ ਮਿਹ ਵਾਸ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਭਏ ਕੂ ਕਰ ਕਾਮ ॥
ਸਾਕਤ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਿਨਨਾਮ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਙ ਛਤਾਰਾ ॥
ਬੋਲਿਹ ਕੂ ਰ ੁ ਸਾਕਤ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥੪॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਗਰਧਭ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਭਿਰਸਟ ਿਫਰਾਹੀ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਕੂ ਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥
ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥
ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਿਤਸੁ ਕੁ ਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥੭॥
ਿਜਸੁ ਭਇਆ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਤਸੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥੭॥

1910

ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥

1744

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15)

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥
ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥
ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਗੁ ਣ ਿਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥

1911

ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥

1745

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-13)

ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਈਹਾ ਊਹ ਉਨ ਸੰਿਗ ਕਾਮੁ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵੈ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਿਖਆ ਦੀਨ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਚੀਨ ॥੪॥੨੩॥

1912

ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

1746

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (229-1)

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਿਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਿਨਬੇਰਾ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਿਕਆ ਿਤਨ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਨਰਬਹੀਐ ॥੨॥
ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਿਵਡਾਣੈ ॥੩॥
ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਗਤੁ ਕਹੈ ਜਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥
ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥
ਆਵਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਹੈ ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥
ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥
ਮੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂ ਏ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥
ਰਾਤੇ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਐਸਾ ਕਿਲ ਮਿਹ ਡੀਠਾ ॥੬॥
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥
ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਿਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥
ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁ ਰ ੂ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥

1913

ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥

1747

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (415-6)

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥
ਬਨ ਖੰਿਡ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥
ਇਤ ਉਤ ਜਾਿਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥
ਿਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਿਤਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਰਹਸੀ ॥
ਿਬਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੈ ॥
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ ॥
ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚੀਨੈਹ
੍ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੈ ॥੪॥
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਿਤਆਗੀ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਨਸਾ ਦੁਿਬਧਾ ਲਾਗੀ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚਾਖੈ ॥
ਦਿਰ ਘਿਰ ਮਹਲੀ ਹਿਰ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ॥੫॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰ੍ਾਿਮ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਭਉ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ॥
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਿਸ ਕੀਏ ॥
ਹਉਮੈ ਗਰ੍ਾਿਸ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਿਤਆਗੇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ ॥
ਅਨਹਦ ਸੁਿਣ ਮਾਿਨਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨ ਭਏ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਭਾਉ ਧੁਿਨ ਹੋਈ ॥

1914

ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ॥੮॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ ॥
ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਤੁ ਗੁ ਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥

1915

ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

1748

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (796-5)

ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੇ ॥
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨੇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਬਉਰਾਨੇ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੇ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਖਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ॥
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਭਾਲੀ ॥
ਸਦ ਬੈਰਾਗਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਹਾਲੀ ॥
ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਿਦਖਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਰਣੀ ਿਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਚਲੈ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਮਨਮੁਖੁ ਿਵਛੁੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਿਸ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥੪॥੪॥

1916

ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਘਰੀ ॥

1749

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-4)

ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਘਰੀ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਕੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਖੁ ਹੈ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਨ ਧਨ ਿਸਮਰਤ ਅਨਦ ਘਨਾ ॥
ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਸਦ ਸੰਗੇ ਗੁ ਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਭਨਾ ॥੧॥
ਥਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਮਾਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਵਨ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਜਾ ਮਿਹ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੨॥੩੨॥੫੫॥

1917

ਿਬਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ॥

1750

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-8)

ਿਬਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥
ਜੀਲ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਬਰਥੇ ਸਿਭ ਕਾਜ ॥੧॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈਸੇ ਪਾਿਰ ਪਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਿਜਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਤਾ ॥
ਿਬਨੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਨਤਾ ॥
ਿਬਨੁ ਨੇਤਰ੍ਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਰੁ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਿਬਿਦਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਿਡਤ ॥
ਿਬਨੁ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਿਡਤ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਨਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਿਬਨੁ ਹਉ ਿਤਆਿਗ ਕਹਾ ਕੋਊ ਿਤਆਗੀ ॥
ਿਬਨੁ ਬਿਸ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥੪॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਦੀਿਖਆ ਕੈਸੇ ਿਗਆਨੁ ॥
ਿਬਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਿਧਆਨੁ ॥
ਿਬਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਿਬਕਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥

1918

ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਿਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

1751

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥ (616-15)

ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਿਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥
ਿਜਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਹੋਵ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥
ਪੇਿਖਓ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਿਤ ਭਰ੍ਮਾਰੀ ॥੩॥
ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮਲ ਜਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ੂ ਦੁਆਰੀ ॥੪॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੀ ॥੫॥੧੭॥੨੮॥

1919

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

1752

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਮਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ॥
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੁਮ ਮਨਾ ॥
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥
ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਧੂਿਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਗਉ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਪਿਤਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਿਹ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਿਜਨ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ ਿਨਤ ਦੇਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਜਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਈਅਿਹ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਿਤੰਨ ਪਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਿਬਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਾਿਤਆ ॥
ਏਕੁ ਜਾਨਿਹ ਏਕੁ ਮਾਨਿਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਮਾਿਤਆ ॥
ਲਿਗ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਿਨ ਿਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਿਸਮਰੀਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥
ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

1920

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥

1753

ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9)

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਮਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ॥
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੁਮ ਮਨਾ ॥
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥
ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਧੂਿਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਗਉ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਪਿਤਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਿਹ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਿਜਨ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ ਿਨਤ ਦੇਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਜਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਈਅਿਹ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਿਤੰਨ ਪਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਿਬਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਾਿਤਆ ॥
ਏਕੁ ਜਾਨਿਹ ਏਕੁ ਮਾਨਿਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਮਾਿਤਆ ॥
ਲਿਗ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਿਨ ਿਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਿਸਮਰੀਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥
ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

1921

ਿਬਰਖੈ ਹੇਿਠ ਸਿਭ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥

1754

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-18)

ਿਬਰਖੈ ਹੇਿਠ ਸਿਭ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥
ਇਿਕ ਤਤੇ ਇਿਕ ਬੋਲਿਨ ਿਮਠੇ ॥
ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਿਠ ਚਲੇ ਿਜਉ ਿਜਉ ਅਉਧ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥
ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥
ਅਜਰਾਈਿਲ ਫੜੇ ਫਿੜ ਕੁ ਠੇ ॥
ਦੋਜਿਕ ਪਾਏ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥
ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥
ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਿਡ ਵਞੇਸਾ ॥
ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਿਤਲ ਪੀੜੇ ਿਜਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥
ਖੁਿਸ ਖੁਿਸ ਲੈਦਾ ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ॥
ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਖੁਦਾਈ ॥
ਦੁਨੀਆ ਲਿਬ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅੰਦਿਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਜਾਣੀਆ ॥੪॥
ਜਿਮ ਜਿਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੰਮੈ ॥
ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਿਸ ਲੰਮੈ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥
ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਠਾ ॥
ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਠ ਤੁਠਾ ॥
ਿਸਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੁ ਨ ਿਮਿਲਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥
ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਿਭ ਆਪੇ ॥
ਇਿਕ ਕਢੇ ਇਿਕ ਲਹਿਰ ਿਵਆਪੇ ॥
ਿਜਉ ਨਚਾਏ ਿਤਉ ਿਤਉ ਨਚਿਨ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਕਰਤ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਨਰਿਕ ਨ ਪਾਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਣ ਗੀਤਾ ਿਨਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥

1922

ਿਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥

1755

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (896-13)

ਿਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ ॥
ਅਿਚੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਭੇਟੇ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥੧॥
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਕਾਰਜੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰ ਸਰਨ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਹੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਰੂਪ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ ॥
ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ ॥
ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਨਧਾਨ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ॥
ਆਪੁ ਿਮਟਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਿਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥
ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥

1923

ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥

1756

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-14)

ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥
ਿਨਿਸ ਿਦਨੁ ਸੁਿਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥
ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਿਚਓ ਆਿਨ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਿਜ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਜੋ ਮਾਿਨਓ ਦੇਹ ਸੋ ਤਉ ਤੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਖੇਹ ॥
ਿਕਉ ਨ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਿਹ ਮੂਰਖ ਿਨਲਾਜ ਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਹੀਏ ਆਿਨ ਛਾਿਡ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਿਨ ਜਗ ਮਿਹ ਿਬਰਾਜੁ ਰੇ ॥੨॥੪॥

1924

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

1757

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (345-12)

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹ ੁ ਨਹੀ ਿਤਿਹ ਠਾਉ ॥
ਨ ਤਸਵੀਸ ਿਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥
ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥
ਊਹ ਖੈਿਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ॥
ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥
ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥
ਊਹ ਗਨੀ ਬਸਿਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥
ਿਤਉ ਿਤਉ ਸੈਲ ਕਰਿਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ॥
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥

1925

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਿਬਚਾਰੈ ॥

1758

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1350-5)

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਿਬਚਾਰੈ ॥
ਜਉ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਿਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥
ਮੁਲ ਕਹਹੁ ਿਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥
ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਕਿਰ ਜੀਉ ਆਿਨਆ ਦੇਹ ਿਬਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਿਬਸਿਮਿਲ ਕੀਆ ॥
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਿਕਆ ਕੀਆ ॥੨॥
ਿਕਆ ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹ ੁ ਧੋਇਆ ਿਕਆ ਮਸੀਿਤ ਿਸਰੁ ਲਾਇਆ ॥
ਜਉ ਿਦਲ ਮਿਹ ਕਪਟੁ ਿਨਵਾਜ ਗੁ ਜਾਰਹੁ ਿਕਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਇਆ ॥੩॥
ਤੂੰ ਨਾਪਾਕੁ ਪਾਕੁ ਨਹੀ ਸੂਿਝਆ ਿਤਸ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਭਸਿਤ ਤੇ ਚੂਕਾ ਦੋਜਕ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੪॥੪॥

1926

ਬੇੜਾ ਬੰਿਧ ਨ ਸਿਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥

1759

ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ॥ (794-16)

ਬੇੜਾ ਬੰਿਧ ਨ ਸਿਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥
ਭਿਰ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥
ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਿਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕ ਆਪੀਨੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥
ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁ ੰਮਣਾ ਅਿਹ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥

1927

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥

1760

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-12)

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਿਦਖਲਾਵਉ ॥
ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਿਬੰਜਨ ਤੁਝੁ ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੁੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ਅਚਰਜ ਸਾਦ ਤਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ॥੨॥
ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਥਾਕੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਸਰਿਣ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥

1928

ਬੋਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥

1761

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1134-5)

ਬੋਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਿਭ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸੰਿਗ ਿਸੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਧਆਇ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀ ॥
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਪਰੀ ॥
ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਿਠ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਿਰਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥

1929

ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥

1762

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16)

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਬੰਧਿਨ ਬ ਧੈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੂਲਾ ਿਫਰੈ ਅਜਾਈ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥
ਪੁਿਨ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਿਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
ਿਜਨੀ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਿਣਆ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥
ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥
ਨਾਉ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਜਿਗ ਹਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਜੀਤਾ ॥੪॥੯॥

1930

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥
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ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1123-13)

ਰੀ ਕਲਵਾਿਰ ਗਵਾਿਰ ਮੂਢ ਮਿਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਿਫਰਾਵਉ ॥
ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥
ਪੀਵਹੁ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਿਤ ਦੁਰਲਭ ਸਹਜੇ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੈ ਿਬਿਚ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਿਹ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥
ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਭ ਹੀ ਮਿਹ ਭਾਵੈ ਿਤਸਿਹ ਪੀਆਈ ॥੨॥
ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਧਾਵਤੁ ਬਰਿਜ ਰਹਾਈ ॥
ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲੈ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥
ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਿਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੇ ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

1931

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੋ ॥
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ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥ (800-19)

ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੋ ॥
ਹਿਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਾਰਨੋ ॥
ਹਿਰ ਭਿਰਪੁਰੇ ਰਿਹਆ ॥
ਜਿਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥
ਿਨਤ ਗਾਈਐ ਹਿਰ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਹਿਰ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਨਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਹੈ ਮੁਕਿਤ ਦਾਤਾ ॥
ਹਿਰ ਕੀਈ ਹਮਾਰੀ ਸਫਲ ਜਾਤਾ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਗੁ ਨ ਗਾਵਨੋ ॥੧॥
ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਰ ਆਸਾ ॥
ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸਾ ॥
ਿਵਿਚ ਆਸਾ ਹੋਇ ਿਨਰਾਸੀ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਪਾਸੀ ॥
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਵਨੋ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਪਿਗ ਲਾਵਨੋ ॥੨॥੧॥੭॥੪॥੬॥੭॥੧੭॥

1932

ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥

1765

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353-13)

ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥
ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਰਿਵਆ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਲਾਭੈ ਿਮਟੈ ਅਿਗਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਟਿਹ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਹਉਮੈ ਤੂਟੈ ਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥
ਮਨ ਿਸਉ ਜੂਿਝ ਮਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥

1933

ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਿਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥
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ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ॥ (488-12)

ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਿਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਿਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥
ਆਜੁ ਿਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਿਕਮ ਕੂ ੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਿਚੰਦੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਘੁ ਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥
ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥
ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲੀਐ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ੁ ਦਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ॥੩॥
ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਿਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਿਰਆ ॥
ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਿਤ ਚੀਿਰਆ ॥੪॥
ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਜਿਗ ਨ ਕੋਈ ਿਥਰੁ ਰਿਹਆ ॥
ਿਜਸੁ ਆਸਿਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਿਸ ਗਇਆ ॥੫॥
ਕਿਤਕ ਕੂ ੰਜ ਚੇਿਤ ਡਉ ਸਾਵਿਣ ਿਬਜੁਲੀਆਂ ॥
ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਿਪਰ ਗਿਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ॥੬॥
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਿਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥
ਗੰਢੇਿਦਆਂ ਿਛਅ ਮਾਹ ਤੁੜੰਿਦਆ ਿਹਕੁ ਿਖਨੋ ॥੭॥
ਿਜਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਿਕੰਿਨ ਗਏ ॥
ਜਾਲਣ ਗੋਰ ਨਾਿਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥

1934

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥
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ਮਃ ੧ ॥ (473-7)

ਭੰਿਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਿਨੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥
ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥
ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਿਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨ ॥
ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੨॥

1935

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭ ਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (721-10)

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭ ਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥
ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ ॥
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥
ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਤੁ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਸਿਰ ਕੁ ਸਮ ਿਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਣਾ ॥
ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਿਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥
ਿਘਅ ਪਟ ਭ ਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਿਹ ਹੋਇ ॥
ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਿਨਵੇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਦਿਰ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥

1936

ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-6)

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥
ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥
ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥
ਏਕੀ ਸਾਿਹਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਿਹਬ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥

1937

ੁ ੀਆ ॥
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰ
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (12-6)

ੁ ੀਆ ॥
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰ
ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥
ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥
ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥
ਜਨਮੁ ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥
ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥

1938

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥

1771

ਸੋਰਿਠ ਮਃ ੫ ॥ (618-8)

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥
ਅਸਿਥਰ ਭਏ ਲਾਿਗ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਭਲੋ ਸਮੂਰਤੁ ਪੂਰਾ ॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥੨॥੮॥੩੬॥

1939

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਸਾਈ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-1)

ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲਾ ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਅਪੁਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਮਾਤਾ ਸੰਮਾਰੇ ॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂ ਿਰ ਰਿਹਆ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥
ਸਦ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਈਐ ਕੁ ਰਬਾਨਾ ॥
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਿਧਆਈ ਿਜ ਿਖਨ ਮਿਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ॥
ਉਤਿਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੯॥੩੬॥

1940

ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਿਰ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ (217-18)

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
ਜੋਿਰ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਿਖ ਵਸਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆ ਸੁਿਣ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥
ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਿਤ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿੜਆ ॥੧॥
ਦੇਇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅਖੀ ਿਡਠਿੜਆ ॥
ਕੋਈ ਿਜ ਮੂਰਖੁ ਲੋਭੀਆ ਮੂਿਲ ਨ ਸੁਣੀ ਕਿਹਆ ॥੨॥
ਇਕਸੁ ਦੁਹ ੁ ਚਹੁ ਿਕਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤੁ ਸਾਿਦ ਮੁਠੀ ॥
ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ ਕਾ ਿਵਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਠੀ ॥੩॥
ਭਗਤ ਸਚੇ ਦਿਰ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥
ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਤ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥

1941

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ ॥ (768-9)

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥
ਸੋ ਭਗਤੁ ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਿਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਾਿਤ ਪਿਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਵਿਹ ਿਜਨ ਗੁ ਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਿਤ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਖਿਹ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਿਰ ਕੈ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਿਗ ਿਵਆਪੇ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥
ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਰਜ ਿਵਗੋਈ ਿਵਣੁ ਗੁ ਰ ਤਤੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥
ਭਗਿਤ ਿਵਹੂਣਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਰਿਮਆ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਿਨਆ ॥
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਿਕਨੈ ਪਛਾਿਣਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੩॥
ਭਗਤਾ ਕੈ ਘਿਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਚਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰ ਸਮਾਣੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਦਾ ਅਖੁਟ ੁ ਕਦੇ ਨ ਿਨਖੁਟੈ ਹਿਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਊਚੇ ਸਦ ਹੀ ਊਚੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਏ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥੨॥

1942

ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (600-3)

ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
ਅਖੁਟ ੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਦੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਿਕਨੈ ਨ ਕੀਮਿਤ ਹੋਇ ॥
ਨਾਮ ਧਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਿਹ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਲੂਟਿਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂ ਕਾਰਾ ॥
ਅੰਧਾ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਬਾਰਾ ॥੨॥
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਵਗੁ ਤੇ ਿਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਸਦਾ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਿਸਿਰ ਬਾਿਦਸਾਹਾ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥

1943

ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸਚਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

(746-17)

ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥
ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸਚਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥
ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਖਾਜੀਿਨਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥
ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ਤੇਿਰਆ ਸੇਵਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥
ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਮਿਲਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤੇਿਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥

1944

ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਧੁਿਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੀ

(637-12)

ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਧੁਿਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧੁ ਰਾਿਖ ਲਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਰਣਾਖਸੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੁ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਤਾ ਨੋ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇੜੈ ਜਾਈ ॥
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸਭ ਭਗਤਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਵੀ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਸਬਦੁ ਨ ਭੇਿਦਓ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥
ਕੂ ੜ ਕਪਟ ਪਾਜੁ ਲਿਹ ਜਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥
ਭਗਤਾ ਿਵਿਚ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੂ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥
ਅਿਚੰਤ ਕੰਮ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਦਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਿਵਗੁ ਚੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਭਉਿਕ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਈ ॥
ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਿਹ ਦੁਖ ਮਿਹ ਦੁਿਖ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਵੇਦ ਪੜਿਹ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
ਸਚਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਚੀ ਿਜਸੁ ਬਾਣੀ ਭਿਜ ਛੂਟਿਹ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੇ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਿਚਆਰਾ ॥
ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਹੋਈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥

1945

ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-9)

ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥
ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥
ਛੋਿਡ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥
ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥
ਿਬਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥

1946

ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਿਨ ਰਾਮ ॥

1779

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1297-3)

ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਿਨ ਰਾਮ ॥
ਿਜਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ॥
ਬਡ ਹੋ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੰਦਿਰ ਹਿਰ ਹੋਤੁ ਜਾਸੁ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਉਪਦੇਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸੁਖੁ ਹੋਤੁ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਜੁ ਰਾਮ
ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥
ਸਭ ਿਸਸਿਟ ਧਾਰ ਹਿਰ ਤੁਮ ਿਕਰਪਾਲ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਤੀ ਦੇਹ ੁ ਗੁ ਰਮਤੀ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੨॥੩॥੯॥

1947

ਭਜਹੁ ਗਿਬੰਦ ਭੂਿਲ ਮਤ ਜਾਹੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (1159-7)

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਕਮਾਈ ॥
ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥
ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਦੇਵ ॥
ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥
ਭਜਹੁ ਗਿਬੰਦ ਭੂਿਲ ਮਤ ਜਾਹੁ ॥
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਕਾਿਲ ਗਰ੍ਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਿਬਕਲ ਭਈ ਨਹੀ ਬਾਨੀ ॥
ਭਿਜ ਲੇਿਹ ਰੇ ਮਨ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥੨॥
ਅਬ ਨ ਭਜਿਸ ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ ॥
ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨ ਭਿਜਆ ਜਾਈ ॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਅਬ ਸਾਰੁ ॥
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰੁ ॥੩॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥
ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਏ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਤਾ ਕੇ ਖੁਲੇ ਕਪਾਟ ॥
ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵੈ ਜੋਨੀ ਬਾਟ ॥੪॥
ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਉਸਰੁ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ॥
ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਤੂ ਦੇਖੁ ਿਬਚਾਿਰ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਜੀਿਤ ਕੈ ਹਾਿਰ ॥
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਕਿਹਓ ਪੁਕਾਿਰ ਪੁਕਾਿਰ ॥੫॥੧॥੯॥

1948

ਭਿਨ ਮਥੁ ਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਹਿਰ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-9)

ਕਿਲ ਸਮੁਦਰ੍ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥
ਬਸਿਹ ਸੰਤ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਦੁਖ ਦਾਿਰਦਰ੍ ਿਨਵਾਰਨੁ ॥
ਿਨਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਮਨ ਬਚ ਿਜਿਨ ਜਾਿਣਅਉ ਭਯਉ ਿਤਹ ਸਮਸਿਰ ਸੋਈ ॥
ਧਰਿਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਰਿਹਓ ਭਿਰ ॥
ਭਿਨ ਮਥੁ ਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਹਿਰ ॥੭॥੧੯॥

1949

ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਿਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

(763-9)

ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਿਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਮੈਲੀ ਅਵਗਿਣ ਿਚਿਤ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਗੁ ਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਗਵਾਇਆ ॥
ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਿਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਨ ਮਾਰਿਗ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਿਣ ਰਾਡੇਪਾ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਧਨ ਕੁ ਮਲਾਣੀ ॥੧॥

1950

ਭਰ੍ਮ ਮਿਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫

(380-6)

ਭਰ੍ਮ ਮਿਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥
ਕੋਊ ਜਾਗੈ ਹਿਰ ਜਨੁ ॥੧॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਕੋਊ ਿਤਆਗੈ ਿਵਰਲਾ ॥੨॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਿਰ ਸੰਤ ਮੰਤ ॥
ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਜਾਗੇ ਿਗਆਨ ਰੰਿਗ ॥
ਵਡਭਾਗੇ ਿਕਰਪਾ ॥੪॥੧॥੩੯॥

1951

ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਪਪੋਲੀਐ ਿਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਿਣ ॥

1784

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-1)

ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਪਪੋਲੀਐ ਿਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਿਣ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਿਣ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ॥੧॥
ਪਰ੍ਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਿਣ ॥
ਲਗਾ ਿਕਤੁ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਿਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੁ ਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਿਦਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
ਓਤੈ ਸਾਿਥ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ॥
ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਿਹ ਿਜ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਜੋ ਘਰੁ ਛਿਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਿਤਸ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾਿਹ ॥
ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਿਨਕਲੇ ਿਜ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੩॥
ਕੋਈ ਰਿਖ ਨ ਸਕਈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨ ਿਦਖਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਿਤਸਾਿਹ ਡੁ ਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥

1952

ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਿਹ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ॥

1785

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

(745-6)

ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਿਹ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ॥
ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਮ ਨ ਧਉਲਹਰ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਬਸਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਦੁ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ॥
ਜਿਲ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ॥੧॥
ਪੀਸਨੁ ਪੀਿਸ ਓਿਢ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖੁ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖਾਏ ॥
ਐਸੋ ਰਾਜੁ ਨ ਿਕਤੈ ਕਾਿਜ ਿਜਤੁ ਨਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਏ ॥੨॥
ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਰੰਿਗ ਏਕ ਕੈ ਓਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਿਬਰਿਥਆ ਿਜਹ ਰਿਚ ਲੋਭਾਏ ॥੩॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਿਥ ਪਰ੍ਭ ਆਿਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੪੧॥

1953

ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਿਹ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥

1786

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩, ਭਲਯ੍ਯ੍ (1396-6)

ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਿਲ ਕੁ ਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਿਵ ਸਿਸ ਿਕਰਿਣ ਉਦਰੁ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥
ਰੁਦਰ੍ ਿਧਆਨ ਿਗਆਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਕਿਬ ਜਨ ਭਲਯ੍ਯ੍ ਉਨਹ ਜ ਗਾਵੈ ॥
ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਿਹ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥੧॥੨੨॥

1954

ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-16)

ਭਲੇ ਿਦਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥
ਿਜਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਨਰਜੋਗ ॥੧॥
ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਜਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥
ਿਜਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਿਰ ਹਰੀ ॥੨॥
ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਿਸ ॥
ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਿਹ ਹਿਰ ਮਾਰਿਗ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥
ਿਜਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥

1955

ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਲੋਗੁ ॥

1788

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀੳ ॥ (1164-1)

ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ॥
ਰਿਚ ਰਿਚ ਤਾ ਕਉ ਕਰਉ ਿਸੰਗਾਰੁ ॥੧॥
ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਲੋਗੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਦੁ ਿਬਬਾਦੁ ਕਾਹੂ ਿਸਉ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
ਅਬ ਜੀਅ ਜਾਿਨ ਐਸੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਿਮਲਉ ਗੁ ਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਾਈ ॥੩॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਕਰੈ ਨਰੁ ਕੋਈ ॥
ਨਾਮੇ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਭੇਟਲ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥

1956

ਭਲੋ ਸਮੋ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (189-19)

ਕਰ ਕਿਰ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥
ਚਰਨ ਠਾਕੁ ਰ ਕੈ ਮਾਰਿਗ ਧਾਵਉ ॥੧॥
ਭਲੋ ਸਮੋ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨੇਤਰ੍ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਅਿਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਿਹ ਲੇਖੁ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਿਹ ਜਾਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਇ ॥੩॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁ ਰ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥

1957

ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-1)

ਓਅੰਕਾਿਰ ਏਕ ਧੁਿਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥
ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਿਦਖਾਵੈ ਏਕੋ ਰਿਹਆ ਿਬਆਪੈ ॥
ਏਕਾ ਸੁਰਿਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਏਕੋ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਪੈ ॥੧॥
ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥
ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥
ਛੋਿਡ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਬਿਜਤਰ੍ ਕਰੇ ਸੰਤੋਖਾ ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਲੈ ਚਾਲੈ ॥
ਬਾਜਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਿਜ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਬੀਗਾ ਘਾਲੈ ॥
ਫੇਰੀ ਫੇਰ ੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੰਿਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥
ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਜਾਿਣ ਹਦੂਰੇ ॥
ਘੂ ੰਘਰ ਖੜਕੁ ਿਤਆਿਗ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਿਦਖਾਵੈ ਭਾਵੈ ॥
ਏਹੁ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪਨੇ ਠਾਕੁ ਰ ਭਾਵੈ ॥
ਕੋਿਟ ਮਿਧ ਏਹੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਜਾਵਉ ਟੇਕ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਏਕ ॥੪॥੮॥

1958

ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਾਮੀ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਿਨਰੰਕਾਰੇ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(670-11)

ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਾਮੀ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਿਨਰੰਕਾਰੇ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਜ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਿਲ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਵਿਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਤੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਈ ਅਗਮ ਰੂਪ ਿਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥
ਕੀਰਿਤ ਕਰਿਹ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ ਤੂ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥

1959

ਭਵਜਲੁ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ॥
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ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1125-9)

ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਰੇ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਤਰੇ ॥
ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥੧॥
ਭਵਜਲੁ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜਗੁ ਰੋਿਗ ਿਬਆਿਪਆ ਦੁਿਬਧਾ ਡੁ ਿਬ ਡੁ ਿਬ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਵਾ ਗੁ ਰ ੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਆਪੇ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਗੁ ਿਰ ਦਾਤੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥
ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਿਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਈ ॥
ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਿਬਨਿਸ ਿਬਓਗੀ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁ ਣ ਗਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰਆ ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥

1960

ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਿਨ ਲਾਗੈ ॥
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ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (869-1)

ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਗਏ ॥
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਵਡਭਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥
ਰਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਬ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਰੈ ਰਵਾਲ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤ ਕਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣੁ ॥
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਿਨ ਲਾਗੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਰਉਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਦਾਸ ਜਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂ ਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥

1961

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਿਸਿਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55-7)

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥
ਅਿਤ ਿਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਿਕਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥
ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਿਸਰਾਹੁ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਿਸਿਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
ਿਜਉ ਮਛੀ ਿਤਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਿਵਕਾਰ ॥
ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ॥੨॥
ਸੀਚਾਨੇ ਿਜਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਿਧਕ ਹਾਿਥ ॥
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਿਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਿਥ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਿਣ ਸੁਟੀਅਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਿਥ ॥੩॥
ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
ਿਜਨੀ ਸਚਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਮਿਨ ਸਚੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਿਗਆਨੁ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਕਿਰ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਾਜਿਨ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
ਨਾਵੈ ਅੰਦਿਰ ਹਉ ਵਸ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੫॥
ਬਾਝੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੬॥
ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਿਜਥੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥
ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਿਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਿਹ ॥
ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਿਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥੮॥੪॥

1962

ਭਾਈ ਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-3)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹੁ ਿਪਆਿਰਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਲੇ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ॥
ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਤੋਿਲ ॥
ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਿਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਿਲ ਅਮੋਿਲ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਬਿਦ ਸਲਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਿਜਉ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਿਲ ਪਾਇਐ ਿਤਉ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਦਾਸਿਨ ਦਾਿਸ ॥
ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਿਸ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੂ ੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਿਚ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥
ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪ ਇ ॥
ਸਿਚ ਰਤੇ ਗੁ ਿਰ ਮੇਿਲਐ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਮਨ ਮਿਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥

1963

ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-16)

ਿਚਤੇ ਿਦਸਿਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥
ਕਿਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਿਰਆ ਦੂਜੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਨੁ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
ਨਾਰੀ ਦੇਿਖ ਿਵਗਾਸੀਅਿਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥
ਿਚਤੁ ਚਲੈ ਿਵਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਿਲ ਡੋਲਾਇ ॥
ਬਾਹਿਰ ਢੂੰਿਢ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਘਰ ਮਿਹ ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਮੁਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥
ਸਾਕਤ ਿਨਰਗੁ ਿਣਆਿਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਰਕਤੁ ਿਬੰਦ ੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਿਸ ਿਪਰਾਣੁ ॥
ੁ ੀ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥
ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਿਸ ਦੇਹਰ
ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਿਤਸੁ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਿਸਆ ਸੋਇ ॥
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਿਕਆ ਗਣੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥
ਿਜਉ ਸੁਪਨੈ ਿਨਿਸ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਿਗ ਿਨਦਰ੍ਾ ਹੋਇ ॥
ਇਉ ਸਰਪਿਨ ਕੈ ਵਿਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥
ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਿਸ ਿਮਲੈ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

1964

ਭਾਈ ਰੇ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥

1797

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-9)

ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਿਤ ਭਲਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ॥
ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਿਤਨ ਪਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਸਜਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਵਿਣ ਿਤਿਣ ਸਭਤੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਿਬਲਲਾਇ ॥
ਓਇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਓਨਾ ਅੰਤਿਰ ਕਰ੍ੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਿਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਵਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚੋਇ ॥
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥

1965

ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17)

ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਨਾ ਵੇਛੋਿੜਆ ਿਵਛੁੜੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਿਤ ਿਧਰ੍ਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਿਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
ਬਾਲਕੁ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਪੇਖਤ ਿਕਲਿਵਖ ਿਹਰਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਵੈ ਸ ਿਤ ॥
ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਿਹ ਭਰ ਿਤ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਿਦਨੁ ਿਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਿਤ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵੰਦ ੁ ॥
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥

1966

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥

1799

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-18)

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਿਵਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥
ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਨਾ ਰਾਿਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਿਕਉ ਿਤਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਖੋਟੈ ਵਣਿਜ ਵਣੰਿਜਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥
ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਿਮਰਗ ਿਜਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਿਨਤ ਰੋਇ ॥੨॥
ਖੋਟੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਿਹ ਿਤਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਖੋਟੇ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ਹੈ ਖੋਿਟ ਨ ਸੀਝਿਸ ਕੋਇ ॥
ਖੋਟੇ ਖੋਟ ੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਿਤਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਿਤਨਾਹ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਿਨਰਭਉ ਹਿਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥

1967

ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

1800

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (846-7)

ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਿਜਤਰ੍ਾ ਿਤਸੁ ਧੁਿਨ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਆਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਵਜਿਹ ਵਾਜੇ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਉਮਾਹਾ ॥
ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨ ਦੂਖੁ ਿਬਆਪੈ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਤਾਹਾ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਿਰ ਵੰਞਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸਖੀਅ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ਰਾਮ ॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਰਾਵਹ ਰਾਮ ॥
ਕਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਾਵਹ ਿਤਸੈ ਭਾਵਹ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲਕ ਨ ਿਤਆਗੀਐ ॥
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਈਐ ਨਹ ਲਜਾਈਐ ਚਰਨ ਰਜ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ ॥
ਭਗਿਤ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਮੋਹਹ ਅਨਤ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵਹ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਸਾਜਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹ ॥੨॥
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਈ ਪੇਿਖ ਗੁ ਣ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਕਿਟ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੀ ਦਾਿਸ ਕੀਨੀ ਅੰਕੁਿਰ ਉਦੋਤੁ ਜਣਾਇਆ ॥
ਮਲਨ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਨਾਠੇ ਿਦਵਸ ਿਨਰਮਲ ਆਇਆ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰੀ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਿਨਰਮਲ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੩॥
ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਿਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ॥
ਬਰ੍ਹਮੁ ਦੀਸੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਭੁਗਤਾ ਆਿਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਿਹ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥

1968

ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਿਜਨ ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥

1801

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-19)

ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਿਜਨ ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਿਤਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਿਸ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥

1969

ਭਾਵਨੁ ਿਤਆਿਗਓ ਰੀ ਿਤਆਿਗਓ ॥

1802

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (214-18)

ਭਾਵਨੁ ਿਤਆਿਗਓ ਰੀ ਿਤਆਿਗਓ ॥
ਿਤਆਿਗਓ ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਤਆਿਗਓ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਮਾਿਨ ਗੋਿਬੰਦੈ ਆਿਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਦੋਊ ਸਮਾਨੇ ਮਸਤਕੁ ਡਾਿਰ ਗੁ ਰ ਪਾਿਗਓ ॥
ਸੰਪਤ ਹਰਖੁ ਨ ਆਪਤ ਦੂਖਾ ਰੰਗੁ ਠਾਕੁ ਰੈ ਲਾਿਗਓ ॥੧॥
ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ ਏਕੈ ਸੁਆਮੀ ਉਿਦਆਨ ਿਦਰ੍ਸਟਾਿਗਓ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸੰਤ ਭਰ੍ਮੁ ਡਾਿਰਓ ਪੂਰਨ ਸਰਬਾਿਗਓ ॥੨॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨੋ ਮਿਨ ਬੁਰੋ ਨ ਲਾਿਗਓ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਰਸਾਿਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੋਇਓ ਮਨੁ ਜਾਿਗਓ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਓਿੜ ਤੁਹਾਰੀ ਪਿਰਓ ਆਇਓ ਸਰਣਾਿਗਓ ॥
ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਹਜ ਰਸ ਮਾਣੇ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਿਗਓ ॥੪॥੨॥੧੬੦॥

1970

ਭ ਡਾ ਧੋਇ ਬੈਿਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

1803

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧

(728-3)

ਭ ਡਾ ਧੋਇ ਬੈਿਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥
ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਿਨ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਿਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥
ਅਵਿਰ ਿਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਿਥ ਕਰਹੁ ਫੁਿਨ ਨੇਤਰ੍ਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਿਜਤੁ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਕਰੇ ॥
ਪੂਜਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਿਹਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥
ਕਹਦੇ ਕਹਿਹ ਕਹੇ ਕਿਹ ਜਾਵਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

1971

ਿਭੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਿਨ ਤਾਰੇ ॥

1804

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (459-6)

ਿਭੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਿਨ ਤਾਰੇ ॥
ਜਾਗਿਹ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਿਹ ਅਨਿਦਨੋ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਧਆਨੁ ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਿਖਨੋ ॥
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹ ੁ ਿਬਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਹਿਰ ਦਾਸ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥
ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰੁ ਬਿਣਆ ॥
ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਵਤ ਸੁਿਣਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ॥
ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਲਾਗੇ ਦੂਖ ਭਾਗੇ ਪਰ੍ਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਿਭ ਹਰੇ ॥
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਈ ਸੰਜੋਗੁ ਸਾਹਾ ਸੁਭ ਗਿਣਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਰਸੁ ਬਿਣਆ ॥੨॥
ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਪੁਛਿਹ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥
ਰਿਸ ਪਰ੍ੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਗੁ ਣ ਗੂ ੜ ਗੁ ਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਿਨਗਮ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੇ ॥
ਸਗਲ ਗੁ ਣ ਸੁਿਗਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥
ਸੁਖ ਸੋਿਹਲੜੇ ਹਿਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥
ਸਾਜਨ ਸਰਿਸਅੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੇ ॥
ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਰਸੇ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥
ਸੁਭ ਿਦਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਿਨਿਧ ਪਰ੍ਭ ਪਾਗੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦॥

1972

ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥

1805

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (636-3)

ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ॥
ਿਤਨਾ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥
ਬੂਡੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਿਬਨਾ ਿਪਆਰੇ ਤਾਰੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧॥
ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
ਿਵਣੁ ਬੋਿਹਥ ਭੈ ਡੁ ਬੀਐ ਿਪਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਸਾਲਾਹਿਨ ਸੇ ਭਲੇ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਤਤੁ ਿਵਲੋਇ ॥੨॥
ਪਿਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਆਇਆ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੀਐ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਿਨੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਿਰ ॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਜੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਊਧਉ ਿਸਰ ਕੈ ਭਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰ ॥੪॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਬੰਿਨ ਚਲਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੫॥
ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥
ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਿਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸੋ ਸਾਲਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਨਾਉ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਿਪਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥੭॥
ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਿਰ ॥
ਲਲਤਾ ਲੇਖਿਣ ਸਚ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਲਖਹੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਿਲਖੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੮॥੩॥

1973

ਭੀਖਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭੀਖ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇ ॥

1806

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (164-15)

ਭੀਖਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭੀਖ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇ ॥
ਭੂਖੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਆਘਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁ ਹਿਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਿਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਕਵੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੂਰਜੁ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ॥
ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਿਤਆਗੈ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ॥੨॥
ਬਛਰੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਖੀਰੁ ਮੁਿਖ ਖਾਇ ॥
ਿਹਰਦੈ ਿਬਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਲਾਇ ॥੩॥
ਹੋਰ ੁ ਸਭ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਕਾਚਾ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਕੂ ਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥

1974

ਭੁਜਾ ਬ ਿਧ ਿਭਲਾ ਕਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥

1807

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ (870-13)

ਭੁਜਾ ਬ ਿਧ ਿਭਲਾ ਕਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥
ਹਸਤੀ ਕਰ੍ੋਿਪ ਮੂੰਡ ਮਿਹ ਮਾਿਰਓ ॥
ਹਸਿਤ ਭਾਿਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ ॥
ਇਆ ਮੂਰਿਤ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥੧॥
ਆਿਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ ੁ ॥
ਕਾਜੀ ਬਿਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੁ ਡਾਰਉ ਕਾਿਟ ॥
ਇਸਿਹ ਤੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਿਟ ॥
ਹਸਿਤ ਨ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਿਧਆਨੁ ॥
ਵਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥
ਿਕਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ ॥
ਬ ਿਧ ਪੋਟ ਕੁ ੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥
ਕੁ ੰਚਰੁ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
ਬੂਝੀ ਨਹੀ ਕਾਜੀ ਅੰਿਧਆਰੈ ॥੩॥
ਤੀਿਨ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਿਰ ਲੀਨਾ ॥
ਮਨ ਕਠੋਰ ੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥
ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਿਹ ਜਨ ਕੀ ਿਜੰਦ ੁ ॥੪॥੧॥੪॥

1975

ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥

1808

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥ (656-13)

ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥
ਹਉ ਮ ਗਉ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥
ਆਿਪ ਨ ਦੇਹ ੁ ਤ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਇ ਸੇਰ ਮ ਗਉ ਚੂਨਾ ॥
ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਿਗ ਲੂਨਾ ॥
ਅਧ ਸੇਰ ੁ ਮ ਗਉ ਦਾਲੇ ॥
ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਿਜਵਾਲੇ ॥੨॥
ਖਾਟ ਮ ਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥
ਿਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥
ਊਪਰ ਕਉ ਮ ਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ॥
ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਉ ਹਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੪॥੧੧॥

1976

ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥

1809

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ (702-17)

ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਿਗ ਿਤਹ ਿਤਹ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਿਬਖੈ ਰਸ ਰਿਚਓ ਜਸੁ ਹਿਰ ਕੋ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥
ਸੰਿਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਿਨਓ ਨਾਿਹਨ ਬਨੁ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ ॥੧॥
ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਕੋ ਿਗਆਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੧॥

1977

ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥

1810

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫ (479-5)

ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਿਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥
ਿਜਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਿਨਰਜੀਉ ॥੧॥
ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਾਤੀ ਿਬਸਨੁ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸੰਕਰਦੇਉ ॥
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਪਰ੍ਤਿਖ ਤੋਰਿਹ ਕਰਿਹ ਿਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥
ਪਾਖਾਨ ਗਿਢ ਕੈ ਮੂਰਿਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ ॥
ਜੇ ਏਹ ਮੂਰਿਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗੜਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥
ਭਾਤੁ ਪਿਹਿਤ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥
ਭੋਗਨਹਾਰੇ ਭੋਿਗਆ ਇਸੁ ਮੂਰਿਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥੪॥
ਮਾਿਲਿਨ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਿਹ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥

1978

ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਿਜਨਿਹ ਬਤਾਇਆ ॥

1811

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (803-18)

ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਿਜਨਿਹ ਬਤਾਇਆ ॥
ਐਸਾ ਗੁ ਰ ੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਿਸਮਿਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥
ਬਿਸ ਰਹੇ ਿਹਰਦੈ ਗੁ ਰ ਚਰਨ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਮੁਕਿਤ ਗੁ ਿਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਿਮ ਫੁਿਨ ਮੂਆ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁ ਿਰ ਆਸਰ੍ਮੁ ਦੀਆ ॥੩॥
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥

1979

ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥

1812

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-4)

ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥
ਸੰਗਿਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਉਤ ॥੧॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਜਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥
ਸੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥
ਸੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਆਸ ॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਰਾਿਸ ॥੨॥
ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਿਖਆ ਪੜਦਾ ॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਕਬਹੂ ਨ ਕੜਦਾ ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਦੀਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥

1980

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥

1813

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7)

ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟੀ ਿਤਰ੍ਹ ੁ ਗੁ ਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂ ਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਿਤਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਪੂ ਰਨ ਧਾਮ ॥
ਜਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬ ਛੈ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਾਮ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਟਆ ਅਿਭਮਾਨ ॥
ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥

1981

ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰ੍ਣ ਕਰਿਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਤਾਿਰ ॥

1814

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1346-15)

ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰ੍ਣ ਕਰਿਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਤਾਿਰ ॥
ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਘਰੁ ਅਪਣਾ ਰਾਖਿਹ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਿਹ ਮਾਿਰ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਿਜਤੁ ਮਾਰਿਗ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਊਪਜੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜਾਗਰ੍ਣੁ ਨ ਹੋਵਈ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਹ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥
ਿਧਰ੍ਗੁ ਖਾਣਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਪੈਨਣਾ ਿਜਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਿਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਿਬਸਟਾ ਰਾਤੇ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਹੋਿਹ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥
ਿਜਨ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਿਤਨਾ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੭॥
ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਿਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥

1982

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥

1815

ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ॥ (874-13)

ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥
ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥੧॥
ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥
ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਿਨ ਦੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਵ ਿਸਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥
ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥
ਨਰ ਸੈ ਨਾਿਰ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਿਦ ਭਵਾਨੀ ॥
ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥

1983

ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁਲੀ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥

1816

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1111-10)

ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁਲੀ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥
ਿਪਿਰ ਛੋਿਡਅੜੀ ਸੁਤੀ ਿਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਿਪਿਰ ਛੋਡੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗਿਣ ਮੁਤੀ ਿਤਸੁ ਧਨ ਿਵਧਣ ਰਾਤੇ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੁ ਤੀ ਹਉਮੈ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ॥
ਉਡਿਰ ਹੰਸੁ ਚਿਲਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੀ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਨਾਹ ਿਪਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ॥
ਤੂ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਅੜਾ ਹਉ ਰੁਿਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਅਪਨੇ ਨਾਹੈ ਕੋਇ ਨ ਚਾਹੈ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਿਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਮਿਤ ਤੇਰੀ ॥੨॥

1984

ਭੋਿਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਿਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥

1817

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ (1168-4)

ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਿੜਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ॥
ਪਰਫੜੁ ਿਚਤ ਸਮਾਿਲ ਸੋਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥੧॥
ਭੋਿਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਿਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਬੀਚਾਿਰ ਮਨ ਗੁ ਣ ਿਵਿਚ ਗੁ ਣੁ ਲੈ ਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਮ ਪੇਡੁ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਿਗਆਨੁ ॥
ਪਤ ਪਰਾਪਿਤ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥
ਅਖੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥
ਪਿਤ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥੩॥
ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨ ਸੂਕਹੀ ਿਜ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥

1985

ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

1818

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (845-13)

ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਅਿਬਨਾਸੀ ਵਰੁ ਸੁਿਣਆ ਮਿਨ ਉਪਿਜਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੈ ਵਡੈ ਭਾਗੈ ਕਬ ਿਮਲੀਐ ਪੂ ਰਨ ਪਤੇ ॥
ਸਹਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਾਈਐ ਦੇਹ ੁ ਸਖੀਏ ਮੋਿਹ ਮਤੇ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਠਾਢੀ ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਲੈਹ ੁ ਮੋਿਹ ਲਿੜ ਲਾਇਆ ॥੧॥

1986

ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ॥

1819

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ਜੀਉ ॥ (695-10)

ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥
ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ॥
ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਿਨਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥
ਤੁਹੀ ਿਨਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥
ਰਾਮਾ ਭਗਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ੁ ਜਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥
ਮਦਨ ਮੂਰਿਤ ਭੈ ਤਾਿਰ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪॥੨॥

1987

ਮੰਞ ੁ ਕੁ ਚਜੀ ਅਮਮਾਵਿਣ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਿਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

1820

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁ ਚਜੀ

(762-5)

ਮੰਞ ੁ ਕੁ ਚਜੀ ਅਮਮਾਵਿਣ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਿਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥
ਇਕ ਦੂ ਇਿਕ ਚੜੰਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਿਹ ਜੀਉ ॥
ਸੇ ਗੁ ਣ ਮੰਞ ੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਿਵਥਰਾ ਹਉ ਿਕਆ ਿਕਆ ਿਘਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥
ਇਕਤੁ ਟੋਿਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ਤੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਿਣਕੁ ਜੀਉ ॥
ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਿਹ ਿਦਤੀਆ ਮੈ ਿਤਨ ਿਸਉ ਲਾਇਆ ਿਚਤੁ ਜੀਉ ॥
ਮੰਦਰ ਿਮਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸੁ ਿਤਸੁ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਅੰਬਿਰ ਕੂ ੰਜਾ ਕੁ ਰਲੀਆ ਬਗ ਬਿਹਠੇ ਆਇ ਜੀਉ ॥
ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਭੁਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥
ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਤੀਅਸੁ ਦੁਖਾ ਕੂ ੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥
ਤੁਧੁ ਗੁ ਣ ਮੈ ਸਿਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥
ਸਿਭ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਡੋਹਾਗਿਣ ਕਾਈ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥੧॥

1988

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

1821

ਜਪੁਜੀ, ਮਃ ੧ (3-5)

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਕਾਗਿਦ ਕਲਮ ਨ ਿਲਖਣਹਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਿਹ ਕਰਿਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥
ਮੰਨੈ ਸੁਰਿਤ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥
ਮੰਨੈ ਮੁਿਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਇ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥
ਮੰਨੈ ਮਾਰਿਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥
ਮੰਨੈ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ॥
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਿਹ ਨ ਿਭਖ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥

1989

ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਿਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥

1822

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧ (1193-14)

ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਿਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਉਿਲਆ ਆਤਮ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥੧॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਮਉਿਲਆ ਅਨਤ ਭਾਇ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਤੀਆ ਮਉਲੇ ਚਾਿਰ ਬੇਦ ॥
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਮਉਲੀ ਿਸਉ ਕਤੇਬ ॥੨॥
ਸੰਕਰੁ ਮਉਿਲਓ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ॥
ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥੩॥੧॥

1990

ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

1823

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-8)

ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮਰਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਉਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਿਪ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਿਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥
ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਛਡਾਏ ॥
ਆਪਣੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭੈ ਮੋਹ ਿਬਨਾਸੇ ਿਮਿਟਆ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਿਟਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥

1991

ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

1824

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19)

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥
ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥
ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਿਜਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਿਤਸੁ ਪੂਜਾ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਤਿਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸੁਨੀਜਾ ॥
ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥
ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਿਧਆਵਉ ॥
ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥
ਮੋਿਹ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹ ੁ ਰਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥

1992

ਮਿਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥

1825

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-17)

ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ॥
ਅੰਧੁਲੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੂਿਝਆ ਗੁ ਰ ਭੇਿਟ ਪੁਨੀਤਾ ॥੧॥
ਮਿਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਿਟ ਅਘ ਹਰੇ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਕੀਿਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਿਤਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥
ਿਸੰਘੁ ਿਬਲਾਈ ਹੋਇ ਗਇਓ ਿਤਰ੍ਣੁ ਮੇਰ ੁ ਿਦਖੀਤਾ ॥
ਸਰ੍ਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥
ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਿਹ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁ ਨੀਤਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥

1993

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥

1826

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55-7)

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥
ਅਿਤ ਿਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਿਕਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥
ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਿਸਰਾਹੁ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਿਸਿਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
ਿਜਉ ਮਛੀ ਿਤਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਿਵਕਾਰ ॥
ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ॥੨॥
ਸੀਚਾਨੇ ਿਜਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਿਧਕ ਹਾਿਥ ॥
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਿਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਿਥ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਿਣ ਸੁਟੀਅਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਿਥ ॥੩॥
ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
ਿਜਨੀ ਸਚਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਮਿਨ ਸਚੁ ਿਧਆਨੁ ॥
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਿਗਆਨੁ ॥੪॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਕਿਰ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਾਜਿਨ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
ਨਾਵੈ ਅੰਦਿਰ ਹਉ ਵਸ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੫॥
ਬਾਝੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੬॥
ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਿਜਥੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥
ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਿਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਿਹ ॥
ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਿਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥੮॥੪॥

1994

ਮਤ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥

1827

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-2)

ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥
ਮਤ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
ਅਵਰ ਿਤਆਿਗ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰ੍ਾਸ ਿਮਟਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਊਰਧ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥

1995

ਮਤ ਭੂਲਿਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਿਤ ਹਰੀ ॥

1828

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171-15)

ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਮਤ ਭੂਲਿਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਿਤ ਹਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨਾਹੀ ਤਰ੍ੈ ਲੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਿਤ ਹਰੀ ॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਗੁ ਪਤੁ ਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਟੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੰਤ ਜਨਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨੇ ਹਿਰ ਜਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਨਾ ॥੩॥
ਿਜਨ ਕਉ ਤਖਿਤ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇ ਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥
ਪਾਰਸੁ ਭੇਿਟ ਭਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਥੀਏ ॥੪॥੪॥੧੨॥

1996

ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥

1829

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-9)

ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਮਤਾਤ ॥੧॥
ਿਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਿਮ ਨ ਆਤ ॥
ਜੋ ਅਨਰੂਿਪਓ ਠਾਕੁ ਿਰ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਿਨਕਸੇ ਸਾਸ ॥
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਿਤਆਗੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਊਿਠ ਿਸਧਾਸ ॥੨॥
ਹੋਇ ਅਨੰਿਨ ਮਨਹਠ ਕੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ॥
ਜੋ ਅਿਨੰਦ ੁ ਿਨੰਦ ੁ ਕਿਰ ਛੋਿਡਓ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਖਾਤ ॥੩॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਪਰਵਾਣੁ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥

1997

ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥

1830

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-11)

ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥
ਜਹ ਜਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥
ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਬਾਿਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਨ ਗਾਇਓ ॥
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥

1998

ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥

1831

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (94-9)

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਿਲ ਭਾਲਾਈ ॥
ਿਕਉ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ਜਲ ਿਮਿਲ ਕਮਲੁ ਿਵਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਨ ਵੇਦਨ ਗੁ ਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥

1999

ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥

1832

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛੰਤੁ ॥ (454-15

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥੧॥
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥
ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹ ੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮੋਹ ੁ ਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
ਿਨਿਸ ਕੁ ਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥

2000

ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥

1833

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛੰਤੁ ॥ (454-15

ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥੧॥
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥
ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੂੰਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁ ਕਰੇਹ ੁ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹ ੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮੋਹ ੁ ਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥
ਿਨਿਸ ਕੁ ਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥

2001

ਮਨ ਕਹ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਫਾਰਾ ॥

1834

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-9)

ਮਨ ਕਹ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਫਾਰਾ ॥
ਦੁਰਗੰਧ ਅਪਿਵਤਰ੍ ਅਪਾਵਨ ਭੀਤਿਰ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਸੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰਾਨੀ ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਿਜਿਨ ਧਾਰਾ ॥
ਿਤਸਿਹ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵਿਹ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ॥੧॥
ਅੰਧ ਗੁ ੰਗ ਿਪੰਗੁਲ ਮਿਤ ਹੀਨਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਬਚਾਰਾ ॥੨॥੧੧॥

2002

ਮਨ ਕਹਾ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥

1835

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-17)

ਮਨ ਕਹਾ ਿਬਸਾਿਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥
ਤਨੁ ਿਬਨਸੈ ਜਮ ਿਸਉ ਪਰੈ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾਰ ॥
ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਿਨਆ ਿਕਹ ਿਬਚਾਿਰ ॥੧॥
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਿਤ ਗਰ੍ੇਹ ॥
ਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੇਹ ॥੨॥
ਇਕ ਭਗਿਤ ਨਾਰਾਇਨ ਹੋਇ ਸੰਿਗ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਿਤਹ ਏਕ ਰੰਿਗ ॥੩॥੪॥

2003

ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥

1836

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ (1208-5)

ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥
ਈਤ ਊਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੋਹਰ ਇਹੈ ਅਘਾਵਨ ਪ ਨ ਕਉ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਿਧਆਨ ਕਉ ॥੧॥
ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਿਹ ਉਤਾਰਨ ਮ ਨ ਕਉ ॥
ਖੋਿਜ ਲਿਹਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਕਉ ॥੨॥੧॥੨੦॥

2004

ਮਨ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥

1837

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-18)

ਮਨ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥
ਿਬਿਖਆਸਕਤ ਰਿਹਓ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਨਓ ਨਿਹ ਕਾਨਿਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਕਾਰਿਨ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਿਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥
ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਿਹ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥

2005

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1838

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲੇ (234-4)

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਭਾਿਗ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਗਿਲ ਿਮਿਲਆ ਿਪਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਧਆਇ ॥
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਿਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥
ਪਰਤਿਖ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰਾ ਿਵਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਭਾਿਲ ਭਾਲਾਇ ॥
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਲਭਈ ਗੁ ਰ ੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਦੇਖਾਇ ॥੪॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਿਹ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਡੁ ਲੋਭੁ ਤਜਾਇ ॥
ਪਾਖੰਿਡ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜਮ ਡੰਡੁ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੬॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਤੂੰ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਗੁ ਿਰ ਪੂਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਮਲੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੭॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਇਕ ਗੁ ਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥
ਇਹੁ ਮੋਹ ੁ ਮਾਇਆ ਪਸਿਰਆ ਅੰਿਤ ਸਾਿਥ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥੮॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਿਰ ਆਿਪ ਲਇਆ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੯॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਿਰ ਮੰਿਨਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਕਿਰ ਜੋਦੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥

2006

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1839

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (234-15)

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਬਨ ਿਫਿਰ ਥਕੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆ ਿਪਰੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਰਦੈ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਿਥਆ ਮਹਾ ਜਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭਾਿਲ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਿਗ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥੩॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਏਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਣ ਸਮਾਿਲ ॥੪॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਿਵਿਚ ਦੇਹੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਿਰ ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਵਖਾਿਲਆ ਹਿਰ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਦਇਆਿਲ ॥੫॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਿਡ ਿਵਕਰਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਹਿਰ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ॥੬॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਿਗਆਨੁ ਰਤਨੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਖੜਗੁ ਹਿਥ ਧਾਿਰਆ ਜਮੁ ਮਾਿਰਅੜਾ ਜਮਕਾਿਲ ॥੭॥
ਅੰਤਿਰ ਿਨਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਭਰ੍ਿਮ ਭਵਿਹ ਬਾਹਿਰ ਭਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧੜਾ ਨਾਿਲ ॥੮॥
ਰੰਿਗ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਿਲ ॥੯॥
ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਿਰ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਿਲ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧੦॥੨॥

2007

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਿਲ ॥

1840

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (234-15)

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਬਨ ਿਫਿਰ ਥਕੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆ ਿਪਰੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਰਦੈ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁ ਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਿਥਆ ਮਹਾ ਜਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭਾਿਲ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਿਗ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥੩॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਏਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਣ ਸਮਾਿਲ ॥੪॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਿਵਿਚ ਦੇਹੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਿਰ ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਵਖਾਿਲਆ ਹਿਰ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਦਇਆਿਲ ॥੫॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਿਡ ਿਵਕਰਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਹਿਰ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ॥੬॥
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਿਗਆਨੁ ਰਤਨੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਖੜਗੁ ਹਿਥ ਧਾਿਰਆ ਜਮੁ ਮਾਿਰਅੜਾ ਜਮਕਾਿਲ ॥੭॥
ਅੰਤਿਰ ਿਨਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਭਰ੍ਿਮ ਭਵਿਹ ਬਾਹਿਰ ਭਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧੜਾ ਨਾਿਲ ॥੮॥
ਰੰਿਗ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਿਲ ॥੯॥
ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਿਰ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਿਲ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧੦॥੨॥

2008

ਮਨ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥

1841

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-3)

ਮਨ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥
ਜਾਨ ਪਰ੍ਬੀਨ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਬੋਲੇ ਕਉ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨਿਹ ਜੋ ਜੀਅਨ ਮਿਹ ਹੋਤਾ ॥
ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕਹਾ ਲਉ ਡਹਕਿਹ ਜਉ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਿਗ ਸੁਨਤਾ ॥੧॥
ਐਸੋ ਜਾਿਨ ਭਏ ਮਿਨ ਆਨਦ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਕਰਤਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭਏ ਦਇਆਰਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲਹਤਾ ॥੨॥੮॥੯੪॥

2009

ਮਨ ਿਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿਹਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥

1842

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-8)

ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥
ਮਨ ਿਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿਹਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਪੂ ਰਾ ॥
ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਗਟੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥
ਪੰਚ ਸਖੀ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਸੁਿਖ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥

2010

ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਿਹ ਰਹੀ ॥

1843

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (631-14)

ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਿਹ ਰਹੀ ॥
ਨਾ ਹਿਰ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਿਲ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂ ਤ ਰਥ ਸੰਪਿਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ ॥
ਅਵਰ ਸਗਲ ਿਮਿਥਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮੁ ਕੋ ਸਹੀ ॥੧॥
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਿਰਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਿਸਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥੨॥੨॥

2011

ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਿਬਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥

1844

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-11)

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਿਰਆ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਿਤ ॥੧॥
ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਿਬਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥
ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਿਰ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡ ਡ ॥
ਿਸਮਰਿਹ ਨਾਹੀ ਜੋਿਨ ਦੁਖ ਿਨਰਲਜੇ ਭ ਡ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਿਤਸ ਿਸਉ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ੁ ॥
ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਿਜਓ ਮਹਾ ਖੇਦ ੁ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਵਿਸ ਕੀਨਾ ॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥

2012

ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁ ਪਾਲ ॥

1845

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੫ ॥ (1296-11)

ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਹਿਰ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਘਿੜ ਟਕਸਾਲ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕ ਜੀਹ ਿਕਆ ਕਥੈ ਿਬਚਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ॥
ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਹੀ ਜਾਨਿਹ ਹਉ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਈ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥
ਹਮਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਜੀਹ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥
ਜਾ ਕੋ ਭਾਗੁ ਿਤਿਨ ਲੀਓ ਰੀ ਸੁਹਾਗੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਉ ਬਿਲ ਬਲੇ ਹਉ ਬਿਲ ਬਲੇ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਈ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥

2013

ਮਨ ਿਜਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥

1846

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (529-8)

ਮਨ ਿਜਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥
ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਿਤ ਨਾਨਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਬਰਥੇ ਤਾ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਘਟਾਵਉ ॥
ਿਜਉ ਅਪੁਨੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਾ ਮਿਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥
ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਦਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥

2014

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

1847

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-3)

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥
ਮਨ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਹੈ ਗੁ ਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥
ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿਹ ਤ ਸਹੁ ਜਾਣਿਹ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਿਹ ਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥
ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥

2015

ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਿਹ ਿਜ ਹਉ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥

1848

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-9)

ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਿਹ ਿਜ ਹਉ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਹਉ ਬੁਿਧ ਹੈ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਮਲੁ ਖੋਹ ੁ ॥
ਹੋਹ ੁ ਿਨਮਾਣਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਅਗੈ ਮਤ ਿਕਛੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵਹੇ ॥
ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਿਰ ਜਗਤੁ ਜਿਲਆ ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਿਹ ਕਾਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ॥
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪੁ ਛਿਡ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਨ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ॥੭॥

2016

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

1849

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (79-8)

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਿਨਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ॥
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਿਹ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਰ੍ਮੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਿਬਖੁ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਿਰ ਬੋਿਹਥੁ ਕਰਤੇ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਦਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥
ਹਿਰ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਬੇਵੇ ਿਨਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥
ਿਚਤਰ੍ ਗੁ ਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦੁ ਫਾਿਰਆ ਜਮਦੂਤਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਕਿਰ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਵਾਸੋ ॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ॥
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥
ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਪਾਏ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥
ਅਮਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਰਬਿਤ ਰਿਵਆ ਮਿਨ ਉਪਿਜਆ ਿਬਸੁਆਸੋ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਿਰ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਵਾਸੋ ॥੪॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਜਲ ਿਮਿਲ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥
ਹਿਰ ਪੀ ਆਘਾਨੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੇ ਸਰ੍ਬ ਸੁਖਾ ਮਨ ਵੁਠੇ ॥
ਸਰ੍ੀਧਰ ਪਾਏ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੇ ॥
ਲਿੜ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਸਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥੫॥੧॥੨॥

2017

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥

1850

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-10)

ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਖਨ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ॥
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਿਕਉ ਸਜਣੁ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਿਸ ॥੧॥
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਧੀਰਕ ਹਿਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇ ਗੁ ਰ ੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਆ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੨॥
ਸਾਗਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹਿਰ ਪੂ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਖੋਿਲ ਦੇਇ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਖ ਮੁਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨਾ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਡੜੀ ਆਸ ॥
ਗੁ ਰ ਭਾਵੈ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨॥੪॥

2018

ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥

1851

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-17)

ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਬਾਧੇ ॥
ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ਅਹੰਬੁਿਧ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥
ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥
ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਿਹ ਤੂੰ ਬਸਤਾ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਬਖੈ ਕੀ ਿਬਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਵੈ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥
ਜੈਸੇ ਮੀਠੈ ਸਾਿਦ ਲੋਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਿਧ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰ੍ੀ ਰਿਸ ਲਪਟਾਧੇ ॥
ਦੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਧੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਧਆਵਉ ਮਾਿਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥
ਇਉ ਜਿਪਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥

2019

ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥

1852

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-5)

ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥੧॥
ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਭਾਗ ॥
ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥

2020

ਮਨ ਮਿਹ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

1853

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1347-19)

ਮਨ ਮਿਹ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
ਪੂਜਾ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਤਿਨ ਚਕਰ੍ ਬਣਾਏ ॥
ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਬ ਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥
ਇਤੁ ਸੰਜਿਮ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਭਗਉਤੀ ਮੁਦਰ੍ਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਪ ਕਰਿਹ ਪੰਚ ਕੇ ਬਿਸ ਰੇ ॥
ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ਕਹਿਹ ਸਿਭ ਉਤਰੇ ॥
ਬਹੁਿਰ ਕਮਾਵਿਹ ਹੋਇ ਿਨਸੰਕ ॥
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬ ਿਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ ॥੨॥
ਘੂ ਘਰ ਬਾਿਧ ਬਜਾਵਿਹ ਤਾਲਾ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਿਫਰਿਹ ਬੇਤਾਲਾ ॥
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮੂਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥੩॥
ਪੂ ੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰ੍ਾ ॥
ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਰ੍ਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥
ਦੇਸੁ ਛੋਿਡ ਪਰਦੇਸਿਹ ਧਾਇਆ ॥
ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥
ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਿਹਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮ ਗੈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥
ਬਿਨਤਾ ਛੋਿਡ ਬਦ ਨਦਿਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
ਵੇਿਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਿਖਆਰੀ ॥੫॥
ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ॥
ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹੀ ਸਹਤਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਿਵਆਿਪਆ ਮਮਤਾ ॥੬॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥
ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤੇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਜਾਈ ॥
ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠਉਰ ਨ ਠਾਈ ॥੭॥
ਿਜਸ ਨੋ ਭਏ ਗਿਬੰਦ ਦਇਆਲਾ ॥

2021

ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਿਤਿਨ ਬਾਿਧਓ ਪਾਲਾ ॥
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥
ਜੇ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਭੁ ਕੁ ਟੰਬੁ ਤਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥

2022

ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥

1854

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-16)

ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨਾਿਲ ਨ ਲਖੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਿਹ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਪਦੁ ਊਤਮੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਿਮ ਸਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਿਕਨੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਡਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਿਗਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁ ਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਆਇ ਿਮਿਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਮੈ ਸੁਿਖ ਿਵਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਿਬਰਹੁ ਹਿਰ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਿਪਆਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਸਾ ਪੂ ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਮਿਨ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥
ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਵਟਿੜਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਪੂ ੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਵਸਟੁ ਮੇਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਕਿਰ ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥

2023

ਮਨ ਿਮਲੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥

1855

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (977-13)

ਮਨ ਿਮਲੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥
ਸੁਿਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ॥
ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਿਲਖਤੁ ਿਲਖੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਲਜੁਗ ਿਵਿਚ ਊਤਮ ਮਿਤ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ ॥
ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੰਤੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਿਜਿਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਿਣ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੋਵੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥

2024

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥

1856

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (569-5)

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਆਪਣੈ ਘਿਰ ਤੂ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਜੀਉ ॥
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥
ਸਦਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਿਮ ਿਵਗੁ ਤੀ ਮਨਮੁਿਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਿਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੁੰਿਚ ਤੂ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤੂ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਿਕ ਸਿਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਵਆਪੇ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਪੇ ਦੂਜੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ਸਿਚ ਰਤੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥
ਮਿਤ ਿਨਹਚਲ ਅਿਤ ਗੂ ੜੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਿਣਆ ॥
ਇਕ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੇਵਿਹ ਗੁ ਰ ੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ॥੪॥੩॥

2025

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥

1857

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (569-5)

ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਆਪਣੈ ਘਿਰ ਤੂ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਜੀਉ ॥
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥
ਸਦਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਿਮ ਿਵਗੁ ਤੀ ਮਨਮੁਿਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਿਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੁੰਿਚ ਤੂ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤੂ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਿਕ ਸਿਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਵਆਪੇ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਪੇ ਦੂਜੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ਸਿਚ ਰਤੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥
ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥
ਮਿਤ ਿਨਹਚਲ ਅਿਤ ਗੂ ੜੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਿਣਆ ॥
ਇਕ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੇਵਿਹ ਗੁ ਰ ੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ॥੪॥੩॥

2026

ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੁ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥

1858

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (34-13)

ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁ ਰ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਲਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੁ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥
ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਿਖ ਲੈ ਕੂ ੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ॥
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਭਰ੍ਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਿਰ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਿਹਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥
ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਿਣਓ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਿਵਹਾਇ ॥
ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਿਜਉ ਆਇਆ ਿਤਉ ਜਾਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਗਇਆ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ਹਿਹ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥

2027

ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

1859

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-13)

ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿਤਨ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਿਗਆਨੁ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਿਹ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਗੋਪਾਲ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਿਜਨ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥

2028

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਆਗੁ ॥

1860

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-6)

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ਇਕਸ ਕਾ ਮਿਨ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਆਗੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧ ਿਨਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੋ ਭਾਈ ਿਮਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ॥
ਇਕਸ ਕੀ ਮਿਨ ਟੇਕ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਦਤਾ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਕੀਤਾ ॥੨॥
ਘਿਰ ਇਕੋ ਬਾਹਿਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਿਤਸੁ ਜਾਿਪ ॥
ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥

2029

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥

1861

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19)

ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਿਰ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਿਰ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਜਚਰੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਸਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਿਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਿਣ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਿਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਿਪ ਹਦੂਿਰ ॥੨॥
ਆਪੇ ਰੰਗਿਣ ਰੰਿਗਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਤੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਿਵ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਿਮਤਰ੍ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥

2030

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ॥

1862

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-11)

ਸੋਈ ਿਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਿਸਿਰ ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸ ਮਨ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
ਸਿਭ ਿਸਆਣਪਾ ਛਿਡ ਕੈ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇ ਤੂੰ ਗੁ ਣ ਗੋਇੰਦ ਿਨਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਿਜਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਤ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥੩॥
ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕਿਰ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥

2031

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥

1863

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-16)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥
ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਹਿਰ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥
ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਕਿਰ ਸਰਨੀ ਆਏ ਜਲਤਉ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹ ੁ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੋ ਕੀਜੈ ॥੨॥੧੩॥੧੭॥

2032

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥

1864

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-10)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥
ਭਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਿਹ ਆਿਪ ਰਾਖਿਹ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥
ਤੂ ਗੁ ਣਦਾਤਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁ ਣ ਕਿਹ ਗੁ ਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਸਦਾ ਿਨਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਿਨੰਦਾ ਦੁਸਟੀ ਤੇ ਿਕਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਿਹ ਿਬਦਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਸਦ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਲਏ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਆਪਸ ਕਉ ਬਹੁ ਭਲਾ ਕਿਰ ਜਾਣਿਹ ਮਨਮੁਿਖ ਮਿਤ ਨ ਕਾਈ ॥
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਜਾਸਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਭਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਲਾਏ ॥
ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥

2033

ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥

1865

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15)

ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥
ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥
ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਿਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਅਗੈ ਿਮਿਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥
ਸਭੇ ਛਿਡ ਿਸਆਣਪਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਿਕਤ ਹੀ ਕੰਿਮ ਨ ਿਛਜੀਐ ਜਾ ਿਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਰਖਿਹ ਹਥ ਦੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੀਐ ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸਗਿਤ ਸਾਿਹਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥
ਇਕੋ ਿਦਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥
ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥

2034

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥

1866

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (178-18)

ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿਨਰਮਲ ਹੇਤ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥
ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਬੋਿਹਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਿਹ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਿਹ ॥
ਅਗਿਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਿਸ ਦੂਖ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਿਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥
ਉਤਿਰ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥
ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੀਤ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਤਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥

2035

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਿਹ ॥

1867

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-7)

ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥
ਸਾਚੀ ਦਰਗਿਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਿਹ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਭੁ ਸਾਚੀ ॥
ਸੋ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਰਾਚੀ ॥੩॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਿਗ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ਿਤਆਿਗ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਸਚੁ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੪॥੨੨॥

2036

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

1868

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1346-15)

ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰ੍ਣ ਕਰਿਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਤਾਿਰ ॥
ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਘਰੁ ਅਪਣਾ ਰਾਖਿਹ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਿਹ ਮਾਿਰ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਿਜਤੁ ਮਾਰਿਗ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਊਪਜੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥੩॥
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜਾਗਰ੍ਣੁ ਨ ਹੋਵਈ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥
ਮਨਮੁਖ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਹ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥
ਿਧਰ੍ਗੁ ਖਾਣਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਪੈਨਣਾ ਿਜਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਿਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਿਬਸਟਾ ਰਾਤੇ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਹੋਿਹ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥
ਿਜਨ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਿਤਨਾ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੭॥
ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਿਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥

2037

ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥

1869

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1)

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਸੰਜੋਗੀ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਿਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਸੰਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠ ਢੀ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਿਬਆਿਪਤ ਓਹੁ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥੨॥
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰ੍ੀ ਪਿੜਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਬ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥
ਅਿਗਆਿਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝਿਸ ਨਾਹੀ ਬਹੁਿੜ ਬਹੁਿੜ ਭਰਮਾਤਾ ॥੩॥
ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਿਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥

2038

ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥

1870

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-10)

ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥
ਸਿਭ ਸੁਖ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਹਿਰ ਿਜਤੁ ਜਿਪਐ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਈ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ਅੰਿਤ ਬੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਲਾਈ ॥
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਪਰ੍ਿਭ ਲੋਚ ਪੂ ਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਿਨ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁ ਕ ਥੂ ਕ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥੩॥
ਜੋ ਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣਾ ਿਤਨ ਦਰਗਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਿਸ ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਏ ਗਿਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥

2039

ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥

1871

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-17)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਉਤਮ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਮਿਨ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸਦਾ ਕਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਿਜ ਢੰਢੋਿਲਆ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੁਿਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਿਰ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥
ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਨ ਦੁਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੩॥
ਹਮ ਜਾਿਚਕ ਦੀਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ਮੁਿਖ ਦੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥

2040

ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ॥

1872

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (48-10)

ਉਦਮੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਿਟ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਭੁੰਿਚ ਤੂ ਸਭੁ ਚੂਕੈ ਸੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਤਨੁ ਧਾਿਰਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਡਠਾ ਨਾਿਲ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਿਤ ॥
ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਸਿਭ ਜਪ ਤਪ ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਿਤ ॥੩॥
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਿਣਕਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥

2041

ਮਨ ਰੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥

1873

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21-14)

ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਿਕਉ ਦਰਗਹ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਿਰ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਗੁ ਣ ਮਾਿਹ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਿਜਨ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
ਿਹੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰ ੁ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥
ਚਾਰੇ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਿਰ ਮਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਿਰਆ ਅਘਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਮੀਤੁ ਕਿਰ ਸਚੁ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥

2042

ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥

1874

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (506-17)

ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਿਨ ਸੇਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਤ ਰਹਿਹ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਜਨ ਆਏ ਿਤਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥
ਅਲਖ ਿਨਰੰਜਨੁ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਸਿਭ ਜਾਿਚਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਗਿਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਨਤ ਿਨਆਰੀ ॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਿਤਨ ਕੇਰਾ ਆਿਪ ਤਰੇ ਕੁ ਲ ਤਾਰੀ ॥੪॥
ਮਨਮੁਖ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਆਪੇ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਮੋਹ ਗੁ ਬਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਭਾਵੈ ਓਇ ਡੂ ਬੇ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥
ਿਨੰਦਕੁ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਓਹੁ ਮਲਭਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥
ਏਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਕਰਤੈ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
ਹਿਰ ਏਕੋ ਸੂਤੁ ਵਰਤੈ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਸੂਤੁ ਿਖੰਚੈ ਏਕੰਕਾਰੀ ॥੭॥
ਰਸਿਨ ਰਸਿਨ ਰਿਸ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਿਰ ਰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥

2043

ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁ ਮਿਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥

1875

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (631-17)

ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁ ਮਿਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥
ਪਰ ਦਾਰਾ ਿਨੰਿਦਆ ਰਸ ਰਿਚਓ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਨਿਹ ਕੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਕਿਤ ਪੰਥੁ ਜਾਿਨਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ ॥
ਅੰਿਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਦੀਨਾ ਿਬਰਥਾ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ॥੧॥
ਨਾ ਹਿਰ ਭਿਜਓ ਨ ਗੁ ਰ ਜਨੁ ਸੇਿਵਓ ਨਹ ਉਪਿਜਓ ਕਛੁ ਿਗਆਨਾ ॥
ਘਟ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤੇਰੈ ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਿਦਆਨਾ ॥੨॥
ਬਹੁਤੁ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਿਰਓ ਅਸਿਥਰ ਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਇ ਪਦ ਹਿਰ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥੩॥੩॥

2044

ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥

1876

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (220-8)

ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਿਗ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੋ ਕਿਰ ਮਾਿਨਓ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਿਗਰ੍ਹ ਨਾਰੀ ॥
ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਿਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਿਬਚਾਰੀ ॥੧॥
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੈ ਹਾਿਰਓ ਗੋਿਬੰਦ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਿਸਂਉ ਿਬਰਥਾ ਅਉਧ ਿਸਰਾਨੀ ॥੨॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥

2045

ਮਨ ਰੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਿਬਨੁ ਿਪਆਰ ॥

1877

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59-18)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਿਹ ॥
ਲਹਰੀ ਨਾਿਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਿਵਗਸੈ ਅਸਨੇਿਹ ॥
ਜਲ ਮਿਹ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਿਤਨੇਿਹ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਿਬਨੁ ਿਪਆਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥
ਿਜਉ ਅਿਧਕਉ ਿਤਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥
ਿਬਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੇਹ ॥
ਸਰ ਭਿਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਸਿਰ ਦੇਹ ॥੩॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਿਣ ਨ ਦੇਇ ॥
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ਸਿਚ ਵਿਡਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਿਰ ਹਜੂਿਰ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੫॥
ਮਨਮੁਿਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥
ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥
ਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁ ਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥
ਖੇਿਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਿਲ ॥
ਘੜੀ ਿਕ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਿਕ ਕਿਲ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਿਮਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਿਪੜੁ ਮਿਲ ॥੮॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਪਤੀਆਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਿਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥
ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਿਦ ਿਮਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥

2046

ਮਨ ਰੇ ਿਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥

1878

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598-4)

ਿਜਸੁ ਜਲ ਿਨਿਧ ਕਾਰਿਣ ਤੁਮ ਜਿਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਛੋਡਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਿਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਤ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਘਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਗੁ ਣ ਛੋਿਡ ਗੁ ਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਿਰ ਅਵਗੁ ਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਿਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਡਾਹੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ ਬਾਹਿਰ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਪਰਹਿਰ ਲੋਭੁ ਿਨੰਦਾ ਕੂ ੜੁ ਿਤਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥

2047

ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥

1879

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1223-10)

ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥
ਆਨ ਕਾਮ ਿਬਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਦੀਸਿਹ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਪਿਤਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁ ਬਾਰ ॥
ਅਿਨਕ ਜੋਨੀ ਭਰ੍ਮਤ ਹਾਿਰਓ ਭਰ੍ਮਤ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਿਤ ਬਛਲ ਦੀਨ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮ ਗੈ ਸਾਧਸੰਿਗ ਉਧਾਰ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥

2048

ਮਨ ਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਿਬਚਾਰੋ ॥

1880

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-4)

ਮਨ ਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਿਬਚਾਰੋ ॥
ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰ੍ੂਅ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਰੁ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਿਬਸਰਾਇਆ ॥੧॥
ਜਬ ਹੀ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥
ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਤ ਬੰਧਨ ਿਤਹ ਤੂਟਾ ॥੨॥
ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਿਹ ਪਾਰਾ ॥੩॥੪॥

2049

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥

1881

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-11)

ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਿਪਆਸ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਿਕਉ ਲਹਉ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥
ਿਜਉ ਜੋਗੀ ਜਤ ਬਾਹਰਾ ਤਪੁ ਨਾਹੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ॥
ੁ ੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਅੰਤਿਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥
ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹਰ
ਸਾਕਤ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥

2050

ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ ॥

1882

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-5)

ਹਿਰ ਪੜੁ ਹਿਰ ਿਲਖੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਾਉ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥
ਮਿਨ ਬਚਿਨ ਿਰਦੈ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸੰਤੁਸਟੁ ਇਵ ਭਣੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥
ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧੂ ਮੀਤ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤਬ ਭਇਓ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਓ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਆਇ ਪਿਰਓ ਹੈ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੩॥੯॥

2051

ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥

1883

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-17)

ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਸਦਾ ਸੂਖ ਕਿਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁ ਨ ਗੁ ਪਾਲ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਸਮਰੇ ਨਾਿਠਆ ਦੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਿਰਆ ਕਰਉ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਿਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦੇਵ ॥੨॥੫॥੮॥
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ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥

1884

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (640-14)

ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਿਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥
ਬਾਹਿਰ ਕਾਿਢ ਿਬਖੁ ਪਸਰੀਆ ਿਪਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਵਧਾਇਆ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਿਪ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਿਪਆਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਵਸਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਿਜਨ ਭੇਟੈ ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਿਤਨਾ ਿਪਛੈ ਛੁਟੀਐ ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥
ਿਮਠਾ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗੁ ॥
ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਿਤਸਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਸੋਗੁ ॥
ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਇ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਹੀ ਿਵਜੋਗੁ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਉਧਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਲਾਲਿਚ ਅਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਹ ਮੂਿਲ ॥
ਿਜਨ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂਿੜ ॥
ਿਬਲਲਾਟ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲੁ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕਾ ਰਿਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥
ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜਈ ਿਪਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਿਰ ਵਸਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਿਵਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਸ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਢੋਈ ਨਹ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨਾ ਪੂ ਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥
ਸੰਜਮ ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਿਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥
ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਿਬੰਦ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥
ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਤੀਆ ਿਪਆਰੇ ਕੂ ੜੁ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਜਨਾ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੬॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਪਆਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ ॥
ਦੁਖ ਸਾਗਰੁ ਿਤਨ ਲੰਿਘਆ ਿਪਆਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ॥੭॥
ਸੰਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਿਪਆਰੇ ਭਗਤਾ ਿਤਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਏ ਿਪਆਰੇ ਿਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੮॥੨॥
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ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ॥

1885

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (817-18)

ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ॥
ਉਚਰਤ ਗੁ ਨ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਦੂਰ ਤੇ ਜਮੁ ਭਾਗੈ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਅਨਿਦਨੁ ਸਦ ਜਾਗੈ ॥
ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਨਹ ਜੋਹਈ ਿਤਤੁ ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਿਬਨਸੇ ਅਨਰਾਗੈ ॥
ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਿਸ ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ॥੨॥੪॥੬੮॥
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ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥

1886

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-5)

ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਠਗਉਰੀ ਿਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਿਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
ਲਾਇ ਲਏ ਲਿੜ ਦਾਸ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਉਧਰੇ ਉਧਰਨਹਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥
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ਮਿਨ ਿਬਰਾਗੈਗੀ ॥

1887

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1230-14)

ਮਿਨ ਿਬਰਾਗੈਗੀ ॥
ਖੋਜਤੀ ਦਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਤਨ ਸੇਿਵ ਕੈ ਿਪਰ੍ਉ ਹੀਅਰੈ ਿਧਆਇਓ ॥
ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਪੇਿਖ ਕੈ ਹਉ ਮਹਲੁ ਪਾਵਉਗੀ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰੀ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਹਉ ਸਰਿਣ ਪਰਉਗੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਗਿਰ ਿਮਲੇ ਹਉ ਗੁ ਰ ਮਨਾਵਉਗੀ ॥੨॥੭॥੧੩੬॥
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ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥

1888

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (50-16)

ਿਤਚਰੁ ਵਸਿਹ ਸੁਹੇਲੜੀ ਿਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਿਲ ॥
ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਿਲ ॥੧॥
ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਚਰੁ ਵਿਸਆ ਕੰਤੁ ਘਿਰ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਿਭ ਕਹਾਿਤ ॥
ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਿਵ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਿਖ ਵਸੁ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਿਸਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਿਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਸਹ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥
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ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਿਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥

1889

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ (558-9)

ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਿਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥
ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥
ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਿਸਖੈ ਇੰਦਰ੍ੀ ਵਿਸ ਕਿਰ ਕਮਾਇ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰ ੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥
ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਿਮਲਦੋ ਮਰੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਫਿਰ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥
ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥
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ਮਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥

1890

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (731-6)

ਮਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥
ਸਿਭ ਇਛਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭੁ ਚੂਕਾ ਡਰੁ ਜਮ ਕੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਮਨੁ ਪਰਬੋਿਧਆ ਹਿਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਤਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇਰੀ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ॥
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥੨॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਸੁ ਰਸਕੇ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਿਤਸ ਿਤਸ ਕੇ ॥੩॥
ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ ਗੁ ਰ ਕੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਗੁ ਰ ਚੇਲਾ ਗੁ ਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥੪॥੧॥
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ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ ॥

1891

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (595-10)

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ ॥
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਿਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਮੋਿਹਆ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਾਣੁ ਹਟੁ ਕਿਰ ਆਰਜਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਵਥੁ ॥
ਸੁਰਿਤ ਸੋਚ ਕਿਰ ਭ ਡਸਾਲ ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਿਤਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥
ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਸਉ ਵਣਜੁ ਕਿਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸੁ ॥੨॥
ਸੁਿਣ ਸਾਸਤ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਤੁ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚਲੁ ॥
ਖਰਚੁ ਬੰਨੁ ਚੰਿਗਆਈਆ ਮਤੁ ਮਨ ਜਾਣਿਹ ਕਲੁ ॥
ਿਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਿਸ ਜਾਿਹ ਤਾ ਸੁਿਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥
ਲਾਇ ਿਚਤੁ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਮੰਿਨ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਕੰਮੁ ॥
ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਿਰ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨੁ ॥੪॥੨॥

2060

ਮਨੁ ਘਨੈ ਭਰ੍ਮੈ ਬਨੈ ॥

1892

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-2)

ਮਨੁ ਘਨੈ ਭਰ੍ਮੈ ਬਨੈ ॥
ਉਮਿਕ ਤਰਿਸ ਚਾਲੈ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨ ਮਾਈ ਮੋਿਹ ਆਈ ਕਹੰਉ ਬੇਦਨ ਕਾਿਹ ॥੧॥
ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਿਹ ਦੂਖ ਸਾਕਿਹ ਲਾਿਹ ॥
ਭਜੁ ਸਰਿਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਿਮਲੁ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦਿਹ ਗਾਿਹ ॥੨॥੨॥੨੪॥

2061

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥

1893

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (106-4)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥
ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਿਸ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥
ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥
ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥
ਿਜਥੈ ਰਖਿਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਿਤਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥

2062

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਆ ਰਿਖਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਿਰ ॥

1894

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-7)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਆ ਰਿਖਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਿਰ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਿਰ ਥਾਿਪਆ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਅੰਤਿਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂ ੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਿਰ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੂ ਿਰ ॥
ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਿਵਹੂਿਣਆ ਆਵਿਹ ਵੰਞਿਹ ਪੂ ਰ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਿਰ ਦਇਆ ॥
ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਿਬਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਿਰ ਅਪੁਨੀ ਹਿਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥

2063

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥

1895

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (108-4)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਈਐ ਿਬਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਤਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਪਾਰਜਾਤੁ ਜਿਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਿਕਲਿਬਖ ਗੁ ਿਰ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਪਰਵਾਣੁ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥

2064

ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥

1896

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-8)

ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਿਰ ਪਾਇ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਮਨੁ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
ਤਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥
ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਿਮਕਦਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥
ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਿਰ ॥
ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਤਜੈ ਿਵਕਾਰ ॥੩॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਰਿਖਅਨੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਕਦੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੬॥

2065

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਿਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥

1897

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (485-13)

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਿਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥
ਮਿਪ ਮਿਪ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੧॥
ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰ ਗਿਨ ਰ ਗਉ ਸੀਵਿਨ ਸੀਵਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਜੀਵਉ ॥੨॥
ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੩॥
ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ॥
ਨਾਮੇ ਕਾ ਿਚਤੁ ਹਿਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥

2066

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥

1898

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (415-6)

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥
ਬਨ ਖੰਿਡ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥
ਇਤ ਉਤ ਜਾਿਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥
ਿਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਿਤਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਰਹਸੀ ॥
ਿਬਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੈ ॥
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ ॥
ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚੀਨੈਹ
੍ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੈ ॥੪॥
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਿਤਆਗੀ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਨਸਾ ਦੁਿਬਧਾ ਲਾਗੀ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚਾਖੈ ॥
ਦਿਰ ਘਿਰ ਮਹਲੀ ਹਿਰ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ॥੫॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰ੍ਾਿਮ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਭਉ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ॥
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਿਸ ਕੀਏ ॥
ਹਉਮੈ ਗਰ੍ਾਿਸ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਿਤਆਗੇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ ॥
ਅਨਹਦ ਸੁਿਣ ਮਾਿਨਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨ ਭਏ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸੋਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਭਾਉ ਧੁਿਨ ਹੋਈ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥

2067

ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ॥੮॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ ॥
ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਤੁ ਗੁ ਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥

2068

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥

1899

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359-8)

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਿਣ ਤਿਨ ਪਿਹਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁ ਿਣ ਕਾਮਿਣ ਮੋਹੀ ॥
ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਹੋਿਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਲੇ ਪਿਹਰੈ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਤੁ ਲੇਈ ॥
ਕਰ ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਿਹਰੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥
ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਿਹਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ ॥
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਿਣ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥
ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥
ਿਗਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥

2069

ਮਨੁ ਮੋਰ ੁ ਕੁ ਹਿੁ ਕਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥

1900

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-19)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜੰਦ ੂ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥
ਮਿਤ ਮਾਤਾ ਮਿਤ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਰਾਮਾ ॥
ਸੰਤੋਖੁ ਿਪਤਾ ਕਿਰ ਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਿਨਰਬਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਿਭੰਨਾ ॥੨॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥
ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੁਿਖ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥
ਿਮਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਅੜੇ ਧੁਿਰ ਕਰਮਾ ॥੩॥
ਸਾਵਿਣ ਵਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਮਨੁ ਮੋਰ ੁ ਕੁ ਹਿੁ ਕਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੁਠੜਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥

2070

ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

1901

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12)

ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਗੁ ਣਕਾਰੀਆ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਿਮਿਲ ਬੇਿਧਆ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਿਨਕਿਟ ਿਨਤ ਪਾਿਸ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਦੂਿਰ ਪਈਆਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹ ੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹਿਰ ਨਾਵ ਹੈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਚਿੜਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਵਿਚ ਬੋਿਹਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥

2071

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥

1902

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

(972-13)

ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥
ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂ ਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥
ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨੀਲੇ ਕੁ ੰਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁ ਆਿਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥
ਹਸਤ ਿਬਨੋਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਿਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥
ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥
ਪ ਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਿਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕਾਜ ਿਬਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਾਿਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥

2072

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਧਆਈਐ ॥

1903

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752-15)

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਧਆਈਐ ॥
ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਿਤਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁ ਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥
ਰਹਉ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਿਲ ਗੁ ਿਰ ਦੇਖਾਿਲਆ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਭਾਿਲ ਸਬਿਦ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥੨॥
ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥
ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥
ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥
ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਿਹ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਿਜਆ ॥
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਿਜਆ ॥੫॥
ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਜਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥
ਆਪੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭਇਆ ॥੬॥
ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਦੂਿਰ ਜਾਣਿਹ ਸਭ ਤੂ ਹੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ਅੰਤਿਰ ਭੀ ਤੂ ਹੈ ॥੭॥
ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ਅੰਤਿਰ ਸ ਿਤ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮਿਤ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥

2073

ਮਿਰ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਨਾ ਿਬਸਰਤ ਰਾਮ ॥

1904

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-5)

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਹ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥
ਮਿਰ ਨ ਜਾਹੀ ਿਜਨਾ ਿਬਸਰਤ ਰਾਮ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਕਵਨ ਅਰਥ ਿਮਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥
ਜੋ ਨ ਸੁਨਿਹ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਿਤਰ੍ਗਦ ਜੋਿਨ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥

2074

ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ ॥

1905

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1160-11)

ਜਲ ਮਿਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ ॥
ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਦੇ ॥
ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁ ੰਚਰ ਕਉ ਿਬਆਪੈ ॥
ਭੁਇਅੰਗਮ ਿਭਰ੍ੰਗ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਖਾਪੇ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ ॥
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਖੀ ਿਮਰ੍ਗ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ॥
ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਿਧਕ ਸੰਤਾਪੇ ॥
ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਭੇਲਾ ॥
ਿਸਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਖੇਲਾ ॥੨॥
ਿਛਅ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ॥
ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰੁ ਚੰਦਾ ॥
ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਸੂਤਾ ॥
ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਕਾਲੁ ਅਰੁ ਪੰਚ ਦੂਤਾ ॥੩॥
ਸੁਆਨ ਿਸਆਲ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਰਾਤਾ ॥
ਬੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਿਸੰਘਾਤਾ ॥
ਮ ਜਾਰ ਗਾਡਰ ਅਰੁ ਲੂਬਰਾ ॥
ਿਬਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਪਰਾ ॥੪॥
ਮਾਇਆ ਅੰਤਿਰ ਭੀਨੇ ਦੇਵ ॥
ਸਾਗਰ ਇੰਦਰ੍ਾ ਅਰੁ ਧਰਤੇਵ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਜਸੁ ਉਦਰੁ ਿਤਸੁ ਮਾਇਆ ॥
ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ ॥੫॥੫॥੧੩॥

2075

ਮਾਇਆ ਿਬਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥

1906

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-1)

ਿਬਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਿਬਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥
ਿਬਆਪਤ ਧਨ ਿਨਰਧਨ ਪੇਿਖ ਸੋਭਾ ॥
ਮੂਲੁ ਿਬਆਧੀ ਿਬਆਪਿਸ ਲੋਭਾ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਿਬਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਜੀਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਆਪਤ ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਹਸਿਤ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥
ਿਬਆਪਤ ਭੂਿਮ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸੰਗਾ ॥
ਿਬਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਿਬਆਪਤ ਅੰਿਧਆਰ ॥੩॥
ਿਬਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥
ਿਬਆਪਿਤ ਿਗਰਸਤ ਿਬਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥
ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰ ਿਬਆਪਤ ਇਹ ਜਾਿਤ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਿਬਆਪਤ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥
ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਮਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਧੂਿਰ ਸੰਤ ਪਾਈ ॥
ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥

2076

ਮਾਇਆ ਲਿਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥

1907

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-9)

ਿਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥
ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਿਕਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥
ਸਾਰੋ ਿਦਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਿਸਿਰ ਪਰੈ ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਲਿਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣਹਾਰੈ ਰਾਿਚ ਰਿਹਆ ਿਬਰਥਾ ਿਬਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਬਹਾਇ ॥
ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕਉਡੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
ਅੰਧ ਿਬਉਹਾਰ ਬੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜੀਅ ਮਿਹ ਆਵੈ ॥੨॥
ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
ਤੜਿਫ ਮੂਆ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨਾ॥੩॥
ਿਜਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਇ ਹਿਰ ਆਿਪ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਾਿਪ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥

2077

ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਾਗੀ ॥

1908

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (1119-3)

ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਿਗ ਜਾਗੀ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥
ਿਬਸਰੀ ਿਤਆਸ ਿਬਡਾਨੀ ॥੧॥
ਅਬ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥
ਦੇਿਖ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸੁ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਅ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥

2078

ਮਾਈ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਾਧਾ ॥

1909

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1204-4)

ਮਾਈ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਾਧਾ ॥
ਬਚਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਿਹਓ ਮੈ ਛੀਿਕ ਗ ਠਰੀ ਬਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਨਿਖਅਤਰ੍ ਿਬਨਾਸੀ ਰਿਵ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ ॥
ਿਗਿਰ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ਇਿਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ ॥੧॥
ਅੰਡ ਿਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਿਬਨਾਸੀ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤ ਿਬਨਾਧਾ ॥
ਚਾਿਰ ਿਬਨਾਸੀ ਖਟਿਹ ਿਬਨਾਸੀ ਇਿਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਿਨਹਚਲਾਧਾ ॥੨॥
ਰਾਜ ਿਬਨਾਸੀ ਤਾਮ ਿਬਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਭੀ ਬੇਨਾਧਾ ॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ਇਿਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ ॥੩॥
ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਸਭੁ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਿਦਖਾਧਾ ॥
ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ ਕਹੀ ਭ ਿਤ ਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਲਾਧਾ ॥੪॥੬॥

2079

1910

ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-11)

ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਤਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥
ਅਿਨਕ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਮਿਹ ਲਾਵਉ ॥
ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਿਤਲੁ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥
ਮਨ ਮਿਹ ਿਚਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਦੇਖਤ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥
ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਬੈਰਾਗੁ ਿਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਸਤਰ੍ ਿਬਭੂਖਨ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਿਬਸੇਖੈ ॥
ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥
ਪਿਤ ਸੋਭਾ ਅਰੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ॥
ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
ਿਬੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਿਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ॥
ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਾ ਜਾਇਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਿਮਲਬੇ ਇਹੁ ਿਦਨੁ ਨ ਿਬਹਾਵੈ ॥
ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨੁ ਤਿਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ॥
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥

2080

ਮਾਈ ਖਾਿਟ ਆਇਓ ਘਿਰ ਪੂਤਾ ॥

1911

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (495-14)

ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਮਾਈ ਖਾਿਟ ਆਇਓ ਘਿਰ ਪੂਤਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੈਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਲਾਇ ਿਧਆਨਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਤੁਲਹਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੇੜੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤਾਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਰੀ ਹਿਰ ਧਿਨ ਲਾਿਹਆ ਧੋਖਾ ॥
ਹਿਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਹਾਿਥ ਚਿਰਓ ਹਿਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥
ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥
ਲਾਿਦ ਖਜਾਨਾ ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥

2081

ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥

1912

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

(528-12)

ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਤਿਰ ਏਕੋ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥
ਘਿਟ ਅਵਘਿਟ ਰਿਵਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਿਰ ਪੂ ਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਈਐ ॥੧॥
ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਹ ਸੇਵਕ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਐ ॥
ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥੨॥੧॥

2082

ਮਾਈ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥

1913

ਗੂ ਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੩ (525-11)

ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ॥
ਫੂਲੁ ਭਵਿਰ ਜਲੁ ਮੀਿਨ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥੧॥
ਮਾਈ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥
ਿਬਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬਸਿਹ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਿਹ ਬਾਸਾ ॥
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਿਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਿਹ ਨ ਤੋਰੀ ॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਵਨ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥

2083

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠੇ ॥

1914

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-9)

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁ ਰ ਮੀਠੇ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕੋਿਟ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁ ਰ ਡੀਠੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਬਨਸੇ ਮਦ ਢੀਠੇ ॥
ਅਸਿਥਰ ਭਏ ਸਾਚ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹੁਿਰ ਨਹੀ ਪੀਠੇ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜੇਤੇ ਸੰਤ ਦਇਆਲ ਜਾਨੇ ਸਿਭ ਝੂਠੇ ॥
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਚਲੇ ਸਿਭ ਮੂਠੇ ॥੨॥੮॥੨੭॥

2084

ਮਾਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥

1915

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (531-1)

ਮਾਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਸਫਲ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਫਲੁ ਤਾ ਕੋ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਸੂਰ ੁ ਸੋ ਬੇਤਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੁ ਕਰੇ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜੋਨੀ ਧਾਵੈ ॥੧॥
ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵਆ ਮਨ ਤਨ ਮਿਹ ਆਨ ਨ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਵੈ ॥
ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀ ਹੋਵਤ ਜਨ ਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਲਿੜ ਲਾਵੈ ॥੨॥੧੪॥

2085

ਮਾਈ ਧੀਿਰ ਰਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਬਹੁਤੁ ਿਬਰਾਿਗਓ ॥

1916

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1203-17)

ਮਾਈ ਧੀਿਰ ਰਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਬਹੁਤੁ ਿਬਰਾਿਗਓ ॥
ਅਿਨਕ ਭ ਿਤ ਆਨੂਪ ਰੰਗ ਰੇ ਿਤਨ ਿਸਉ ਰੁਚੈ ਨ ਲਾਿਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਪਰ੍ਅ ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਿਖ ਟੇਰਉ ਨੀਦ ਪਲਕ ਨਹੀ ਜਾਿਗਓ ॥
ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍ ਅਿਨਕ ਸੀਗਾਰ ਰੇ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਸਭੈ ਿਬਖੁ ਲਾਿਗਓ ॥੧॥
ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਦੀਨ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਕੋਊ ਕਹੈ ਿਪਰ੍ਅ ਦੇਸ ਿਗਓ ॥
ਹੀਂ ਦੇਂਉ ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸੁ ਚਰਣ ਪਿਰ ਰਾਿਖਓ ॥੨॥
ਚਰਣ ਬੰਦਨਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ ਦੇਂਉ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਅਰਦਾਿਗਓ ॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵਹੁ ਿਨਮਖ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾਿਗਓ ॥੩॥
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਭਈ ਤਬ ਭੀਤਿਰ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਿਦਨੁ ਸੀਤਲਾਿਗਓ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਿਸ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਬਾਿਜਓ ॥੪॥੫॥

2086

ਮਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਹਾਰਉ ॥

1917

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (531-19)

ਮਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਹਾਰਉ ॥
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਡਾਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਲਾਈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਬਖੁ ਜਾਰਉ ॥
ਸਭ ਤੇ ਨੀਚੁ ਆਤਮ ਕਿਰ ਮਾਨਉ ਮਨ ਮਿਹ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਧਾਰਉ ॥੧॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਠਾਕੁ ਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਝਾਰਉ ॥
ਨਾਮ ਿਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਉਿਰ ਧਾਰਉ ॥੨॥੧੯॥

2087

ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਿਸ ਨਾਿਹ ॥

1918

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-17)

ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਿਸ ਨਾਿਹ ॥
ਿਨਸ ਬਾਸੁਰ ਿਬਿਖਅਨ ਕਉ ਧਾਵਤ ਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਰੋਕਉ ਤਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਿਨ ਿਨਮਖ ਨ ਹੀਏ ਬਸਾਵੈ ॥
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਿਸਉ ਰਿਚਓ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਵੈ ॥੧॥
ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਸੂਝਤ ਨਹ ਕਛੁ ਿਗਆਨਾ ॥
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਬਸਤ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥
ਜਬ ਹੀ ਸਰਿਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਿਤ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ॥
ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਿਤਓ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੩॥੭॥

2088

ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥

1919

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-5)

ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥
ਿਤਰ੍ਣ ਕੀ ਅਗਿਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਿਬਦ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਹੜ ਕਾ ਜਲੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਛੋਿਡ ਿਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਸਾਧ ਮਿਗ ਚਲੁ ॥
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹੁ ਊਤਮ ਫਲੁ ॥੧॥
ਬੇਦ ਬਿਖਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲ ॥੨॥੭॥੨੬॥

2089

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

1920

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-5)

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਦੇਖਨ ਕਉ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਭ ਨੀਿਤ ॥
ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਿਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮੈ ਹਿਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਲੀਤ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ ॥੨॥੨॥੨੧॥

2090

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥

1921

ਟੋਡੀ ਮਃ ੫ ॥ (716-16)

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦਰਸਨ ਦੇਖਨ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਿਨ ਆਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਕਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸ ॥
ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਿਬਨਾਸੀ ਿਬਮਲ ਜਾ ਕੋ ਜਾਸ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜ ਸੂਖ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਕੋਿਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੨॥੫॥੨੪॥

2091

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥

1922

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-16)

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥
ਕੋਿਟ ਅਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖੁ ਭੁਗਵੈ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਬਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸਿਹ ਿਸਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ॥
ਦੇਿਖ ਸਰੂਪੁ ਪੂ ਰਨੁ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ ॥੧॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਿਸਿਧ ਕਾਮਧੇਨੁ ਪਾਰਜਾਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੁਖੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖੁ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥

2092

ਮਾਈ ਮੈ ਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਲਖਉ ਗੁ ਸਾਈ ॥

1923

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-13)

ਮਾਈ ਮੈ ਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਲਖਉ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਿਗਆਿਨ ਿਤਮਿਰ ਮੋ ਮਨੁ ਰਿਹਓ ਉਰਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ ਨਹ ਅਸਿਥਰੁ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਬਿਖਆਸਕਤ ਰਿਹਓ ਿਨਸ ਬਾਸੁਰ ਨਹ ਛੂਟੀ ਅਧਮਾਈ ॥੧॥
ਸਾਧਸੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਨਹ ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਗਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈ ਨਾਿਹ ਕੋਊ ਗੁ ਨੁ ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੬॥

2093

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥

1924

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-13)

ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਿਟਓ ਕਿਰ ਬੈਠੋ ਿਬਸਰਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਿਜਓ ਿਨਰਮਲ ਿਗਆਨੁ ॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਿਸ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਭਗਿਤ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੂਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਕਲ ਿਬਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਿਨਜ ਸੁਖ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਸੋ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੀ ਸੰਪੈ ਕੋਊ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥੩॥

2094

ਮਾਈ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਈ ॥

1925

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1267-13)

ਮਾਈ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਈ ॥
ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਿਰ ਸੂਤੀ ਿਜਹ ਘਿਰ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਅਵਗਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਿਨ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਕਰਉ ਬਰਾਬਿਰ ਜੋ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਰਾਤੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਠਾਈ ॥੧॥
ਭਈ ਿਨਮਾਣੀ ਸਰਿਨ ਇਕ ਤਾਕੀ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਏਕ ਿਨਮਖ ਮਿਹ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਕਾਿਟਆ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥

2095

ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥

1926

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (369-16)

ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਕਰਹਲੁ ਬੇਿਲ ਰੀਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਿਬਰਕਤੁ ਭਇਓ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਜੈਸੇ ਅਿਲ ਕਮਲਾ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥
ਰਾਖੁ ਸਰਿਣ ਜਗਦੀਸੁਰ ਿਪਆਰੇ ਮੋਿਹ ਸਰਧਾ ਪੂ ਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਨਮਖ ਿਦਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥

2096

ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਿਸਮਿਰ ਮਿਰ ਜ ਿਹ ॥

1927

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-14)

ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਿਸਮਿਰ ਮਿਰ ਜ ਿਹ ॥
ਿਤਆਿਗ ਗੋਿਬਦੁ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਚਲਿਹ ਅਨ ਮਾਰਿਗ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਿਹ ਪਾਿਹ ॥
ਅਿਨਕ ਸਜ ਈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਗਰਭੈ ਗਰਿਭ ਭਰ੍ਮਾਿਹ ॥੧॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇ ਪਿਤਵੰਤੇ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਮਾਿਹ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜੀਿਤਓ ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵਿਹ ਜ ਿਹ ॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥

2097

ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਟ ਗਹੀ ॥

1928

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-7)

ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਟ ਗਹੀ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਿਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਤ ਬਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਹ ਅਗਾਿਧ ਊਚ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕੀਮਿਤ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਮਨੁ ਿਬਗਿਸਓ ਪੂ ਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਮਹੀ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਿਮਿਲ ਸਾਧਹ ਕੀਨੋ ਸਹੀ ॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜੀਵਤ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਮ ਕੀ ਭੀਰ ਨ ਫਹੀ ॥੨॥੮੬॥੧੦੯॥

2098

ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਿਖ ਰਹੀ ਿਬਸਮਾਦ ॥

1929

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1226-16)

ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਿਖ ਰਹੀ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਅਚਰਜ ਤਾ ਕੇ ਸਾਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਸੋਈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਕੋ ਅਿਹਲਾਦ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਗਾਏ ਗੁ ਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨਿਸਓ ਸਭੁ ਪਰਮਾਦ ॥੧॥
ਡੋਰੀ ਲਪਿਟ ਰਹੀ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ॥
ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਾਦ ॥੨॥੯੪॥੧੧੭॥

2099

ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥

1930

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-11)

ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥
ਪੇਿਖ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਿਪਓ ਖੁਮਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਊਜਲ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਿਟਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ ॥੧॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਿਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁ ਲਹ ਸਮੂਹ ਤਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥

2100

ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥

1931

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-1)

ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥
ਏਕਸੁ ਿਬਨੁ ਹਉ ਆਨ ਨ ਜਾਨਉ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਸਭ ਲੂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਤਆਿਗ ਗਪਾਲ ਅਵਰ ਜੋ ਕਰਣਾ ਤੇ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਖੂਹ ॥
ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ ॥੧॥
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਮਿਲਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਬਨਸੀ ਹਉਮੈ ਹੂਹ ॥
ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਮਉਿਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੂਹ ॥੨॥੯੫॥੧੧੮॥
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ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਿੜਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ॥

1932

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ (1168-1)

ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਿੜਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ॥
ਪਰਫੜੁ ਿਚਤ ਸਮਾਿਲ ਸੋਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ॥੧॥
ਭੋਿਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਿਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਬੀਚਾਿਰ ਮਨ ਗੁ ਣ ਿਵਿਚ ਗੁ ਣੁ ਲੈ ਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਮ ਪੇਡੁ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਿਗਆਨੁ ॥
ਪਤ ਪਰਾਪਿਤ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥
ਅਖੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥
ਪਿਤ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥੩॥
ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨ ਸੂਕਹੀ ਿਜ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥
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ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਮਿਹ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ॥

1933

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ

(1172-3)

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਮਿਹ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ॥
ਿਜਤੁ ਹਿਰਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਜੰਤੁ ॥
ਿਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਿਕਰਮ ਜੰਤੁ ॥
ਤੇਰਾ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਆਿਦ ਅੰਤੁ ॥੧॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਕਰਿਹ ਸੇਵ ॥
ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਆਤਮ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੁਤਰੁ ਤਰੈ ॥੨॥
ਿਬਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਰਤਾਿਰ ਉਪਾਏ ॥
ਸੰਸਾਰ ਿਬਰਖ ਕਉ ਦੁਇ ਫਲ ਲਾਏ ॥
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੈ ਖਵਾਏ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
ਿਬਿਖਆ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨਿਹ ਕਰੇਇ ॥
ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਿਪ ਕਰੇਇ ॥੪॥੧॥
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ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥

1934

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-15)

ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥
ਜਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾ ਤੂ ਬੈਸਿਹ ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਮਦ ਚਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਤਿਹ ਅਸਥਾਿਨ ਤੂ ਿਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਇਹ ਿਬਿਧ ਦੇਖੀ ਆਖੀ ॥
ਸੰਤਾ ਿਬਨੁ ਤੈ ਕੋਇ ਨ ਛਾਿਡਆ ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਿਬਦ ਕੀ ਪਾਖੀ ॥੧॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਤੈ ਮੋਹੇ ਿਬਨੁ ਸੰਤਾ ਿਕਨੈ ਨ ਲਾਖੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਰਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੯॥੧੨੨॥
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ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮ ॥

1935

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

(713-5)

ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮ ॥
ਅਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਿਮਲੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਗੁ ਣ ਗਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ॥
ਧਾਇ ਧਾਇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸਗਲ ਿਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਅਵਰੁ ਜੇ ਚਾਹਉ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਾਗਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥੨॥੧॥੬॥
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ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥

1936

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ (1018-10)

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥
ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥
ਿਤਆਗਨਾ ਿਤਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਤਆਗਨਾ ॥੩॥
ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥੪॥
ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਜਾਗਨਾ ॥੫॥
ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ॥੬॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਨਾ ॥੭॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥
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ਮਾਟੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥

1937

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-12)

ਮਾਟੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥
ਅਿਨਕ ਿਛਦਰ੍ ਮਨ ਮਿਹ ਢਕੇ ਿਨਰਮਲ ਿਦਰ੍ਸਟੇਹ ॥੧॥
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨੈ ਤੇ ਿਜਸ ਕੇ ਗੁ ਣ ਏਹ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤਿਜ ਰਚੇ ਿਜ ਆਨ ਿਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸਮਰਹੁ ਿਸਮਰਹੁ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਤ ਿਬਲਮ ਕਰੇਹ ॥
ਛੋਿਡ ਪਰ੍ਪੰਚੁ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਚਹੁ ਤਿਜ ਕੂ ੜੇ ਨੇਹ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਅਿਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਏਹ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਿਤਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਿਤ ਲੇਹ ॥੩॥
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ ਸਭ ਸੰਿਗ ਬਰਨੇਹ ॥
ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥
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ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

1938

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫

(396-13)

ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥
ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥
ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥
ਚਤੁਰਾਈ ਿਸਆਣਪਾ ਿਕਤੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥
ਤੁਠਾ ਸਾਿਹਬੁ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਿਕਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹੋਰ ੁ ਛੋਿਡਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥
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ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਿਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

1939

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (640-14)

ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਿਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥
ਬਾਹਿਰ ਕਾਿਢ ਿਬਖੁ ਪਸਰੀਆ ਿਪਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਵਧਾਇਆ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਿਪ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸੁ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥
ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਿਪਆਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਵਸਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਿਜਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਿਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
ਿਤਨਾ ਿਪਛੈ ਛੁਟੀਐ ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥
ਿਮਠਾ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗੁ ॥
ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਿਤਸਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਸੋਗੁ ॥
ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਇ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਹੀ ਿਵਜੋਗੁ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਉਧਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਲਾਲਿਚ ਅਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਹ ਮੂਿਲ ॥
ਿਜਨ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂਿੜ ॥
ਿਬਲਲਾਟ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲੁ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕਾ ਰਿਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥
ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜਈ ਿਪਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਿਰ ਵਸਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਿਵਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਸ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਢੋਈ ਨਹ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਜੋ ਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨਾ ਪੂ ਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥
ਸੰਜਮ ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਿਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥
ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਿਬੰਦ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥
ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਤੀਆ ਿਪਆਰੇ ਕੂ ੜੁ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਜਨਾ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੬॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਪਆਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁ ਣ ਰਵੈ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੂ ਰ ਭਰੇ ॥
ਦੁਖ ਸਾਗਰੁ ਿਤਨ ਲੰਿਘਆ ਿਪਆਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥
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ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ॥੭॥
ਸੰਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਿਪਆਰੇ ਭਗਤਾ ਿਤਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਏ ਿਪਆਰੇ ਿਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੮॥੨॥
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ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਆਪਨ ਿਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

1940

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (613-16)

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਆਪਨ ਿਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮਿਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਸਿਰ ਮੋਰਾ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਜਾਨੈ ॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਅਵਰੁ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਰੂੜੋ ਗੂ ੜੋ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਉ ਤੁਮਿਹ ਿਮਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਤਾਪ ਪੁਰਖ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥

2111

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਿਤਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥

1941

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-6)

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਿਤਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥
ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ॥੧॥
ਠਾਕੁ ਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਿਹਓ ਤੁਮਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮਾਰਾ ਜੋਰਾ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਿਬਨਿਸਓ ਸਗਲ ਿਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥
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ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਿਨਤਾ ॥

1942

ਿਬਭਾਸ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ (1347-7)

ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਿਨਤਾ ॥
ਚੂਗਿਹ ਚੋਗ ਅਨੰਦ ਿਸਉ ਜੁਗਤਾ ॥
ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਿਟਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਛਲ ਨਾਗਿਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਿਨ ਹੋਈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ॥
ਮੁਿਖ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਸਉ ਗਈ ਿਵਖੋਿਟ ॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਮੋਿਹ ਕੀਨੀ ਛੋਿਟ ॥
ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਿਸਉ ਠਾਟੁ ਨ ਬਿਨਆ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਿਹ ਕਾਨੀ ਸੁਿਨਆ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁ ਿਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਿਨ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਏਹ ਰਸਿਹ ਿਬਖਾਗਿਨ ॥
ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਤਿਲ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥
ਅਹੰਮੇਵ ਿਸਉ ਮਸਲਿਤ ਛੋਡੀ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕਿਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥
ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥
ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥
ਇਨ ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥
ਏਕ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਦੁਇ ਨ ਖਟ ਈ ॥
ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅੰਚਿਰ ਲਾਿਗ ॥
ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬਾਿਗ ॥੭॥
ਪਰ੍ਭ ਹਿਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਿਨਆਂਏਂ ॥
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਤੂੰ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਇਹੁ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਿਨਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥
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ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਿਪਤਾ ਭੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥

1943

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ (1195-5)

ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਿਪਤਾ ਭੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥
ਆਵਿਹ ਜੂਠੇ ਜਾਿਹ ਭੀ ਜੂਠੇ ਜੂਠੇ ਮਰਿਹ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥
ਕਹੁ ਪੰਿਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਠਾਉ ॥
ਜਹ ਬੈਿਸ ਹਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਹਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਨੇਤਰ੍ ਸਿਭ ਜੂਠੇ ॥
ਇੰਦਰ੍ੀ ਕੀ ਜੂਿਠ ਉਤਰਿਸ ਨਾਹੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਕੇ ਲੂਠੇ ॥੨॥
ਅਗਿਨ ਭੀ ਜੂਠੀ ਪਾਨੀ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਬੈਿਸ ਪਕਾਇਆ ॥
ਜੂਠੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਜੂਠੇ ਹੀ ਬੈਿਠ ਖਾਇਆ ॥੩॥
ਗੋਬਰੁ ਜੂਠਾ ਚਉਕਾ ਜੂਠਾ ਜੂਠੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਿਬਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥
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ਮਾਤਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥

1944

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (164-9)

ਮਾਤਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥
ਮੀਨੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭਈ ਜਿਲ ਨਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰਿਸਖ ਮੁਿਖ ਪਾਇ ॥੧॥
ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਿਮਿਲ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵੈ ॥
ਕਾਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਾ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥
ਸਾਿਰੰਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥
ਨਰਪਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਦੇਿਖ ਪਸਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਪੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥
ਨਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥
ਗੁ ਰਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥
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ਮਾਤੋ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1945

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (214-1)

ਮਾਤੋ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੀ ਪੀਓ ਹੀ ਖੀਓ ਗੁ ਰਿਹ ਦੀਓ ਦਾਨੁ ਕੀਓ ॥
ਉਆਹੂ ਿਸਉ ਮਨੁ ਰਾਤੋ ॥੧॥
ਹੀ ਭਾਠੀ ਹੀ ਪੋਚਾ ਉਹੀ ਿਪਆਰੋ ਉਹੀ ਰੂਚਾ ॥
ਮਿਨ ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਜਾਤੋ ॥੨॥
ਸਹਜ ਕੇਲ ਅਨਦ ਖੇਲ ਰਹੇ ਫੇਰ ਭਏ ਮੇਲ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਪਰਾਤੋ ॥੩॥੪॥੧੫੭॥
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ਮਾਥੈ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਰੂਿਰ ॥

1946

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-13)

ਮਾਥੈ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਰੂਿਰ ॥
ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਿਜਹਬਾ ਕੀ ਫੂਿੜ ॥
ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਿਪਰੁ ਜਾਨੈ ਦੂਿਰ ॥੧॥
ਐਸੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈ ॥
ਉਿਨ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਇ ਠਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਿਹਆ ॥
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਮੋਿਹਆ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਿਹਆ ॥੨॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥
ਸੇ ਉਬਰੇ ਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥
ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥
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ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥

1947

ਆਸਾ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (486-14)

ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਿਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥
ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥
ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥
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ਮਾਧਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਕਹੀਐ ॥

1948

ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥ (216-10)

ਮਾਧਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਕਹੀਐ ॥
ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਿਜਉ ਰਾਖਹੁ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਆ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਿਕ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਿਕਆ ਇਸੁ ਹਾਿਥ ਿਬਚਾਰੇ ॥
ਿਜਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਿਲਵ ਲਾਵਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਿਰ ਪਿਹ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥੨॥੭॥੧੬੫॥
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ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

1949

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (323-17)

ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜਲ ਮਿਹ ਅਗਿਨ ਉਠੀ ਅਿਧਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥
ਜਲ ਮਿਹ ਰਹਉ ਜਲਿਹ ਿਬਨੁ ਖੀਨੁ ॥੧॥
ਤੂੰ ਿਪੰਜਰੁ ਹਉ ਸੂਅਟਾ ਤੋਰ ॥
ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ ॥੨॥
ਤੂੰ ਤਰਵਰੁ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਿਹ ॥
ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸਨੁ ਨਾਿਹ ॥੩॥
ਤੂੰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਮਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੪॥੨॥
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ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਤ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥

1950

ਸੋਰਿਠ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (658-3)

ਜਉ ਹਮ ਬ ਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰ੍ੇਮ ਬਧਿਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥
ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥
ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਤ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥
ਅਬ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੀਨੁ ਪਕਿਰ ਫ ਿਕਓ ਅਰੁ ਕਾਿਟਓ ਰ ਿਧ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ ॥
ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਿਰ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਤਊ ਨ ਿਬਸਿਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥
ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਿਰ ਰਾਜਾ ॥
ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਬਆਿਪਓ ਭਗਤ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪਾ ॥੩॥
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਿਤ ਇਕ ਬਾਢੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ॥
ਜਾ ਕਾਰਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖੁ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥
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ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ॥

1951

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (1178-4)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਖੋਜੀਐ ਿਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਿਭ ਨਾਸਿਹ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਚੋਰ ਿਮਿਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿਹਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ ਧਨੁ ਸਾਬਤੁ ਰਾਿਸ ਉਬਿਰਆ ॥੨॥
ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਿਤ ਪਾਇਆ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੁ ਿਮਲਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸ ਿਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥

1952

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-10)

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਿਸਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਿਗਆਤਾ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥
ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ਗੁ ਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥
ਤੁਮ ਿਨਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਿਲਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਜਾਚੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥
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ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥

1953

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥ (656-13)

ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥
ਹਉ ਮ ਗਉ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥
ਆਿਪ ਨ ਦੇਹ ੁ ਤ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਇ ਸੇਰ ਮ ਗਉ ਚੂਨਾ ॥
ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਿਗ ਲੂਨਾ ॥
ਅਧ ਸੇਰ ੁ ਮ ਗਉ ਦਾਲੇ ॥
ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਿਜਵਾਲੇ ॥੨॥
ਖਾਟ ਮ ਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥
ਿਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥
ਊਪਰ ਕਉ ਮ ਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ॥
ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਉ ਹਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੪॥੧੧॥
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ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਸਿਰ ਮੋਰਾ ॥

1954

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (613-16)

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਆਪਨ ਿਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮਿਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਸਿਰ ਮੋਰਾ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਜਾਨੈ ॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਅਵਰੁ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਰੂੜੋ ਗੂ ੜੋ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਉ ਤੁਮਿਹ ਿਮਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਤਾਪ ਪੁਰਖ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥
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ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਿਤ ਨ ਘਾਿਲਓ ॥

1955

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-1)

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਿਤ ਨ ਘਾਿਲਓ ॥
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁ ਣਾ ਹਿਰ ਬਣਜੇ ਲਾਿਦ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਿਲਓ ॥੧॥
ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਿਕ ਿਨਬਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਜੀਵਤ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਿਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਿਖਓ ਚੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਆਿਗਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਤਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਿਰਓ ॥
ਸਹਜੁ ਅਨੰਦ ੁ ਰਿਖਓ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਉਿਠ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਿਰਓ ॥੨॥
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਿਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਿਨਓ ॥
ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਿਨਓ ॥੩॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥
ਧੰਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥੫॥
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ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥

1956

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-2)

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸੰਖ ਨੀਿਤ ਤੁਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਦਾਸੀ ਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਹਮ ਅਿਕਰਤਘਨਾਰੇ ॥
ਲਾਿਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਿਸਉ ਨਹ ਿਚਿਤ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥
ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦਇਆਲ ਗੁ ਰ ਲੇਹ ੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥
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ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥

1957

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-3)

ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੇ ਗੁ ਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥
ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਪਰ੍ਭ ਪੇਿਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥
ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥
ਮੋਿਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਰ ੂ ਿਦਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਿਰ ਵਿਜਓ ਤਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥
ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥
ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਅਘੜੁ ਘਿੜਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥
ਸਹਜੇ ਆਵਾ ਸਹਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਜੇ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁ ਿਰ ਖੋਇਆ ਤਾ ਹਿਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥
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ਮਾਨੁਖੁ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਬਰਥਾ ਆਇਆ ॥

1958

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (712-12)

ਮਾਨੁਖੁ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਬਰਥਾ ਆਇਆ ॥
ਅਿਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਿਜਉ ਿਮਰਤਕੁ ਓਢਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਾਇ ਧਾਇ ਿਕਰ੍ਪਨ ਸਰ੍ਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਤਰ੍ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥
ਦਾਨੁ ਪੁੰਨੁ ਨਹੀ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਜ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥
ਕਿਰ ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਿਨ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਆ ॥
ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਓ ਅਪੁਨੇ ਭਰਤੇ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਸਾਰੋ ਿਦਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹ ੁ ਮੂਸਲਿਹ ਛਰਾਇਆ ॥
ਖੇਦ ੁ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਿਨਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਜਾ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਿਤਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਿਰਅਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੪॥
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ਮਾਰਵਾਿੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਿਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥

1959

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (693-9)

ਮਾਰਵਾਿੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਿਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥
ਿਜਉ ਕੁ ਰੰਕ ਿਨਿਸ ਨਾਦੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਿਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦਰ੍ੁ ਬਾਲਹਾ ਕੁ ਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ॥
ਿਜਉ ਕੋਿਕਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥
ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ ॥
ਿਜਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥
ਬਾਿਰਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥
ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸਗਲ ਮੁਿਨ ਚਾਹਿਹ ਿਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ ॥
ਸਗਲ ਭਵਣ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਨਾਮੇ ਮਿਨ ਬੀਠੁਲਾ ॥੫॥੩॥
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1960

ਮ ਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-12)

ਮ ਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਿਸਮਰਉ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸਿਹ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥
ਸੋਗ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥
ਸਸਿਤ ਿਬਵਸਥਾ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧਯ੍ਯ੍ੰਤ ਪਰ੍ਭ ਜਾਪਣ ॥
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥
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ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥

1961

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (724-4)

ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇਇ ਦਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
ਿਜਿਨ ਪੈਦਾਇਿਸ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਲਕੁ ਿਦਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ॥੨॥
ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
ਕਿਰ ਬੰਦੇ ਤੂ ਬੰਦਗੀ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਮਿਹ ਸਾਹੁ ॥੩॥
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥
ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੩॥
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ਿਮਿਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ੁ ਚਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1962

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥ (393-17)

ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
ਬੁਿਝ ਗਈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਹਿਰ ਜਸਿਹ ਅਘਾਨੇ ॥
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਸਾਿਰਗਪਾਨੇ ॥੧॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਿਨ ਪਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ੁ ਚਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥
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ਿਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥

1963

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ (784-11)

ਿਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥
ਹਉ ਸੰਮਿਲ ਥਕੀ ਜੀ ਓਹੁ ਕਦੇ ਨ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ ॥
ਕਉੜਾ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਿਚਤਾਰੇ ॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਸਦਾਏ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ ॥
ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਨੇਰੈ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਿਤ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥
ਹਉ ਿਬਸਮੁ ਭਈ ਜੀ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਅਪਾਰਾ ॥
ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਢੀ ਥੀਵਾ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵਆ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਪ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥
ਹਉ ਿਨਮਖ ਨ ਛੋਡਾ ਜੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੋ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਿਹਆ ਜੀ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੀਨਾ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਹਉਮੈ ਿਬਨਠੀ ਗਾਠੇ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਿਧ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਗ ਦੋਖ ਤੇ ਿਨਆਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੋਿਬੰਦ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੋ ॥੩॥
ਮੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਜੀ ਹਿਰ ਿਨਹਚਲੁ ਸੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਭ ਅਧਰ੍ੁਵ ਿਡਠੇ ਜੀਉ ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹਉ ਿਤਸ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਿਭ ਪੂਰਨ ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਇਛ ਪੁਜਾਏ ॥
ਸਰ੍ੁਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ਕਰਤੇ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਧਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੧॥
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ਿਮਤਰ੍ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥

1964

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19)

ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਿਰ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਿਰ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਜਚਰੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਸਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਿਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਹਦੂਿਰ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਿਣ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਿਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਿਪ ਹਦੂਿਰ ॥੨॥
ਆਪੇ ਰੰਗਿਣ ਰੰਿਗਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਤੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਿਵ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
ਿਮਤਰ੍ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥
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ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਬਾਧੇ ॥

1965

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-17)

ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਬਾਧੇ ॥
ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ਅਹੰਬੁਿਧ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥
ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥
ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਿਹ ਤੂੰ ਬਸਤਾ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਬਖੈ ਕੀ ਿਬਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਵੈ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥
ਜੈਸੇ ਮੀਠੈ ਸਾਿਦ ਲੋਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਿਧ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰ੍ੀ ਰਿਸ ਲਪਟਾਧੇ ॥
ਦੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਧੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਧਆਵਉ ਮਾਿਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥
ਇਉ ਜਿਪਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥
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ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਾਸਾ ਿਬਛੁਰਤ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਆ ॥

1966

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-13)

ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਾਸਾ ਿਬਛੁਰਤ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰ੍ੋਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਮੁਿਖ ਗਾਇਆ ॥੧॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਦੇਖੁ ਵਡਾਈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੂਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਿਹਓ ਡੇਰਾ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਿਬਸਰਾਮਾ ॥
ਮਨ ਬ ਛਤ ਫਲ ਿਮਲੇ ਅਿਚੰਤਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੨॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥੩॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਜਾ ਕਾ ਗੁ ਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥
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ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥

1967

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-1)

ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਪਰ੍ਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਣੇ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਬਨਿਸਆ ਤਿਜਆ ਸਭੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥
ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਨਾਮੁ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਿਲਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਆਿਪ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥
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ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹ ॥

1968

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (410-7)

ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹ ॥
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਹ ॥
ਉਆ ਰਸ ਜੋ ਿਬਧੇ ਹ ॥
ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਿਸਧੇ ਹ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ਹ ॥
ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਿਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹ ॥
ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈਐ ਹ ॥
ਦਾਸਹ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹ ॥
ਿਬਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹ ॥
ਭਗਤ ਸਰਿਨ ਪਰੁ ਹ ॥
ਜਨਿਮ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਸੇ ਭਏ ਹ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਜਨ ਜਿਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਤੂੰ ਹ ॥
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ਮੂੰ ਹ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ਹ ॥
ਮਨਿਹ ਅਰਾਿਧ ਸੋਇ ਹ ॥
ਿਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹ ॥
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸਰੈ ਹ ॥
ਗੁ ਰ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਜਾਉ ਹ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥
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ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਪੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥

1969

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (989-10)

ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਪੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥
ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇਆ ॥
ਿਲਖੁ ਦਾਿਤ ਜੋਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧॥
ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਿਹ ਮਾਣਾ ॥
ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਿਜ ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥
ਿਕਛੁ ਖਾਜੈ ਿਕਛੁ ਧਿਰ ਜਾਈਐ ॥
ਜੇ ਬਾਹੁਿੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥
ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥
ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਬਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥
ਕਿਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥
ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥
ਘਰ ਘੁ ੰਮਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥
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ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

1970

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-14)

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਦੋਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁ ਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਿਮਉ ਪੀਜੈ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥
ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਿਕਿਰਆ ਲਿਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਲਆ ਦੂਖ ਹਿਰਆ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਚਤਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰੀ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਿਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਿਨਵਾਰਣੋ ॥
ਮੋਹ ਸੋਗ ਿਵਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰ੍ਭ ਲਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ ॥
ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਿਰਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਿਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥੪॥੩॥
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ਿਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

1971

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (176-10)

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁ ਰੰਗਾ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਿਬਰ੍ਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥
ਿਮਲੁ ਜਗਦੀਸ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥
ਿਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਿਗਿਰ ਕਿਰਆ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਿਹਿਰ ਖਿਰਆ ॥
ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਿਰ ਉਪਾਇਆ ॥
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਾਇਆ ॥੨॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਰਮਿਤ ॥
ਿਤਆਿਗ ਮਾਨੁ ਝੂਠੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ਜੀਵਤ ਮਰਿਹ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗੁ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥
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ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥

1972

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (836-13)

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਬੂੰਦ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੧॥
ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੈ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਿਸਰੁ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਿਮ ਰੋਿਮ ਮਿਨ ਤਿਨ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖੇ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥
ਬੈਦਕ ਨਾਿਟਕ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਿਹਰਦੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥
ਹਉ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਗਈਆ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਿਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਿਤਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥
ਕੋਈ ਆਿਨ ਆਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਬਿਲ ਘੁ ਿਮ ਗਈਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਿਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਜਾ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥
ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਸਰਿਣ ਜੇ ਆਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ਿਮਲੈ ਿਖਨੁ ਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਟ ਲੋਭਈਆ ॥
ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਿਰ ਬੇਟਾ ਜਨਿਮਆ ਿਪਤਾ ਤਾਿਹ ਿਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਆਏ ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਜਮਈਆ ॥
ਭਗਿਤ ਭਗਿਤ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਣ ਆਿਣ ਮਿਹੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਅੰਿਗ ਲਈਆ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਨਾਨਕ ਕਿਢ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥
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ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥

1973

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (240-3)

ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਅਸਨੇਹ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੋ ਪਿਹਰੈ ਖਾਇ ॥
ਿਜਉ ਕੂ ਕਰੁ ਜੂਠਨ ਮਿਹ ਪਾਇ ॥੧॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜੇਤਾ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥
ਿਜਉ ਿਮਰਤਕ ਿਮਿਥਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥
ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਿਹ ਰੋਗ ॥੩॥
ਨਾਮੁ ਿਤਆਿਗ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੇ ਸਿਭ ਪਾਜ ॥੪॥
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਲਾਵੈ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਿਕ ਜਾਵੈ ॥੫॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਮਿਨ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥
ਚੋਰ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਾਧਾ ॥੬॥
ਲਾਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ॥੮॥੧੦॥
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ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਿਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

1974

ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ (1122-4)

ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਿਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤਰ੍ ਮੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਮਾਰਗੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਹਿਰ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਿਗ ਜਾਤਾ ॥
ਸੰਤਨ ਸੰਿਗ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥
ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਿਲਆ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਗਾਏ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਪਰ੍ੇਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੧॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਜਨ ਬੇਿਧਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥
ਮੀਨੁ ਿਬਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਪਾਹੀ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਦੂਖ ਿਕਿਨ ਸਹੀਐ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੂੰਦ ਿਪਆਿਸਆ ॥
ਕਬ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਵੈ ਚਕਵੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ॥
ਹਿਰ ਦਰਿਸ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਿਦਨਸੁ ਸਭਾਗਾ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਤ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਿਟਕਾਹੀ ॥੨॥
ੁ ੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਸ ਿਬਨਾ ਿਜਉ ਦੇਹਰ
ਦਰਸ ਿਬਹੂਨਾ ਸਾਧ ਜਨੁ ਿਖਨੁ ਿਟਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੋ ਰਹਣਾ ਨਰਕੁ ਸੋ ਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ॥
ਹਿਰ ਰਿਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ਿਨਖੇਿਧਆ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜਾਇ ਿਮਲਣਾ ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਹਣਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਅੰਿਕ ਨ ਮਾਵੈ ॥
ਹੋਹ ੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਚਰਨਹ ਸੰਿਗ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੇ ॥
ਿਨਰਗੁ ਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਮੈ ਨਹੀ ਦੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਨਹੀ ਦੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਿਬਰਦੁ ਬਖਾਿਨਆ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਸੁਿਨ ਅੰਚਲ ਗਿਹਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਪੂ ਰ ਸਮਾਿਨਆ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਰੇ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਿਰ ਹਾਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਿਮਲੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਤੁਮ ਿਬਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1975

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-2)

ਿਮਲੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਤੁਮ ਿਬਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਿਬਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥੧੫੧॥
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ਿਮਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਉਧਾਿਰ ਲੇਹ ੁ ॥

1976

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛੰਤ ॥ (457-16)

ਿਮਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਉਧਾਿਰ ਲੇਹ ੁ ॥
ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਿੜ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਾਗਉ ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ਤੁਮ ਦਇਆ ॥
ਕਤਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਿਣ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਕਿਰ ਮਇਆ ॥
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਿਨਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਬਨਉ ਏਹੁ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਨਵਾਿਰ ਲੇਹ ੁ ॥੧॥
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ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਜੀਆ ॥

1977

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-8)

ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਜੀਆ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰ੍ਿਮਆ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹ ੁ ਦਰਸੁ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥
ਤੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਿਮ ਮੋਿਹ ਮੋਿਹਆ ਜਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥
ਿਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਪਆਰੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਦਇਆਲਾ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੩॥
ਿਜਸ ਨੋ ਤੁਮਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧੂਿਰ ਦੇਹ ੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥
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ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੋ ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਿਤ ਤੇ ॥

1978

ਮਲਾਰ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ (1293-16)

ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੋ ਪਰ੍ਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਿਤ ਤੇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈਲੇ ਕਪਰੇ ਕਹਾ ਲਉ ਧੋਵਉ ॥
ਆਵੈਗੀ ਨੀਦ ਕਹਾ ਲਗੁ ਸੋਵਉ ॥੧॥
ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਿਰਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਿਟਓ ॥
ਝੂਠੈ ਬਨਿਜ ਉਿਠ ਹੀ ਗਈ ਹਾਿਟਓ ॥੨॥
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ ॥
ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਿਖਓ ॥੩॥੧॥੩॥
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ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਪਾਇਆ ॥

1979

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-17)

ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਗਇਆ ਕਲੇਸੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਨ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁ ਿਰ ਮੇਰੈ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲੀ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਰਾ ॥
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਿਭ ਿਤਰ੍ਪਤਾਣੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਕੀਆ ਦੁਖ ਭੰਜਿਨ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਰਸਾਲੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੨॥੩੯॥
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ਮੀਠੀ ਆਿਗਆ ਿਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥

1980

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-7)

ਮੀਠੀ ਆਿਗਆ ਿਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥
ਸਉਕਿਨ ਘਰ ਕੀ ਕੰਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੀਗਾਿਰ ਕਰੀ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਿਤ ਹਰੀ ॥੧॥
ਭਲੋ ਭਇਓ ਿਪਰ੍ਅ ਕਿਹਆ ਮਾਿਨਆ ॥
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸੁ ਘਰ ਕਾ ਜਾਿਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਬੰਦੀ ਿਪਰ੍ਅ ਿਖਜਮਤਦਾਰ ॥
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
ਲੇ ਪਖਾ ਿਪਰ੍ਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥
ਭਾਿਗ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥
ਨਾ ਮੈ ਕੁ ਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਉ ਭਾਨੀ ਕੰਤ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਨੀ ॥
ਕੰਤ ਪਕਿਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥
ਜਬ ਮੁਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਲੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥
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ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਿਜੰਦ ੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥

1981

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-14)

ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਿਜੰਦ ੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਿਮਿਲਆ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੋਿਰ ਸਾਦ ਸਿਭ ਿਫਿਕਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਫਕਾ ਹੋਇ ॥
ਿਵਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਜੋ ਕਰੇ ਿਫਟੁ ਸੁ ਜੀਵਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥
ਅੰਚਲੁ ਗਿਹ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਣਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਆਰਾਧੀਐ ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰੁ ॥੨॥
ਸਾਜਨੁ ਬੰਧੁ ਸੁਿਮਤਰ੍ੁ ਸੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਦੇਇ ॥
ਅਉਗਣ ਸਿਭ ਿਮਟਾਇ ਕੈ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥੩॥
ਮਾਲੁ ਖਜਾਨਾ ਥੇਹ ੁ ਘਰੁ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਨਧਾਨ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਦਿਰ ਤੇਰੈ ਪਰ੍ਭ ਤੁਧਨੋ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ॥੪॥੪॥੧੭੨॥
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ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥

1982

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-4)

ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥
ਜਿਤ ਮੇਰੀ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਬਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਿਪ ਪਿਹਿਰ ਸਨਾਹ ॥
ਕੋਿਟ ਆਵਧ ਿਤਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਿਹ ॥੨॥
ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ॥
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਿਤਸੁ ਨ ਿਬਦਾਰੈ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥
ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥
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ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥

1983

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-16)

ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥
ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁ ਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥
ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਚੀਤ ॥
ਿਜਸੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੋਿਹ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥
ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥
ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ॥
ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥
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ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥

1984

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

(533-13)

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥
ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਮਿਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਬ ਸੁਖੈਨਾ ਿਤਆਿਗ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥
ਅਿਨਕ ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਿਰ ਲਾਏ ॥੧॥
ਮੰਦਿਰ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਦੁਆਰੈ ਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਿਗਰ੍ਹ ਿਪਰ੍ਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥
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ਮੀਰ ਦਾਨ ਿਦਲ ਸੋਚ ॥

1985

ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (724-15)

ਮੀਰ ਦਾਨ ਿਦਲ ਸੋਚ ॥
ਮੁਹਬਤੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਸੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕਛੁ ਨਹੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ॥
ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂ ਖੁਿਦ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥
ਦਸਗੀਰੀ ਦੇਿਹ ਿਦਲਾਵਰ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਏਕ ॥
ਕਰਤਾਰ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਰਣ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥੨॥੫॥
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ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥

1986

ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (970-14)

ਮੁੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥
ਿਖੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੁਿਧ ਿਬਭੂਿਤ ਚਢਾਵਉ ਅਪੁਨੀ ਿਸੰਗੀ ਸੁਰਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥
ਕਿਰ ਬੈਰਾਗੁ ਿਫਰਉ ਤਿਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਜਾਈ ॥੨॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਲੈ ਿਹਰਦੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਿਨਰਾਲਮ ਤਾੜੀ ॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਬਾੜੀ ॥੩॥੭॥
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ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਪਖੈ ॥

1987

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ

(78-7)

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਪਖੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਿਸਖੈ ॥
ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਿਸਖੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥
ਸਹੀਆ ਿਵਿਚ ਿਫਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ ॥
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਕਰਖੈ ॥
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਦਖੈ ॥੧॥
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਰ੍ਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
ਬਿਲਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਬਨਿਸਆ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਖਾਧਾ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਜਨ ਿਮਿਲ ਜੰਞ ਸੁਹੰਦੀ ॥
ਪੇਵਕੜੈ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸੁਹੇਲੀ ਿਵਿਚ ਸਾਹੁਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥
ਸਾਹੁਰੜੈ ਿਵਿਚ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਿਜਿਨ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲਆ ॥
ਸਭੁ ਸਫਿਲਓ ਜਨਮੁ ਿਤਨਾ ਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਮਨੁ ਿਜਿਣ ਪਾਸਾ ਢਾਿਲਆ ॥
ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਕਾਰਜੁ ਸੋਿਹਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ॥
ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਿਰ ਜਨ ਿਮਿਲ ਜੰਞ ਸਹੰਦੀ ॥੩॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥
ਹਿਰ ਕਪੜੋ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਿਜਤੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜੁ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦਾਨੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਖੰਿਡ ਵਰਭੰਿਡ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥
ਹੋਿਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ ਿਜ ਰਿਖ ਿਦਖਾਲਿਹ ਸੁ ਕੂ ੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥੪॥
ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਿਪਰ ਿਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥
ਹਿਰ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁ ਰ ੂ ਚਲੰਦੀ ॥
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਜਨੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਿਬਨਸੈ ਜਾਵੈ ਿਨਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਿਰ ਏਕੋ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੋਹੰਦੀ ॥
ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਿਪਰ ਿਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥੫॥੧॥
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ਮੁੰਧ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥

1988

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ (435-18)

ਮੁੰਧ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥
ਧਨ ਿਪਰ ਨੇਹ ੁ ਘਣਾ ਰਿਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥
ਧਨ ਿਪਰਿਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਿਗ ਿਪਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੇ ॥
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਿਦ ਿਮਿਲ ਗੁ ਣ ਗਾਵਓ ॥
ਨਾਨਕਾ ਹਿਰ ਵਰੁ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਿਨ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥
ਮੁੰਧ ਸਹਿਜ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਨੰਤੀ ਰਾਮ ॥
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗਿਮ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥
ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਿਬਨੰਤੀ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਸੁਿਖ ਵਸੈ ॥
ਤਉ ਗੁ ਣ ਪਛਾਣਿਹ ਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣਿਹ ਗੁ ਣਹ ਵਿਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਿਣ ਸੁਨਿਣ ਨ ਧੀਜਏ ॥
ਨਾਨਕਾ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਿਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਿਸ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥
ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜਿੜਆ ਰਿਸ ਮੋਿਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥
ਮੋਿਲ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਿਰ ਢੋਲੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥
ਇਿਕ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੈ ਕਰਿਹ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਿਰ ਖਲੀ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਰ੍ੀਧਰ ਆਿਪ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥
ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲੜਾ ਪਰ੍ਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤਿੜਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥
ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਿਰ ਵਰੁ ਲੀਆ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਵਏ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਪਰ ਆਗੈ ਸਬਿਦ ਸਭਾਗੈ ਘਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਵਏ ॥
ਬੁਿਧ ਪਾਿਠ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਿਮਲੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁ ਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥
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ਮੁਕਾਮੁ ਕਿਰ ਘਿਰ ਬੈਸਣਾ ਿਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥

1989

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (64-4)

ਮੁਕਾਮੁ ਕਿਰ ਘਿਰ ਬੈਸਣਾ ਿਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥
ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਿਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥
ਦੁਨੀਆ ਕੈਿਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥
ਕਿਰ ਿਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਿਰ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਿਮ ॥
ਪੰਿਡਤ ਵਖਾਣਿਹ ਪੋਥੀਆ ਿਸਧ ਬਹਿਹ ਦੇਵ ਸਥਾਿਨ ॥੨॥
ਸੁਰ ਿਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥
ਦਿਰ ਕੂ ਚ ਕੂ ਚਾ ਕਿਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਿਭ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥
ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੂ ਚੁ ॥
ਘੜੀ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਿਦਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਿਭ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥
ਸਬਦਾਹ ਮਾਿਹ ਵਖਾਣੀਐ ਿਵਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੫॥
ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥
ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥
ਮੁਕਾਮੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਿਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥
ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥
ਿਦਨ ਰਿਵ ਚਲੈ ਿਨਿਸ ਸਿਸ ਚਲੈ ਤਾਿਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥
ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥
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1990

ਮੁਿਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਿਸ ਅਪਨਹੀ ॥

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-18)

ਮੁਿਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਿਸ ਅਪਨਹੀ ॥
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋਿੜ ਤੇਤੀਸਾ ਿਤਨ ਕੀ ਹੈਰਿਤ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥
ਬਲਵੰਿਤ ਿਬਆਿਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਿਤ ਜੀਿਤ ਜੀਤੇ ਸਿਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ॥
ਖਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਹੋਇ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥
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ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥

1991

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-1)

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਿਟ ਿਬਕਾਨਾ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥
ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾ ਲਾਲੀ ਿਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥
ਪੀਅਿਹ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਿਹ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਿਸਿਹ ਤੁਧੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥
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ਮੁਲ ਕਹਹੁ ਿਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥

1992

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1350-5)

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਿਬਚਾਰੈ ॥
ਜਉ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਿਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥
ਮੁਲ ਕਹਹੁ ਿਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥
ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਕਿਰ ਜੀਉ ਆਿਨਆ ਦੇਹ ਿਬਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਿਬਸਿਮਿਲ ਕੀਆ ॥
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਿਕਆ ਕੀਆ ॥੨॥
ਿਕਆ ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹ ੁ ਧੋਇਆ ਿਕਆ ਮਸੀਿਤ ਿਸਰੁ ਲਾਇਆ ॥
ਜਉ ਿਦਲ ਮਿਹ ਕਪਟੁ ਿਨਵਾਜ ਗੁ ਜਾਰਹੁ ਿਕਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਇਆ ॥੩॥
ਤੂੰ ਨਾਪਾਕੁ ਪਾਕੁ ਨਹੀ ਸੂਿਝਆ ਿਤਸ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਭਸਿਤ ਤੇ ਚੂਕਾ ਦੋਜਕ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੪॥੪॥
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ਮੂ ਲਾਲਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

1993

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-3)

ਮੂ ਲਾਲਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਿਖੰਚ ਤਨੀ ॥੧॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਮਨ ਮਾਿਹ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੂ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ॥੨॥
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ਿਸਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਠਾਕੁ ਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥
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ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਿਹ ਮਾਣਾ ॥

1994

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (989-10)

ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਪੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥
ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇਆ ॥
ਿਲਖੁ ਦਾਿਤ ਜੋਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧॥
ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਿਹ ਮਾਣਾ ॥
ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਿਜ ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥
ਿਕਛੁ ਖਾਜੈ ਿਕਛੁ ਧਿਰ ਜਾਈਐ ॥
ਜੇ ਬਾਹੁਿੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥
ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥
ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਬਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥
ਕਿਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥
ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥
ਘਰ ਘੁ ੰਮਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥
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ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ॥

1995

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-11)

ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ੁ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਹੀਐ ॥
ਮਨ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਹਿਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਪਆਰਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ॥
ਹਉ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਿਕਉ ਿਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਮੇਿਲਆ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥
ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸੁਣੈ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਲੀਐ ॥
ਤੋਟਾ ਮੂਿਲ ਨ ਆਵਈ ਹਿਰ ਲਾਭੁ ਿਨਿਤ ਿਦਰ੍ੜੀਐ ॥੩॥
ਿਜਸ ਕਉ ਿਰਦੈ ਿਵਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਧਰੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥
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ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥

1996

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-17)

ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥
ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਿਖਆ ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਨਵਾ ਿਨਰੋਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜ ਈ ॥੧॥
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਪਰ੍ਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗੁ ਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਅਟਲ ਬਚਨੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰਆ ॥੨॥੨੧॥੪੯॥
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ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

1997

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (561-4)

ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥੧॥
ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਪਰ ਕਉ ਿਮਲਉ ਇਆਣੀ ॥
ਜੋ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਾਈ ਿਪਰ ਕਉ ਿਮਲੈ ਿਸਆਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਿਵਿਚ ਦੋਸ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਪਰੁ ਪਾਵਾ ॥
ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਪਰ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਾ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਿਣ ॥
ਸੇ ਮੈ ਗੁ ਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਕਆ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਿਣ ॥੩॥
ਿਨਤ ਸੁਹਾਗਿਣ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ॥
ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕਬ ਹੀ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥੪॥
ਤੂ ਿਪਰੁ ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਉ ਅਉਗੁ ਿਣਆਰਾ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਣ ਬਖਿਸ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੫॥੨॥
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ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਿਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥

1998

ਛੰਤ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮੰਗਲ

(844-12)

ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਿਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਿਰ ਮਸਤਿਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥੧॥
ਿਨੰਮਾਿਣਆ ਹਿਰ ਮਾਣੁ ਹੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਆਪੈ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਨਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ॥
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਰਾਪੈ ਰਾਮ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ਹਿਰ ਰਿਸ ਹਿਰ ਧਰ੍ਾਪੈ ਰਾਮ ॥੨॥
ਮਾਣਸ ਜਨਿਮ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਰਾਵਣ ਵੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਲੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ਘਣੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਿਜਨ ਮਾਣਸ ਜਨਿਮ ਨ ਪਾਇਆ ਿਤਨ ਭਾਗੁ ਮੰਦੇਰਾ ਰਾਮ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਜੀਵਦੇ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨਾ ਰਾਮ ॥
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥

1999

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-15)

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਿਨਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਿਜ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਿਖ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਿਨਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਧਆਈਐ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰੀਅਿਹ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭਰ੍ਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
ਐਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਿਹ ਪਾਵਿਹ ਥਾਉ ॥੩॥
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਹੀ ਹਾਿਥ ॥
ਮਾਿਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਾਿਥ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥
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ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰ ਿਗ ਘਣੌ ਅਿਤ ਰੂੜੌ ॥

2000

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331-17)

ਅੰਤਿਰ ਦੇਿਖ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰ ਗਨਹਾਰਾ ॥
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜੀਆ ਦੇਿਖ ਸਮਾਲੇ ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰ ਿਗ ਘਣੌ ਅਿਤ ਰੂੜੌ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਿਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂ ੜੌ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਪਿਰ ਕੂ ਪੁ ਗਗਨ ਪਿਨਹਾਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥
ਿਜਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥
ਪਸਰੀ ਿਕਰਿਣ ਰਿਸ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੇ ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰ ੁ ਸਮਾਇਆ ॥
ਕਾਲੁ ਿਬਧੁੰਿਸ ਮਨਸਾ ਮਿਨ ਮਾਰੀ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥
ਅਿਤ ਰਿਸ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਰਸਿਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥
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ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥

2001

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (94-9)

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਿਲ ਭਾਲਾਈ ॥
ਿਕਉ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਗੁ ਰ ਜਲ ਿਮਿਲ ਕਮਲੁ ਿਵਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਨ ਵੇਦਨ ਗੁ ਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥
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ਮੇਰਾ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥

2002

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (175-9)

ਮੇਰਾ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥
ਮਨ ਅੰਦਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਲੀਵਾ ਜੀਉ ॥
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਤੜਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਦਾ ਪੀਵਾ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਪਾਇਅੜਾ ਮਿਨ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗਾ ਹਿਰ ਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੇ ਸੰਤ ਹਿਰ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਹਿਰ ਮੀਤੁ ਦਸਾਈ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਦਸਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਹਿਰ ਖੋਜੁ ਪਵਾਈ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠੜਾ ਦਸੇ ਹਿਰ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮੈ ਵੇਦਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਹਿਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ਸਰਧਾ ਪੂਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਹੋਹ ੁ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੨੦॥੧੮॥੩੨॥੭੦॥
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ਮੇਰਾ ਬੈਦ ੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥

2003

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (618-2)

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਬੈਦ ੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਿਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਿਬਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਮ ਗੈ ॥

2004

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-17)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਿਪਰ੍ਅ ਮ ਗੈ ॥
ਪੇਿਖ ਆਇਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਦੇਸ ਿਪਰ੍ਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਿਰ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਨੀਰੇ ਅਿਨਕ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਿਤਨ ਿਸਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚ ਗੈ ॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਹੈ ਿਪਰ੍ਅ ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਿਖ ਟੇਰੈ ਿਜਉ ਅਿਲ ਕਮਲਾ ਲੋਭ ਗੈ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲਨ ਸੁਖਦਾਈ ਸਰਬ ਗੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਹ ਪਠਾਇਓ ਿਮਲਹੁ ਸਖਾ ਗਿਲ ਲਾਗੈ ॥੨॥੫॥੨੮॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਿਮਿਲ ਹਿਰਆ ॥

2005

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (1294-1)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਿਮਿਲ ਹਿਰਆ ॥
ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਾਧ ਜਨ ਕਉ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਪਾਿਰ ਉਤਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨ ਪਗ ਪਿਰਆ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਨਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪਿਤਤ ਉਧਿਰਆ ॥੧॥
ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲੈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਵਸਗਿਤ ਕਿਰਆ ॥
ਿਜਉਂ ਜਲ ਤੰਤੁ ਪਸਾਿਰਓ ਬਧਿਕ ਗਰ੍ਿਸ ਮੀਨਾ ਵਸਗਿਤ ਖਿਰਆ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਭਲ ਨੀਕੇ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਲੁ ਲਹੀਆ ॥
ਹਉਮੈ ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਨੀਕਿਰ ਿਜਉ ਸਾਬੁਿਨ ਕਾਪਰੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਿਲਲਾਿਟ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਠਾਕੁ ਿਰ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਿਰਆ ॥
ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੂਖ ਭੰਜ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਉਧਿਰਆ ॥੪॥੧॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥

2006

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ (247-7)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁ ਰ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਪੁਰਖੋ ਿਬਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸਰ੍ੀਧਰੁ ਿਕਉ ਿਮਲਹ ਤੁਝੈ ਉਡੀਣੀਆ ॥
ਕਰ ਕਰਿਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਿਨ ਆਸ ਦਰਸ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨ ਘੜੀ ਿਵਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਿਜਉ ਿਪਆਸੇ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥੧॥
ਇਕ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ਸੁਿਣ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਿਖ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਧਨ ਿਕਉ ਧੀਰਏ ॥
ਗੁ ਣਵੰਤ ਨਾਹ ਦਇਆਲੁ ਬਾਲਾ ਸਰਬ ਗੁ ਣ ਭਰਪੂਰਏ ॥
ਿਪਰ ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਹਉ ਿਵਛੁੜੀ ਬੁਿਰਆਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥
ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਿਭ ਦੇਸਾ ॥
ਹਉ ਿਸਰੁ ਅਰਪੀ ਿਤਸੁ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ ॥
ਅਰਿਪਆ ਤ ਸੀਸੁ ਸੁਥਾਿਨ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਿਮਿਟਆ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਇਆ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਿਣ ਿਮਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ॥੩॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਘਿਰ ਲਾਲੁ ਆਇਆ ਿਪਆਰਾ ਸਭ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥
ਿਮਿਲਆ ਤ ਲਾਲੁ ਗੁ ਪਾਲੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਿਜਆ ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥
ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਿਹ ਘਰ ਮਿਹ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕੰਤੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥

2007

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-15)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਜਨ ਦੇਵਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਜਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਚੂਕੀ ਆਵਣ ਜਾਨੀ ॥੨॥
ਨੈਣੀ ਿਬਰਹੁ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥
ਸਰ੍ਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਾਨੀ ॥੩॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੁ ਿਰ ਵਸਗਿਤ ਆਣੇ ਤਉ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੀ ॥੪॥੫॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥

2008

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(670-12)

ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਾਮੀ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਿਨਰੰਕਾਰੇ ॥
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਜ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਿਲ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਵਿਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
ਤੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਉਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਈ ਅਗਮ ਰੂਪ ਿਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥
ਕੀਰਿਤ ਕਰਿਹ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ ਤੂ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥

2009

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (96-14)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥
ਿਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
ਿਤਰ੍ਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥
ਿਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਿਮਲਤੇ ਤਾ ਕਿਲਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥
ਹੁਿਣ ਕਿਦ ਿਮਲੀਐ ਿਪਰ੍ਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
ਮੋਿਹ ਰੈਿਣ ਨ ਿਵਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਿਤਸੁ ਸਚੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁ ਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥
ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥

2180

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥

2010

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17)

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥
ਮੋਿਹ ਿਸਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਡੋਰੀ ਹਾਿਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਿਜ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥

2181

ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ॥

2011

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (675-2)

ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਿਜਿਨ ਦੁਖ ਕਾ ਕਾਿਟਆ ਕੇਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਿਖਓ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਿਬਰਥਾ ਸਗਲ ਿਮਟਾਈ ॥
ਿਨੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਨੇ ਜਨ ਕਾ ਆਿਪ ਸਹਾਈ ॥੧॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥
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ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥

2012

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ (345-8)

ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥
ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁ ਿਟਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁ ਭ ਤੀ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥
ਮੋਿਹ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਿਬਪਿਤ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ॥
ਛਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ॥੨॥
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾ ॥
ਬੇਿਗ ਿਮਲਹੁ ਜਨ ਕਿਰ ਨ ਿਬਲ ਬਾ ॥੩॥੧॥
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ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਸਰ੍ੀ ਗਪਾਲ ॥

2013

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1194-6)

ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥
ਸੰਿਗ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪੜਾਵਿਸ ਆਲ ਜਾਲ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਸਰ੍ੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥
ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥
ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜਨ ਿਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕਿਹਓ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਿਗ ਧਾਇ ॥
ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਬਾਿਨ ॥
ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਿਹਓ ਮਾਿਨ ॥੨॥
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥
ਪਰ੍ਿਭ ਜਲ ਥਲ ਿਗਿਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥
ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁ ਰਿਹ ਗਾਿਰ ॥
ਮੋ ਕਉ ਘਾਿਲ ਜਾਿਰ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ਡਾਿਰ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕੋਿਪਓ ਿਰਸਾਇ ॥
ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਮੋਿਹ ਬਤਾਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਥੰਭ ਤੇ ਿਨਕਸੇ ਕੈ ਿਬਸਥਾਰ ॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਿਦਓ ਨਖ ਿਬਦਾਰ ॥੪॥
ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਿਧ ਦੇਵ ॥
ਭਗਿਤ ਹੇਿਤ ਨਰਿਸੰਘ ਭੇਵ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਿਨਕ ਬਾਰ ॥੫॥੪॥
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ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ਮੁਰਾਿਰ ॥

2014

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ (1154-3)

ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥
ਹਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਪੜਣ ਪਠਾਇਆ ॥
ਲੈ ਪਾਟੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹ ਪੜਉ ਅਚਾਰ ॥
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਿਖ ਦੇਹ ੁ ਗੋਿਬੰਦ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਸਉ ਕਿਹਆ ਮਾਇ ॥
ਪਰਿਵਰਿਤ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥
ਜੇ ਹਿਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕੁ ਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥੩॥
ਪਰ੍ਹਲਾਿਦ ਸਿਭ ਚਾਟੜੇ ਿਵਗਾਰੇ ॥
ਹਮਾਰਾ ਕਿਹਆ ਨ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਕਾ ਿਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥
ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥
ਸਭੇ ਦੈਤ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਿਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ॥
ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਿਹਐ ਿਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥
ਿਕਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਦੈਿਤ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਨ ਬੂਝੈ ਿਤਿਨ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਅੰਧਾ ਨ ਬੂਝੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੬॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਕੋਠੇ ਿਵਿਚ ਰਾਿਖਆ ਬਾਿਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥
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ਿਨਰਭਉ ਬਾਲਕੁ ਮੂਿਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰੈ ਅਨਹੋਦਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਜਨ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥੭॥
ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਿਸਉ ਗੁ ਰਜ ਉਠਾਈ ॥
ਕਹ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥
ਥੰਮ ਉਪਾਿੜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦ ੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੯॥
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹ ੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਿਜ ਹਿਰ ਆਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ॥੧੦॥
ਦੇਵ ਕੁ ਲੀ ਲਿਖਮੀ ਕਉ ਕਰਿਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਮਾਤਾ ਨਰਿਸੰਘ ਕਾ ਰੂਪੁ ਿਨਵਾਰੁ ॥
ਲਿਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥
ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧੨॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥
ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥
ਕਰਤੈ ਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥
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ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਖਹੁ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥

2015

ਭੇਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-1)

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਿਲਖਹੁ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਾਥੇ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਾ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ॥
ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕੁ ਗਮੁ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸੈ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਪਆਰੇ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੁ ਜੀਉ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੨॥
ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਿਭ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਆਿਪ ਿਵਗਿੜਆ ਸਿਭ ਚਾਟੜੇ ਿਵਗਾੜੇ ॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਹ ਮੰਤਰ੍ੁ ਪਕਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੩॥
ਹਾਿਥ ਖੜਗੁ ਕਿਰ ਧਾਇਆ ਅਿਤ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਲਏ ਉਬਾਿਰ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਭੈਆਨ ਰੂਪੁ ਿਨਕਿਸਆ ਥੰਮ ਉਪਾਿੜ ॥
ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਿਬਦਾਿਰਆ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਉਬਾਿਰ ॥੪॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁ ਲ ਉਧਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਮਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੰਤ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥
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ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਰਹਿਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥

2016

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (482-6)

ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਿਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਿਬਰਿਹ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥
ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਰਹਿਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥
ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥
ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਿਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਿਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥
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ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

2017

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (479-10)

ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥
ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਦੇਵ ਨ ਪੂਜਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ॥੧॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥
ਸਾਇਰੁ ਸੋਿਖ ਭੁਜੰ ਬਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਕੇ ਸਰਵਿਰ ਪਾਿਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣੈ ਖੇਿਤ ਹਥ ਵਾਿਰ ਕਰੈ ॥
ਆਇਓ ਚੋਰ ੁ ਤੁਰੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧੁ ਿਫਰੈ ॥੨॥
ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰੁ ਅਸਾਰ ਬਹੈ ॥
ਿਜਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਿਨਕਸੈ ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅੰਤੇ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਚਿਲਓ ॥੪॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥
ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥
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ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥

2018

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1003-9)

ਕੋਿਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਦੀਆ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥
ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤਬ ਹੀ ਪਿਤ ਪੂਰੀ ਿਬਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਭੋਗਣ ਤੇ ਤੇ ਿਛਦਰ੍ ਿਵਕਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਕਿਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਜੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਿਜਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥
ਸੇ ਲਾਲ ਭਏ ਗੂ ੜੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ॥
ਨਾਮੋ ਵਿਡਆਈ ਸੋਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥
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ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥

2019

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ (996-2)

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਨਾਿਲ ਚਲਦਾ ਹਿਰ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
ਿਜਥੈ ਅਵਘਟ ਗਲੀਆ ਭੀੜੀਆ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮੈ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਿਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ਓਇ ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥
ਤੂ ਪਰ੍ਭੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥
ਹਿਰ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥
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ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

2020

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (39-15)

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਕਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥
ਜਾ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਦੇਿਖਐ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਿਤਨ ਸਜਣਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਬੁਿਝਆ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਵਾ ਕਿਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੨॥
ਮਨਹਿਠ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਕਿਰ ਰਹੇ ਮਿਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਕੂ ਿੜ ਕਪਿਟ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਿਰ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਿਬਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁ ਬਦੇ ਕਿਢ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

2021

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (670-4)

ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਹਮਰੀ ਬੇਦਿਨ ਤੂ ਜਾਨਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰੁ ਿਕਆ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਚੁ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥
ਝੂਠਾ ਿਕਸ ਕਉ ਆਖੀਐ ਸਾਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥
ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਤੂ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਿਭ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਵਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਸਿਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵਹੁ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਰਿਹ ਇਕ ਦਾਿਤ ॥੨॥
ਸਭੁ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਿਵਿਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਿਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਿਭ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਵਿਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥੪॥੭॥੧੩॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੀ ॥

2022

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-12)

ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਸੋ ਮਿਰ ਜਾਏ ॥
ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਿਹ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੀ ॥
ਅਰਦਾਿਸ ਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤੁਧੁ ਪਿਹ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਿਹ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

2023

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਹੰਡੋਲ ॥ (1171-5)

ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥
ਆਿਪ ਕੁ ਚਜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥
ਅਖਰ ਿਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਢ ਕਸੀਦਾ ਪਿਹਰਿਹ ਚੋਲੀ ਤ ਤੁਮ ਜਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥
ਜੇ ਘਰੁ ਰਾਖਿਹ ਬੁਰਾ ਨ ਚਾਖਿਹ ਹੋਵਿਹ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥
ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੜਆ ਪੰਿਡਤੁ ਬੀਨਾ ਦੁਇ ਅਖਰ ਦੁਇ ਨਾਵਾ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਿਰ ਸਿਚ ਸਮਾਵ ॥੩॥੨॥੧੦॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥

2024

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9)

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਿਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
ਅਗਿਨ ਿਬੰਬ ਜਲ ਭੀਤਿਰ ਿਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਿਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ॥
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਿਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁ ਲੀ ਮਿਹ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
ਹਟ ਪਟਣ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਿਰ ਚੋਰੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥
ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਿਪਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਿਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਿਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਿਰ ਭਿਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਛੁ ਿਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁ ਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
ਜੀਅੜਾ ਅਗਿਨ ਬਰਾਬਿਰ ਤਪੈ ਭੀਤਿਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥

2025

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥ (596-12)

ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਿਰ ਕੁ ੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਏਕਾ ਮੁਿਖ ਤੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਿਕਨੇਹਾ ॥
ਇਕਤੁ ਰੂਿਪ ਿਫਰਿਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ॥
ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਿਖਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਿਹ ਰਵੰਤਾ ॥੩॥
ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਿਕਛੁ ਦੀਜੈ ॥
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਡੁ ਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥੪॥
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ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (52-9)

ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ੁ ਪੂਜੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਰਿਤਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ਗੁ ਰ ੁ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿਨਰਮਲਾ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ੁ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੁ ਰ ੁ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਗੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਿਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥
ਿਜਤੜੇ ਫਲ ਮਿਨ ਬਾਛੀਅਿਹ ਿਤਤੜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਪੂਰਬ ਿਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਬਾਹੁਿੜ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਰਉ ਏਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸੁ ॥੪॥੨੯॥੯੯॥
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ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (736-3)

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਿਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਿਰ ਸਕੀਐ ॥
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ॥
ਅਸਾ ਜੋਰ ੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬਖਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਭੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਿਰ ਤੁਧੁ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਿਰਉ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ॥
ਇਕਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਿਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵਿਹ ਇਿਕ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਿਹ ਿਸ ਰੋਵੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹਉ ਆਿਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥
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ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12)

ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਗੁ ਣਕਾਰੀਆ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਿਮਿਲ ਬੇਿਧਆ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਿਨਕਿਟ ਿਨਤ ਪਾਿਸ ॥
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਦੂਿਰ ਪਈਆਿਸ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹ ੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹਿਰ ਨਾਵ ਹੈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਚਿੜਆ ਜਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਵਿਚ ਬੋਿਹਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥
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ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥

2029

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (607-9)

ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਬਨੁ ਨੀਰੈ ਿਬਨਸੈ ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥
ਹਉ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਮੰਗਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸ ਿਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਲੁ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਹਿਰਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥
ਮਨਮੁਖ ਭੂਖੇ ਦਹ ਿਦਸ ਡੋਲਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ ਦਰਗਿਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਈ ॥੩॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਰਸੁ ਅੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥
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ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-4)

ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੈ ਲਿਗਆ ਕਿਢ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਿਮਲੇ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਿਟਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਿਸ ਕਾਲ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਿਵਿਚ ਿਵਸਟਾ ਕਿਰ ਿਵਕਰਾਲ ॥
ਓਨਾ ਪਾਿਸ ਦੁਆਿਸ ਨ ਿਭਟੀਐ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਕਰ੍ੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਿਹ ਆਇ ॥
ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥
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ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ॥

2031

ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (855-12)

ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬਉਰਾਨੋ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ॥
ਮੈ ਿਬਗਿਰਓ ਿਬਗਰੈ ਮਿਤ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਨ ਬਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬਉਰਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜਾਿਰ ਗਇਓ ਭਰ੍ਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥
ਮੈ ਿਬਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਿਤ ਖੋਈ ॥
ਮੇਰੇ ਭਰਿਮ ਭੂਲਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ॥੩॥
ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥
ਅਬਿਹ ਨ ਮਾਤਾ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੫॥੨॥
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ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥

2032

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-1)

ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਿਨਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਦਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਉ ॥
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੀਛੈ ਲਾਿਗ ਿਫਰਾਉ ॥
ਕਿਰ ਿਮੰਨਿਤ ਕਿਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ਿਨਮਾਿਣਆ ਗੁ ਰ ੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਿਹ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਆਿਪ ਹਿਰ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥
ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਆਿਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥
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ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

2033

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (492-15)

ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਜਿਪ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਓਹੈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥
ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਮਿਲ ਗੁ ਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਉਲਾ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਲਾਗੈ ਪਿਗ ਓਹੈ ॥
ਜਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਸੋਹੈ ॥੨॥
ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗਹੀਨ ਮਿਤ ਫੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਆਵੈ ਮਿਨ ਰੋਹੈ ॥
ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਿਵਸਟਾ ਖਾਇ ਮੁਿਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਵਾਦੀ ਿਜਤੁ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸੁ ਹੋਹੈ ॥
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥

2034

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (859-4)

ਜੇ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਸ ਰਖਿਹ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਤਾ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥
ਹਿਰ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜੋ ਜੀਇ ਵਰਤੈ ਪਰ੍ਭੁ ਘਾਿਲਆ ਿਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥
ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਸੁਆਮੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ॥
ਜੋ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਾ ਿਨਹਫਲ ਆਸ ਸਭ ਿਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁ ਟੰਬੁ ਸਭੁ ਮਤ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਲਿਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥
ਇਨ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਿਹ ਇਿਹ ਬਪੁੜੇ ਇਨ ਕਾ ਵਾਿਹਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰੈ ਤੇਰਾ ਕੁ ਟੰਬੁ ਸਭੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥
ਜੇ ਿਕਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਿਹ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣਿਹ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਕੰਿਮ ਆਈ ॥
ਇਹ ਆਸ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਝੂਠੁ ਿਬਨਿਸ ਸਭ ਜਾਈ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਾਿਲਆ ਸਭੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੈਸੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਿਹ ਤੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ॥
ਿਕਛੁ ਿਕਸੀ ਕੈ ਹਿਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤੂ ਜਾਣਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਈ ॥੪॥੧॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥

2035

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4)

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਿਥ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੈ ਮਿਥ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਿਨਮਖ ਏਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਜਸ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢਆ ਸੋਈ ਉਤਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੩॥
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਿਜਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
ਢੋਈ ਿਤਸ ਹੀ ਨੋ ਿਮਲੈ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਲਭਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹ ਿਜਥੈ ਿਮਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

2036

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ (882-16)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁ ਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਿਕਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਿਤ ਏਹੀ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਚੇ ਭਾਡੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥
ਜੈਸਾ ਿਲਖਤੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਹਮ ਤੈਸੀ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥੨॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਿਪ ਕੀਆ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮੋਿਹ ਅੰਧੁ ਲਪਟਾਣਾ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥
ਭਗਿਤ ਕਰੀ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥

2037

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (212-16)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥
ਜਾ ਿਦਿਨ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੋ ਿਦਨੁ ਜਾਤ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ ॥
ਿਗਰ੍ਹ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਿਜਉ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥੧॥
ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ਬਾਗ ਿਮਲਖ ਸਭ ਜਾਏ ॥
ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਿਬਸਿਰਓ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਿਖਨ ਮਿਹ ਹੋਤ ਪਰਾਏ ॥੨॥
ਪਿਹਰੈ ਬਾਗਾ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ ॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ਨਹੀ ਚੀਿਨਆ ਿਜਉ ਹਸਤੀ ਨਾਵਾਏ ॥੩॥
ਜਉ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਲੈ ਸਿਭ ਸੁਖ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਏ ॥
ਮੁਕਤੁ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁ ਿਰ ਖੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੪॥੧੪॥੧੫੨॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥

2038

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (42-6)

ਿਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਸੀਗਾਰ ॥
ਰਸ ਭੋਗਿਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਿਹ ਮਾਣਿਹ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
ਬਹੁਤੁ ਕਰਿਹ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਿਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਪਿੜ ਭੋਿਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥
ਿਕਸ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਪਾਵਹੀ ਿਬਸਿਰਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥
ਿਸਰਜਣਹਾਿਰ ਭੁਲਾਇਆ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਿਹ ਇਕਤ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਿਨਤ ॥
ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਿਵਆਿਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ॥
ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਿਤਸੁ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥
ਜੋ ਹਿਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਿਰ ਫੇਰ ੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਘਾਲ ॥

2039

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ

(977-7)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਘਾਲ ॥
ਲੇ ਗੁ ਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥
ਸਿਭ ਦਿਲਦ ਭੰਿਜ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਓ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
ਹਿਰ ਆਪਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਆਿਪ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਿਰ ਕੀ ਗੁ ਰ ਕੀਈ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਭਈ ਿਨਹਾਲ
ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥
ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਗੁ ਿਰ ਪਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਭਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥

2211

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥

2040

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (860-3)

ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਜੋ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਕਰੇ ਿਬਨਾਸਾ ॥
ਜੇ ਹਿਰ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਤਾ ਹਿਰ ਿਨਹਫਲ ਸਭ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਿਜਸੁ ਸੇਿਵਐ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਿਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਜਨ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਤਾ ਆਗੈ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤੁ ਕਢਾਸਾ ॥
ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਹ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੂਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ ॥
ਸੋ ਐਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਿਹ ਮਨ ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ ॥੨॥
ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੇ ਕੁ ਟੰਬ ਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਦੀਸਿਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਭ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਿਮਲਾਸਾ ॥
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਉਨ ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਨੇੜੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਪਨਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਧੁ ਉਪਕਰੈ ਦੂਿਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥
ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਿਕਉ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਰਿਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥
ਹਿਰ ਜਪੁ ਮੰਤੁ ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਜਾਪਹੁ ਿਤਨ ਅੰਿਤ ਛਡਾਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਚਤਾਸਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਇਹੁ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥

2212

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

2041

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1258-9)

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਸ ਿਤ ਊਪਜੈ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਿਵਛੁੜੇ ਿਫਰਿਹ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਨਾਿਲ ॥
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਤਸੰਗਿਤ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਿਨਤ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਇਿਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥
ਤੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੂ ਕਾਰ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥

2213

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

2042

ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-18)

ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਘਿਰ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਿਹ ਕਾਿਮ ॥
ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਿਫਕਾ ਜਾਤੋ ਿਬਨਿਸ ਿਨਦਾਿਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹ ੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ॥
ਉਪਾਵ ਿਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਿਡ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
ਿਤਸੈ ਪਰਾਪਿਤ ਭਾਈਹੋ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਬਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥

2214

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥

2043

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-15)

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਿਨਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਿਜ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਿਖ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਿਨਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਧਆਈਐ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰੀਅਿਹ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭਰ੍ਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
ਐਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਿਹ ਪਾਵਿਹ ਥਾਉ ॥੩॥
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਹੀ ਹਾਿਥ ॥
ਮਾਿਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਾਿਥ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥

2215

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰਹੁ ॥

2044

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-18)

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹੈ ਕਲਜੁਿਗ ਖੇਵਟੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਤਰਹੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਹਿਰ ਉਚਰਹੁ ॥
ਮਸਤਿਕ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁ ਨ ਗਾਏ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਪਾਿਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਿਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਤਮੁ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਜਨ ਕਰਹੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਮਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਚਾਿਖ ਿਦਖਹੁ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਿਬਸਰੇ ਸਿਭ ਿਬਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ॥
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਹੁ ॥੪॥੪॥

2216

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

2045

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-7)

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਆ ਰਿਖਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਿਰ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਿਰ ਥਾਿਪਆ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਅੰਤਿਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂ ੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਿਰ ॥
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੂ ਿਰ ॥
ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਿਵਹੂਿਣਆ ਆਵਿਹ ਵੰਞਿਹ ਪੂ ਰ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਿਰ ਦਇਆ ॥
ਿਬਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਿਬਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਿਰ ਅਪੁਨੀ ਹਿਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥

2217

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਕਿਰ ਰੰਙੁ ॥

2046

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (731-19)

ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਚਾਿੜਆ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਙੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਕਿਰ ਰੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਹਿਰ ਭੇਿਟਆ ਰਾਉ ਿਨਸੰਙੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਙੁ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਙੁ ॥੨॥
ਹਮ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਅੰਗੀ ਅੰਙੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਿਭ ਲਾਥੇ ਿਕਲਿਵਖ ਪੰਙੁ ॥੩॥
ਹਿਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਹੁ ਸੰਙੁ ॥
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਤਿਨ ਰੰਙੁ ॥੪॥੩॥

2218

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

2047

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-1)

ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਪਰ੍ਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਣੇ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਬਨਿਸਆ ਤਿਜਆ ਸਭੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥
ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਨਾਮੁ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਿਲਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਆਿਪ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥

2219

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

2048

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (49-13)

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਿਮਿਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਿਲ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸੁ ਹੋਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਹੌਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁ ਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਿਤਸੁ ਿਮਲੇ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਿਡਠਾ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁ ਰ ੁ ਡੁ ਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥
ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥
ਸੇ ਮਥੇ ਿਨਹਚਲ ਰਹੇ ਿਜਨ ਗੁ ਿਰ ਧਾਿਰਆ ਹਥੁ ॥
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਿਲਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਿਵਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗਿਹਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
ਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਤੁਿਲ ਨ ਲਗਈ ਖੋਿਜ ਿਡਠਾ ਬਰ੍ਹਮੰਡੁ ॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਿਹ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥

2220

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥

2049

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-3)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਗੁ ਿਰ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰ੍ਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁ ਨ ਗਾਈਐ ॥
ਜਉ ਹੋਇ ਦੈਆਲੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਿਮ ਲਏ ਜਮ ਬੰਧ ਤੇ ਛੂਟਿਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥
ਸੇਿਵ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਮਨ ਬੰਛਤ ਫਲ ਆਈਐ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਇਸਟੁ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸੰਿਗ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਿਬਨਸੇ ਸਰਬ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥

2221

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥

2050

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (976-7)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸੁਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਜਨ ਪਿਗ ਲਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਅਬ ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਗੇ ॥
ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ ॥੧॥
ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੋ ਕੋ ਨ ਉਧਿਰਓ ਪਰ੍ਭ ਕੀਏ ਪਿਤਤ ਪਵਗੇ ॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸਟਾਿਰਓ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਨਗੇ ॥੨॥
ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਤਨਗੇ ॥
ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਿਭ ਕੀਏ ਜਹ ਧੂਿਰ ਪਰੀ ਜਨ ਪਗੇ ॥੩॥
ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਨ ਪਰ੍ਭ ਕਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਹਮ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਗੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਸੇਵਹ ਤੁਮ ਜਨ ਪਗੇ ॥੪॥੪॥

2222

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥

2051

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-16)

ਅਿਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਿਨ ਿਬਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਗੁ ਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਬਾਛੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਪਰੋਈ ॥੨॥੫॥੩੩॥

2223

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥

2052

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1007-3)

ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਬਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਜਸੁ ਦੀਉ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥
ਆਨ ਸਾਦ ਿਬਸਾਿਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਿਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ ॥
ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹਿਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥

2224

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਧਾਿਰ ॥

2053

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-19)

ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਰਦੈ ਿਚਤਾਿਰ ॥
ਚਰਣ ਸਰਣ ਭਜੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਧਾਿਰ ॥
ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਿਵਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਤੂ ਆਪਨ ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥
ਗੋਿਵਦ ਭਜੁ ਸਿਭ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਿਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥

2225

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਲੇਹ ॥

2054

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-12)

ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥
ਪੁਤਰ੍ ਿਮਤਰ੍ ਿਬਲਾਸ ਬਿਨਤਾ ਤੂਟਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਲੇਹ ॥
ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਿਬਨਸਤ ਪਵਨ ਝੂਲਤ ਮੇਹ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜੁ ਿਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕਾਿਮ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥

2226

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਿਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥

2055

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੫

(451-15)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਿਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ੂ ਿਮਲਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਘਿਰ ਵਸੈ ਹਰੇ ॥
ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮੇਲੇ ਹਰੇ ॥੧॥
ਮੈ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਚਾਿਖਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥
ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਆਸ ਕਰੇ ॥
ਿਨਤ ਜੋਬਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਜਮੁ ਸਾਸ ਿਹਰੇ ॥
ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਿਣ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥੨॥
ਿਪਰ ਰਿਤਅੜੇ ਮੈਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੂੰਦ ਿਜਵੈ ॥
ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਪੀਵੈ ॥
ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵੈ ਿਕਵੈ ॥
ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ੂ ਿਲਵੈ ॥੩॥
ਚਿੜ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥
ਿਪਰ ਬਾਝਿੜਅਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਆਂਗਿਣ ਧੂਿੜ ਲੁਤੇ ॥
ਮਿਨ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਜੁਤੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਦੇਿਖ ਿਵਗਸੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਜਉ ਮਾਤ ਸੁਤੇ ॥੪॥
ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ਿਵਟਿੜਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਮੇਲਾਈਆ ॥
ਸਿਭ ਆਸਾ ਹਿਰ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਤੁਠੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥
ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥
ਿਕਉ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਿਜਤੁ ਲਿਗ ਿਪਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥
ਹਿਰ ਦਾਤੜੇ ਮੇਿਲ ਗੁ ਰ ੂ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਲਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥

2227

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥

2056

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-10)

ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁ ਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤੇਰੈ ਤਾਿਣ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਮਾਿਣਆ ਪਰ੍ਭੁ ਮਾਣੁ ਤੂੰ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ॥
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਤਨੁ ਧਨੁ ਰਖੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਿਜੰਦ ੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਬਖਿਸੰਦ ੁ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥

2228

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਪਰ੍ਭ ਪਰਸਨ ॥

2057

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1303-10)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਪਰ੍ਭ ਪਰਸਨ ॥
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭੋਜਿਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸੰਤੋਖੁ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰਨਿਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਜਸੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥
ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਾਇਆ ਸੰਤ ਸਰਸਨ ॥੧॥
ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਪੂ ਰਨ ਅਿਬਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਿਕਤ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਅਪਨੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥

2229

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਅਰਥਾ ॥

2058

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(696-3)

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ ਧਿਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਿਰਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਅਰਥਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਿਬਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿਨਤ ਫਾਥਾ ॥
ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਿਤਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥
ਿਜਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਿਤਨ ਸਫਿਲਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਰ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨਹੀਨ ਅਿਗਆਨੀ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਿਗ ਪੰਥਾ ॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁ ਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਿਮਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥

2230

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥

2059

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-6)

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹੋਿਰ ਿਤਆਗਹੁ ਿਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਿਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਵਡੇ ਕਰੰਮਾ ॥੨॥
ਨਾਮਹੀਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਤੇ ਿਤਨ ਵਡ ਦੂਖ ਸਹੰਮਾ ॥
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਿਰ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਜਨੰਮਾ ॥੪॥੨॥

2231

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀਐ ॥

2060

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (527-11)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀਐ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਿਫਰਉ ਿਦਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਿਤਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹਿਰ ਢੋਲੀਐ ॥
ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੀ ਗੁ ਲ ਗੋਲੀਐ ॥੧॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ਅਪੁਨਾ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਝੋਲੀਐ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਲਾਧਾ ਦੇਹ ਟੋਲੀਐ ॥੨॥੩॥

2232

ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥

2061

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (1118-1)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨ ਜਾਈ ਹਿਰ ਲਿਖਆ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਿਮਲੈ ਲਖਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਆਪੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥
ਸਭੁ ਕੋ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਹਿਰ ਦੇਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੀਐ ਰੇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਲੇਖਾ ਸਭੁ ਛਡਾਵੀਐ ਰੇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਹ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਕਹੀਅਿਹ ਿਤਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥
ਿਤਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਿਜਉ ਸੁਤੁ ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਗਿਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੩॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁ ਮਤੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥
ਿਜਉ ਬਛੁਰਾ ਦੇਿਖ ਗਊ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਿਤਉ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗਿਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੪॥੧॥

2233

ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰ੍ਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥

2062

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੬ (820-4)

ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰ੍ਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥
ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੇਵਤ ਸੇਿਵ ਸੇਿਵ ਸਾਧ ਸੇਵਉ ਸਦਾ ਕਰਉ ਿਕਰਤਾਏ ॥
ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ॥੧॥
ਰਸਨਾ ਅਗਹ ਅਗਹ ਗੁ ਨ ਰਾਤੀ ਨੈਨ ਦਰਸ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥
ਹੋਹ ੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਮੋਿਹ ਚਰਣ ਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥੨॥
ਸਭਹੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਊਪਿਰ ਏਹ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਦਰ੍ਸਟਾਏ ॥
ਅਿਭਮਾਨੁ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਈ ਹਉ ਮੋ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥੩॥
ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਨਹ ਤੁਲੀਐ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਕਰਪਾਏ ॥
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੮੧॥

2234

ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥

2063

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (334-16)

ਸੁਰਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਾ ਪਰਿਮਿਤ ਬਾਹਿਰ ਿਖੰਥਾ ॥
ਸੁੰਨ ਗੁ ਫਾ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ ਕਲਪ ਿਬਬਰਿਜਤ ਪੰਥਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥
ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਿਬਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਮਿਹ ਿਸੰਙੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ॥
ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਿਤਰ੍ਪਲੁ ਪਲਟੀਐ ਛੂਟੈ ਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥
ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ॥
ਿਥਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥੩॥
ਸੁਿਨ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨ ਲਾਗੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਉ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਿਲ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੪॥੨॥੫੩॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥
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ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (332-16)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਿਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਇਆ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਬਹੁਿੜ ਨ ਭਵਜਿਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਬਾਿਣ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਸਕਿਤ ਅਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਾ ਿਨਹਚਲੁ ਿਸਵ ਘਿਰ ਬਾਸਾ ॥੨॥
ਿਤਿਨ ਿਬਨੁ ਬਾਣੈ ਧਨਖੁ ਚਢਾਈਐ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬੇਿਧਆ ਭਾਈ ॥
ਦਹ ਿਦਸ ਬੂਡੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਡੋਿਰ ਰਹੀ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥
ਉਨਮਿਨ ਮਨੂਆ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਨਾ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਦੇਿਖਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-12)

ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਿਹ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹ ੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥
ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਿਸ ਲਾਇਆ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਕਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥
ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਿਸ ਅਵਗਣ ਸਿਭ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਕਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਜਾਿਤ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥
ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁ ਣ ਿਬਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥
ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਿਗ ਗੁ ਰ ਉਬਰੇ ਪੁੰਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥
ਸਭੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥
ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ ਰਸ ਅਿਨ ਭੋਗਾਣੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਸੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਪਸੂ ਹਉ ਕਿਰ ਜਾਣੀ ॥੩॥
ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਹਮ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ਿਕਆ ਕਰਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਿਟ ਿਵਹਾਿਝਆ ਹਿਰ ਗੁ ਲਮ ਗੁ ਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-9)

ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਿਜਤੁ ਤੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੇਹਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਤਨ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਫਰਿਹ ਿਬਲਲਾਤੇ ਤੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ ॥੨॥
ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ ॥
ਿਤਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਿਬਭੂਤਾ ॥੩॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਭੇਿਟਓ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-3)

ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਆਸ ਿਨਤ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਹਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥
ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਨੀ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਿਜਿਨ ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਿਲਆ ਮੇਰਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥
ਮਤੁ ਿਨਰਗੁ ਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੇ ਅਵਗੁ ਣ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਿਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਣਵੰਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁ ਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥
ਤੁਮਰੇ ਗੁ ਣ ਿਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਜਬ ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਲਹ ਤਬ ਿਬਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਿਪਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁ ਰ ੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥
ਜੋ ਹਮਰੀ ਿਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਸਾ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹਿਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥
ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਿਫਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਿਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਚੂਕੇ ਸਿਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-1)

ਿਜਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਿਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਿਰ ਮਝਾਿਰ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਮੁਿਖ ਦੇ ਿਗਰਾਸੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪੋਚਾਿਰ ॥
ਿਤਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰਿਸਖ ਰਾਖਤਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਧਾ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਿਸਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੀ ਗਗਿਨ ਿਫਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥
ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਿਬਿਚ ਬਚਰੇ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ॥
ਿਤਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀ ਗੁ ਰ ੁ ਿਸਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥
ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਿਵਿਚ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥
ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ॥
ਿਤਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥
ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਿਕਸੀ ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਿਸਰਿਤ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਿਗ ਨ ਸਕੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥
ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਿਨਿਤ ਿਧਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਲਏ ਛਡਾਇਆ
॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-2)

ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨਿਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਭਗਤਾ ਬਿਣ ਆਈ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਸਉ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਬਛੁਿੜਆ ਹੋਵੈ ਿਤਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥੨॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਜੋ ਆਵੈ ॥
ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਿਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਜਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਿਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-1)

ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਿਜਨ ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਿਤਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਿਸ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ॥

2071

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ (747-4)

ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸਾਈ ਭਗਿਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰਾ ॥
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਭ ਪਰ੍ਾਣਪਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥
ਇਹ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥

2072

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6)

ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਿਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭੁਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਆਿਪ ਕਰਾਇਿਹ ॥
ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਿਹ ॥੨॥
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲਾ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥
ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥

2073

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-8)

ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮਰਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਉਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਿਪ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥
ਸਾਿਰ ਸਮਾਿਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥
ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਛਡਾਏ ॥
ਆਪਣੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭੈ ਮੋਹ ਿਬਨਾਸੇ ਿਮਿਟਆ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਿਟਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥

2074

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18)

ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥
ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਿਦਲਾਸਾ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਿਨ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਿਹ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਿਹ ॥੩॥
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥

2246

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

2075

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-18)

ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥
ਕਉਣੁ ਗੁ ਰ ੂ ਕੈ ਪਿਹ ਦੀਿਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਿਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
ਤੂੰ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਿਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥
ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥
ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥
ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਤਲੁ ਜਾਵੈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥
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ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਿਰ ਮੰਗਨਾ ॥

2076

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-14)

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਿਰ ਮੰਗਨਾ ॥
ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਿਰ ਨੈਨ ਸੁਨਹੁ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬੈਨ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਚਿਤ ਰਾਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਤ ਅਨੇਕੈ ਿਬਿਖਆ ਿਬਕਾਰ ਦੇਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕੇ ਏਕੈ ਗੋਿਬਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨੀਕੋ ਕਹਤ ਹੈ
ਸਾਧ ਜਨ ॥
ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਪਨ ਥਾਿਪਓ ਹਿਰ ਜਪੁ ਨ ਿਨਮਖ ਜਾਿਪਓ ਅਰਥੁ ਦਰ੍ਬੁ ਦੇਖੁ ਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਚਲਨਾ ॥੧॥
ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਕਰਮੁ ਭਲਾ ਿਤਿਨ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਪਲਾ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਜਮੁ ਸੰਤਾਵੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਨਾ ॥
ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਟਓ ਹੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ਏਕੈ ਿਨਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥
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ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥

2077

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-1)

ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥
ਸਦ ਨਵਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸੋਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ਾ ਭਗਿਤ ਦਾਨੁ ਜਸੁ ਮੰਗੀ ॥੧॥
ਜੋਗ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਸੇਖਨਾਗੈ ਸਗਲ ਜਪਿਹ ਤਰੰਗੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸਦ ਸੰਗੀ ॥੨॥੩॥
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ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਚਾ ਿਮਲਣ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਕਉ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥

2078

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (564-3)

ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਚਾ ਿਮਲਣ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਕਉ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ॥
ਜੇ ਸਉ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਬਾਲਕੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਬਨੁ ਖੀਰੇ ॥
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੇ ॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਿਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈ ਮੇਿਲਹੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਓਹੁ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ ਿਨਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਿਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ॥
ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਕਉ ਿਬਲਲਾਤਾ ॥
ਹਉ ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਣ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਤਾ ॥੨॥
ਹਉ ਭਈ ਉਡੀਣੀ ਕੰਤ ਕਉ ਅੰਮਾਲੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਕਿਦ ਨੈਣੀ ਦੇਖਾ ॥
ਸਿਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਵਸਰੇ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥
ਇਹੁ ਕਾਪੜੁ ਤਿਨ ਨ ਸੁਖਾਵਈ ਕਿਰ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਵੇਸਾ ॥
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਿਵਆ ਿਪਆਰਾ ਿਤਨ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸਾ ॥੩॥
ਮੈ ਸਿਭ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਕਾਿਮ ਨ ਆਏ ॥
ਜਾ ਸਿਹ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਿਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਿਜਨ ਸਹੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥
ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਿਤਨ ਕੇ ਧੋਵਾ ਸਦ ਪਾਏ ॥੪॥
ਿਜਚਰੁ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਾ ਅੰਮਾਲੀ ਿਤਚਰੁ ਮੈ ਜਾਿਣਆ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰੇ ॥
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੂ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂ ਰੇ ॥
ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਿਪਰੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣਆ ਅੰਮਾਲੀ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਲਿਗ ਪੈਰੇ ॥੫॥੧॥੯॥

2250

ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥

2079

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-16)

ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲਓ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨੁ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨੁ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ ਿਬਨਿਸਓ ਮੂੜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥
ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਿਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥

2251

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ ਧਿਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥

2080

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

(696-1)

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ਗੁ ਿਰ ਹਾਥੁ ਧਿਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਿਰਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਅਰਥਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਿਬਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿਨਤ ਫਾਥਾ ॥
ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਿਤਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥
ਿਜਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਿਤਨ ਸਫਿਲਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਰ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨਹੀਨ ਅਿਗਆਨੀ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਿਗ ਪੰਥਾ ॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁ ਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਿਮਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥

2252

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥

2081

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-13)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁ ਰ ਮੀਠਾ ॥
ਖੁਿਲ੍ਹਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਹਿਰ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ ॥
ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣੀਠਾ ॥੧॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨੀਠਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥

2253

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸ ਿਤ ਵਸਾਈ ॥

2082

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (732-13)

ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਗਰੀ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸ ਿਤ ਵਸਾਈ ॥
ਿਤਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਿਖਨ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦਇਆਿਲ ਗੁ ਣ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੨॥
ਹਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਢੂਿਢ ਢੂਢਾਈ ॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖ ਿਲਖੇ ਹਿਰ ਪਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥

2254

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

2083

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-15)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜੀਿਵਆ ਜਾਇ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇ ॥੨॥
ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਿਖ ਮਾਇਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥੩॥
ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਿਰ ਭਾਗ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥

2255

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗੋ ਹਿਰ ਤੀਰ ॥

2084

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (861-18)

ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਿਜਉ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਬਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗੋ ਹਿਰ ਤੀਰ ॥
ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥੨॥
ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਗੁ ਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਤ ਧੀਰ ॥੩॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਿਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥

2256

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥

2085

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ (247-6)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਿਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥
ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁ ਰ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ॥
ਪੁਰਖੋ ਿਬਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸਰ੍ੀਧਰੁ ਿਕਉ ਿਮਲਹ ਤੁਝੈ ਉਡੀਣੀਆ ॥
ਕਰ ਕਰਿਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਿਨ ਆਸ ਦਰਸ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨ ਘੜੀ ਿਵਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਿਜਉ ਿਪਆਸੇ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥੧॥
ਇਕ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ਸੁਿਣ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਿਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਿਖ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਧਨ ਿਕਉ ਧੀਰਏ ॥
ਗੁ ਣਵੰਤ ਨਾਹ ਦਇਆਲੁ ਬਾਲਾ ਸਰਬ ਗੁ ਣ ਭਰਪੂਰਏ ॥
ਿਪਰ ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਹਉ ਿਵਛੁੜੀ ਬੁਿਰਆਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥
ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਿਭ ਦੇਸਾ ॥
ਹਉ ਿਸਰੁ ਅਰਪੀ ਿਤਸੁ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ ॥
ਅਰਿਪਆ ਤ ਸੀਸੁ ਸੁਥਾਿਨ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਖਾਇਆ ॥
ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਿਮਿਟਆ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਇਆ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਿਣ ਿਮਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ॥੩॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਘਿਰ ਲਾਲੁ ਆਇਆ ਿਪਆਰਾ ਸਭ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥
ਿਮਿਲਆ ਤ ਲਾਲੁ ਗੁ ਪਾਲੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਿਜਆ ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥
ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਿਹ ਘਰ ਮਿਹ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕੰਤੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥੪॥੧॥

2257

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਿਮਸਟ ਲਗੇ ਿਪਰ੍ਅ ਬੋਲਾ ॥

2086

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-9)

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਿਮਸਟ ਲਗੇ ਿਪਰ੍ਅ ਬੋਲਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੂ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ ਮੋਿਹ ਕਲਤਰ੍ ਸਿਹਤ ਸਿਭ ਗੋਲਾ ॥
ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮੈ ਓਲਾ ॥੧॥
ਜੇ ਤਖਿਤ ਬੈਸਾਲਿਹ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਘਾਸੁ ਬਢਾਵਿਹ ਕੇਤਕ ਬੋਲਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥

2258

ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਹੁ ਿਮਲੈ ਿਕਤੁ ਗਲੀ ॥

2087

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ (527-7)

ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਹੁ ਿਮਲੈ ਿਕਤੁ ਗਲੀ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ਮਾਰਗੁ ਹਮ ਪੀਛੈ ਲਾਿਗ ਚਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਇਹ ਚਾਲ ਬਨੀ ਹੈ ਭਲੀ ॥
ਲਟੁਰੀ ਮਧੁਰੀ ਠਾਕੁ ਰ ਭਾਈ ਓਹ ਸੁੰਦਿਰ ਹਿਰ ਢੁਿਲ ਿਮਲੀ ॥੧॥
ਏਕੋ ਿਪਰ੍ਉ ਸਖੀਆ ਸਭ ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਿਪਰ ਸਾ ਭਲੀ ॥
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਿਕਆ ਕਰੈ ਿਬਚਾਰਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਰਾਿਹ ਚਲੀ ॥੨॥੨॥

2259

ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸ ਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2088

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (988-13)

ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸ ਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰ ਧਰੇ ਚਕਰ੍ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥
ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦਰ੍ੋਪਤੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਅਹਿਲਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥
ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਿਤ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥
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ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਰੈ ॥

2089

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1214-13)

ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਰੈ ॥
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਦੀਨ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਜਉ ਜਾਨਿਹ ਿਤਉ ਪਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਬ ਭੁਖੌ ਤਬ ਭੋਜਨੁ ਮ ਗੈ ਅਘਾਏ ਸੂਖ ਸਘਾਰੈ ॥
ਤਬ ਅਰੋਗ ਜਬ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਬਸਤੌ ਛੁਟਕਤ ਹੋਇ ਰਵਾਰੈ ॥੧॥
ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਥਾਿਪਉ ਥਾਪਨਹਾਰੈ ॥
ਨਾਮੁ ਨ ਿਬਸਰੈ ਤਬ ਜੀਵਨੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨਤੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੈ ॥੨॥੨੯॥੫੨॥
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ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਦਇਆਲ ਢਿਹ ਪਏ ਦੁਆਿਰਆ ॥

2090

ਪਉੜੀ ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (709-12)

ਮੇਿਲ ਲੈਹ ੁ ਦਇਆਲ ਢਿਹ ਪਏ ਦੁਆਿਰਆ ॥
ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰ੍ਮਤ ਬਹੁ ਹਾਿਰਆ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ਹਿਰ ਪਿਤਤ ਉਧਾਿਰਆ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਿਬਨਉ ਮੋਿਹ ਸਾਿਰਆ ॥
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹ ੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਿਰਆ ॥੧੬॥
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ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁ ਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥

2091

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752-15)

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਧਆਈਐ ॥
ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਿਤਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁ ਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥
ਰਹਉ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਿਲ ਗੁ ਿਰ ਦੇਖਾਿਲਆ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਭਾਿਲ ਸਬਿਦ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥੨॥
ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥
ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥
ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥
ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਿਹ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਿਜਆ ॥
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਿਜਆ ॥੫॥
ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਜਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥
ਆਪੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭਇਆ ॥੬॥
ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਦੂਿਰ ਜਾਣਿਹ ਸਭ ਤੂ ਹੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ਅੰਤਿਰ ਭੀ ਤੂ ਹੈ ॥੭॥
ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ਅੰਤਿਰ ਸ ਿਤ ਹੋਇ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮਿਤ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥
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ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥

2092

ਿਤਲੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥ (727-12)

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥
ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨੀ ॥
ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਿਰ ਦਿਰ ਪੇਿਸ ਤੂੰ ਮਨੀ ॥੧॥
ਦਰੀਆਉ ਤੂ ਿਦਹੰਦ ਤੂ ਿਬਸੀਆਰ ਤੂ ਧਨੀ ॥
ਦੇਿਹ ਲੇਿਹ ਏਕੁ ਤੂੰ ਿਦਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥
ਤੂੰ ਦਾਨ ਤੂੰ ਬੀਨ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਿਕਆ ਕਰੀ ॥
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥
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ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥

2093

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ (758-13)

ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਲਾਇਆ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁ ਰ ੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਣੇ ॥੧॥
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੀਆ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਿਪਆਰੁ ॥
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਮੇਿਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥
ਜੇ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਹਿਜ ਪੀਏਉ ॥੩॥
ਸੁਿਤਆ ਗੁ ਰ ੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਠਿਦਆ ਭੀ ਗੁ ਰ ੁ ਆਲਾਉ ॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜੇ ਿਮਲੈ ਹਉ ਤਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁ ਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਿਤਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥੬॥
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਿਕਤੈ ਉਪਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸੰਤੁ ਨ ਜੀਵਈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥੭॥
ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਕਉ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥
ਮੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਲਾਿਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਗੁ ਰ ੁ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਇ ॥
ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥
ਿਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥
ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੀਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਰਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮੰਿਨਆ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥
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ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥

2094

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (175-2)

ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਤੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਉ ॥
ਮੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੇ ਜੀਉ ॥
ਜਿਪ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਉ ॥
ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਵੇਖਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਮਿਨ ਲਗਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਾਉ ਜੀਉ ॥
ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੩॥
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਡੜੀ ਗੋਿਵੰਦ ਪਰ੍ਭ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਗੋਿਵਦ ਪਰ੍ਭ ਪਾਸਾ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਿਰਅੜੀ ਮਿਨ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੩੧॥੬੯॥
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ਮੈ ਕਾਮਿਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

2095

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-12)

ਮੈ ਕਾਮਿਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਜੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥
ਜ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਈ ॥
ਜ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥
ਿਮਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਜਾਈ ॥੩॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥
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ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ੁ ॥

2096

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-13)

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥
ਭਲਕੇ ਭਉਕਿਹ ਸਦਾ ਬਇਆਿਲ ॥
ਕੂ ੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਮੈ ਪਿਤ ਕੀ ਪੰਿਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥
ਹਉ ਿਬਗੜੈ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਿਬਕਰਾਲ ॥
ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਾ ਆਖਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਿਤ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਤਿਨ ਵਸਿਹ ਚੰਡਾਲ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥
ਫਾਹੀ ਸੁਰਿਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥
ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥
ਖਰਾ ਿਸਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥
ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ੁ ॥
ਹਉ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰ ੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਧਾਣਕ ਰੂਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥
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ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥

2097

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-12)

ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਿਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਬੀਐ ॥੧॥
ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ॥
ਦੇਿਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਿਜ ਨ ਿਕਤੈ ਗਨ ॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨ ॥੨॥
ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਿਵਆ ॥
ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਗਾਿਵਆ ॥੩॥
ਸਚਾ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥
ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥
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ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥

2098

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੮ (827-15)

ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
ਈਘੈ ਿਨਰਗੁ ਨ ਊਘੈ ਸਰਗੁ ਨ ਕੇਲ ਕਰਤ ਿਬਿਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਗਰ ਮਿਹ ਆਿਪ ਬਾਹਿਰ ਫੁਿਨ ਆਪਨ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ ਕਹ ਕਹ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਕਹ ਕਹ ਚੇਰਾ ॥੧॥
ਕਾ ਕਉ ਦੁਰਾਉ ਕਾ ਿਸਉ ਬਲਬੰਚਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਨੇਰਾ ॥
ਸਾਧ ਮੂਰਿਤ ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਿਟਓ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀ ਅਨ ਹੇਰਾ ॥੨॥੧॥੧੧੭॥
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ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

2099

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-19)

ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁ ਨ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰ੍ਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਿਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਮਨਿਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਿਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥
ਿਬਨਵਿਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥
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ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਪਰ੍ੇਮ ਮਿਨ ਆਸਾ ॥

2100

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (560-19)

ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥
ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਪਰ੍ੇਮ ਮਿਨ ਆਸਾ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰ ੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂ ਿਰ ਸਰੀਰੇ ॥
ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਾ ਅਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪੂਰੇ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸੇ ਮੈ ਗੁ ਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਕਉ ਿਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥
ਹਉ ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥
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ਮੈ ਪੇਿਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥

2101

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

(534-15)

ਮੈ ਪੇਿਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਆਨ ਨ ਸਮਸਿਰ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਢੂਿਢ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਿਤ ਬਡੋ ਗਾਹਰੋ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥
ਤੋਿਲ ਨ ਤੁਲੀਐ ਮੋਿਲ ਨ ਮੁਲੀਐ ਕਤ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ॥੧॥
ਖੋਜ ਅਸੰਖਾ ਅਿਨਕ ਤਪੰਥਾ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ਠਾਕੁ ਰ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਰਸ ਭੂੰਚਾ ॥੨॥੧॥੩੨॥
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ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥

2102

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫

(396-12)

ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥
ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥
ਿਜਸੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥
ਚਤੁਰਾਈ ਿਸਆਣਪਾ ਿਕਤੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥
ਤੁਠਾ ਸਾਿਹਬੁ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਿਕਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹੋਰ ੁ ਛੋਿਡਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥

2274

ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ॥

2103

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀੳ ॥ (1164-1)

ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ॥
ਰਿਚ ਰਿਚ ਤਾ ਕਉ ਕਰਉ ਿਸੰਗਾਰੁ ॥੧॥
ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਭਲੇ ਿਨੰਦਉ ਲੋਗੁ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਦੁ ਿਬਬਾਦੁ ਕਾਹੂ ਿਸਉ ਨ ਕੀਜੈ ॥
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥
ਅਬ ਜੀਅ ਜਾਿਨ ਐਸੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥
ਿਮਲਉ ਗੁ ਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਾਈ ॥੩॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਕਰੈ ਨਰੁ ਕੋਈ ॥
ਨਾਮੇ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਭੇਟਲ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥

2275

ਮੈ ਬਨਜਾਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥

2104

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (157-2)

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਿਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਿਣ ਖਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਮਲੈ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੈ ਬਨਜਾਰਿਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਿਕਲ ਹੋਵਾ ਅੰਿਬ ਬਸਾ ਸਹਿਜ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਮਲੈ ਦਰਸਿਨ ਰੂਿਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਿਲ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਾਿਰ ॥
ਉਰਵਾਿਰ ਪਾਿਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਿਮਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਿਰ ॥੩॥
ਨਾਗਿਨ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥

2276

ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਿਚ ਿਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥

2105

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (843-18)

ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਿਚ ਿਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਮੋਹੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥
ਅਿਵਗਤੋ ਹਿਰ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਿਤਸੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ॥
ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਅੰਦਿਰ ਤੂੰ ਜੀਐ ॥
ਮੈ ਅਵਰੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਿਧਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿਰ ਵਿਸ ਰਹੇ ॥
ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਠੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਿਹ ਰਹੇ ॥੧॥
ਿਭੰਨੜੀ ਰੈਿਣ ਭਲੀ ਿਦਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਸੂਤੜੀਏ ਿਪਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ॥
ਨਵ ਹਾਿਣ ਨਵ ਧਨ ਸਬਿਦ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਿਪਰ ਭਾਣੀਆ ॥
ਤਿਜ ਕੂ ੜੁ ਕਪਟੁ ਸੁਭਾਉ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥
ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕੰਠੇ ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਿਣਆ ॥
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਤੁਧੁ ਭਾਿਣਆ ॥੨॥
ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਿਜਿਨ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝਏ ॥
ਓਹੁ ਸਬਿਦ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਿਨ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰਆ ॥
ਓਹੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥੩॥
ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਭਗਿਤ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਿਨ ਰਹਸੀ ਸੀਝਿਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ॥
ਮਨੁ ਮਾਿਰ ਰੀਝੈ ਸਬਿਦ ਸੀਝੈ ਤਰ੍ੈ ਲੋਕ ਨਾਥੁ ਪਛਾਣਏ ॥
ਮਨੁ ਡੀਿਗ ਡੋਿਲ ਨ ਜਾਇ ਕਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਣਏ ॥
ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਓ ॥
ਸਾਿਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਝਗਰੁ ਿਨਬੇਰਓ ॥੪॥੨॥

2277

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (836-13)

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਬੂੰਦ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੧॥
ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੈ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਿਸਰੁ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਿਮ ਰੋਿਮ ਮਿਨ ਤਿਨ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖੇ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥
ਬੈਦਕ ਨਾਿਟਕ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਿਹਰਦੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥
ਹਉ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਗਈਆ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਿਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਿਤਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥
ਕੋਈ ਆਿਨ ਆਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਬਿਲ ਘੁ ਿਮ ਗਈਆ ॥
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਿਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਜਾ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥
ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਕਰਤ ਸਰਿਣ ਜੇ ਆਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ਿਮਲੈ ਿਖਨੁ ਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਟ ਲੋਭਈਆ ॥
ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਿਰ ਬੇਟਾ ਜਨਿਮਆ ਿਪਤਾ ਤਾਿਹ ਿਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਆਏ ਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਜਮਈਆ ॥
ਭਗਿਤ ਭਗਿਤ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਣ ਆਿਣ ਮਿਹੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਅੰਿਗ ਲਈਆ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਨਾਨਕ ਕਿਢ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥

2278

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਕਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (39-15)

ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਕਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥
ਜਾ ਦੇਖਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਦੇਿਖਐ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਿਤਨ ਸਜਣਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਬੁਿਝਆ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਹਉ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਵਾ ਕਿਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੨॥
ਮਨਹਿਠ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਕਿਰ ਰਹੇ ਮਿਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਕੂ ਿੜ ਕਪਿਟ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥
ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ॥
ਪਰ੍ਭ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਿਰ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਿਸ ॥
ਿਬਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁ ਬਦੇ ਕਿਢ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥
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ਮੈ ਮਿਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥

2108

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (561-10)

ਮੈ ਮਿਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁ ਰੈ ਗੁ ਰ ਪੁਿਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥
ਹਉ ਸਿਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਿਪਰ ਕਾਰਿਣ ਜੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾ ॥
ਸੋ ਿਪਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਨਦਿਰ ਨ ਦੇਖੈ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਿਣ ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਅੜਾ ਸਚੁ ਸਵਰਾ ॥੨॥
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਿਣ ਤੁਸੀ ਿਕਉ ਿਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥
ਮੈ ਊਪਿਰ ਨਦਿਰ ਕਰੀ ਿਪਿਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਿਡਅੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ॥
ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਭੈਣੇ ਿਮਲੀਐ ॥
ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਿਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ਿਤਸੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਣਾ ਦੇਵਾ ॥
ਿਨਤ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਪਾਣੀ ਢੋਵ ॥
ਿਨਤ ਿਨਤ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥੪॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਿਲ ਹਰੇ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਸਹੁ ਹਿਰ ਗੋਸਿਟ ਪੂਛ ਕਿਰ ਸ ਝੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਵੇਲਾ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥
ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਿਜਸੁ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਮੇਰਾ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਿਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥
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ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਿਤ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
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ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-7)

ਿਕਰਸਾਣੀ ਿਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥
ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਿਰ ਅੰਿਤ ਛਡਾਇ ॥੧॥
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਿਤ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥
ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁ ਵਧਾਵੈ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲਤਾ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ਿਬਖੁ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਿਹ ਹਾਿਟ ਕਮਾਇ ॥
ਮੋਹ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਇ ॥
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁ ਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ॥
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥
ਜਿਨ ਨਾਨਿਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥
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ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਿਪਰ ਨਾਿਲ ॥

2110

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1014-15)

ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੁ ੰਮਣੀ ਿਕਤੀ ਿਮਤਰ੍ ਕਰੇਉ ॥
ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਿਕਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥
ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਿਪਰ ਨਾਿਲ ॥
ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੇਈਅੜੈ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਿਕਉ ਜਾਉ ॥
ਮੈ ਗਿਲ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਝੂਿਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥
ਪੇਈਅੜੈ ਿਪਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ॥
ਸੁਿਖ ਸਵੰਿਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੩॥
ਲੇਫ ੁ ਿਨਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਿਗ ਬਣਾਇ ॥
ਿਪਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਡੁ ਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥੪॥
ਿਕਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡੜੇ ਿਕਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥
ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥
ਸਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥
ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਪਆਿਰ ॥੬॥
ਿਗਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥੭॥
ਤਉ ਭਾਵਿਨ ਤਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਿਕਤੀਆਹ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਿਤਨ ਸਚੈ ਰਤੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥

2282

ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥

2111

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1005-16)

ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥
ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥
ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਦੀਨਾ ॥
ਤੁਮਰੀ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥
ਪੂਰਨ ਿਬਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਿਹ ਆਇਓ ਪਾਛੈ ॥
ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ ॥੩॥
ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥
ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨੁ ਦਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥

2283

ਮੋ ਕਉ ਤਾਿਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਿਰ ਲੇ ॥

2112

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ॥ (873-16)

ਮੋ ਕਉ ਤਾਿਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਿਰ ਲੇ ॥
ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਿਰਬੇ ਨ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਿਨਮਖ ਮੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੁਿਧ ਿਸਖਲਾਈ ॥
ਨਰ ਤੇ ਉਪਿਜ ਸੁਰਗ ਕਉ ਜੀਿਤਓ ਸੋ ਅਵਖਧ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥
ਜਹਾ ਜਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਦੁ ਟੇਕੇ ਨੈਕੁ ਿਟਕਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਿਵਲੰਿਬ ਬਹੁਤੁ ਜਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਿਨਜ ਮਿਤ ਏਹ ॥੨॥੩॥

2284

ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ਤੂ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ॥

2113

ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1292-14)

ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ਤੂ ਨ ਿਬਸਾਿਰ ॥
ਤੂ ਨ ਿਬਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭਰ੍ਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਿਰ ਸਭ ਕੋਿਪਲਾ ॥
ਸੂਦ ੁ ਸੂਦ ੁ ਕਿਰ ਮਾਿਰ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥
ੁ ੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥
ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਿਤ ਦੇਹਗ
ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਿਪਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥
ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਿਤਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥
ੁ ਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਿਪਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥
ਫੇਿਰ ਦੀਆ ਦੇਹਰ

2285

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥

2114

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-19)

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਿਮ ਕਉਨ ਛੁਿਟਓ ਰੀ ॥
ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਿਟਓ ਰੀ ॥੧॥
ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਤਰ੍ਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਿਰਆ ਬੂਟ ੁ ਰਿਹਓ ਰੀ ॥
ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਿਹਓ ਰੀ ॥੨॥
ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਿਹ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਿਨਓ ਰੀ ॥
ਮਹਾ ਮੰਤਰ੍ੁ ਗੁ ਰ ਿਹਰਦੈ ਬਿਸਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਿਨਓ ਰੀ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਨਦਿਰ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਿਣ ਲਗਾਈ ॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥

2286

ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਨੀ ॥

2115

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-7)

ਮੀਠੀ ਆਿਗਆ ਿਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥
ਸਉਕਿਨ ਘਰ ਕੀ ਕੰਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੀਗਾਿਰ ਕਰੀ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਿਤ ਹਰੀ ॥੧॥
ਭਲੋ ਭਇਓ ਿਪਰ੍ਅ ਕਿਹਆ ਮਾਿਨਆ ॥
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸੁ ਘਰ ਕਾ ਜਾਿਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਬੰਦੀ ਿਪਰ੍ਅ ਿਖਜਮਤਦਾਰ ॥
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
ਲੇ ਪਖਾ ਿਪਰ੍ਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥
ਭਾਿਗ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥
ਨਾ ਮੈ ਕੁ ਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਉ ਭਾਨੀ ਕੰਤ ॥
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਨੀ ॥
ਕੰਤ ਪਕਿਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥
ਜਬ ਮੁਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੇਲੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁ ਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥

2287

ਮੋਿਹ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ਕੋ ॥

2116

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (212-7)

ਮੋਿਹ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁ ਰ ਕੋ ॥
ਧਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
ਿਖਨ ਮਿਹ ਸਾਿਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥
ਕਾਮੁ ਕਰੀ ਜੇ ਠਾਕੁ ਰ ਭਾਵਾ ॥
ਗੀਤ ਚਿਰਤ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵਾ ॥੨॥
ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਠਾਕੁ ਰ ਵਜੀਰਾ ॥
ਿਤਨਾ ਦੇਿਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ ॥੪॥੧੧॥੧੪੯॥

2288

ਮੋਿਹ ਦੁਹਾਗਿਨ ਆਿਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥

2117

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-2)

ਮੋਿਹ ਦੁਹਾਗਿਨ ਆਿਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਮਿਟਓ ਦੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥
ਗੁ ਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗਰ੍ਸਿਤ ਅਨੰਦ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਿਹ ਕੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਪਿਤ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ॥
ਿਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਦ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥
ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥
ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਤਾ ਕੈ ਬਹੁਤੁ ਿਨਧਾਨ ॥
ਜਾ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਪਨਾ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ॥
ਤਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਬਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥

2289

ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਸਭ ਗੁ ਣਹ ਿਬਹੂਨਾ ॥

2118

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (805-4)

ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਸਭ ਗੁ ਣਹ ਿਬਹੂਨਾ ॥
ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰ ਗੋਪਾਿਲ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਘਰ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਬ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ॥੨॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਬੇਿਦ ਲੇਿਖਆ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੋ ਨੈਨਹੁ ਪੇਿਖਆ ॥੩॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਰ੍ਗਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿਭ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੪॥੯॥੧੪॥

2290

ਮੋਿਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

2119

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (676-13)

ਮੋਿਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਖਾਟਣ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੋਜਗਾਰੁ ॥
ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਤਾ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਏਕ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਅਿਤ ਮਸਕੀਨੀ ॥
ਸੰਤ ਵਡਾਈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਚੀਨੀ ॥
ਅਨਦੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ॥
ਸੂਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਿਬਨਸੀ ਿਚੰਦ ॥੨॥
ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਹੋਵਿਹ ਇਕਤਰ੍ ॥
ਤਹ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਨਾਦ ਕਿਵਤ ॥
ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਿਹ ਅਨਦ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਉਨ ਸੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਚਰਨ ਪਖਾਿਰ ਕਹ ਗੁ ਣਤਾਸ ॥
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਹਜੂਿਰ ॥
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਸੰਤਾ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥

2291

ਮੋਿਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥

2120

ਗੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥ (874-1)

ਮੋਿਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥
ਬਛਰੇ ਿਬਨੁ ਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥
ਪਾਨੀਆ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥
ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈਸੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥
ਤਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂ ਟਲਾ ॥੨॥
ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥
ਜੈਸੇ ਿਬਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥
ਜੈਸੇ ਤਾਪਤੇ ਿਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥
ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥

2292

ਮੋਹਨ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ॥

2121

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੪

(1209-2)

ਮੋਹਨ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ॥
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਅਿਭਮਾਨੈ ਬੋਲਉ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਿਪਰ੍ਅ ਿਚਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਨਕਿਟ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਪੇਖਉ ਨਾਹੀ ਭਰਿਮ ਭਰਿਮ ਦੁਖ ਭਰੀਆ ॥
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁ ਰ ਲਾਿਹ ਪਾਰਦੋ ਿਮਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ॥੧॥
ਏਕ ਿਨਮਖ ਜੇ ਿਬਸਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨਉ ਕੋਿਟ ਿਦਨਸ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਭੀਰ ਜਉ ਪਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਮਰੀਆ ॥੨॥੧॥੨੪॥

2293

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥

2122

ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਤਾਲ (830-3)

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥
ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ॥
ਲਾਲਨੁ ਮੋਿਹ ਿਮਲਾਵਹੁ ॥
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥
ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਿਮਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਿਮਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥
ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹੁ ॥
ਆਨਦ ਰੂਪ ਿਧਆਵਹੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥
ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥
ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਵੈ ॥
ਅਬ ਮੋਿਹ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਸਭ ਮੇਰੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥
ਅਬ ਮੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ॥
ਮੀਠੀ ਿਪਰਿਹ ਕਹਾਨੀ ॥
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥

2294

ਮੋਹਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥

2123

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-15)

ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਿਪਆਰੋ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥
ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਿਤਆਿਗ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥੧॥
ਮੋਹਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥
ਬਾਿਸ ਰਿਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਪੇਿਖ ਮੋਿਹਓ ਮਨੁ ਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨਹੁ ਜੰਗੀਲਾ ॥
ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥

2295

ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹ ਲੀਏ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ॥

2124

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1004-5)

ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹ ਲੀਏ ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਨੀਆ ॥
ਲੋਿਭ ਿਵਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਸੰਚੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦਇਅਲੀਆ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਏਕੈ ਸਰ੍ਮੁ ਕਿਰ ਗਾਡੀ ਗਡਹੈ ॥
ਏਕਿਹ ਸੁਪਨੈ ਦਾਮੁ ਨ ਛਡਹੈ ॥
ਰਾਜੁ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਿਜਿਨ ਥੈਲੀ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਚੰਚਿਲ ਚਲੀਆ ॥੨॥
ਏਕਿਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪੰਡ ਤੇ ਿਪਆਰੀ ॥
ਏਕ ਸੰਚੀ ਤਿਜ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ਸੁਤ ਮੀਤ ਭਰ੍ਾਤ ਤੇ ਗੁ ਹਜੀ ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਹੋਈ ਖਲੀਆ ॥੩॥
ਹੋਇ ਅਉਧੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਿਡਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਨ ਮਿਹ ਬਸਤੇ ਊਿਠ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ॥੪॥
ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਠਾਕੁ ਿਰ ਜਾ ਕੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬਿਸਓ ਜੀਅ ਤਾ ਕੈ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਲੀਆ ॥੫॥੨॥੧੮॥

2296

ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥

2125

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1216-3)

ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸਗਲ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਤੁਟੈ ਨ ਕਾਹੂ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖਟੁ ਸਾਸਤਰ੍ ਉਚਰਤ ਰਸਨਾਗਰ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਨ ਥੋਰੀ ॥
ਪੂਜਾ ਚਕਰ੍ ਬਰਤ ਨੇਮ ਤਪੀਆ ਊਹਾ ਗੈਿਲ ਨ ਛੋਰੀ ॥੧॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਮਿਹ ਪਿਤਤ ਹੋਤ ਜਗੁ ਸੰਤਹੁ ਕਰਹੁ ਪਰਮ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭੋਰੀ ॥੨॥੩੭॥੬੦॥

2297

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਿਹ ਜੜਾਉ ॥

2126

ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (14-2)

ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਿਹ ਜੜਾਉ ॥
ਕਸਤੂਿਰ ਕੁ ੰਗੂ ਅਗਿਰ ਚੰਦਿਨ ਲੀਿਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਿਛ ਦੇਿਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਿਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
ਮੋਹਣੀ ਮੁਿਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਿਗ ਪਸਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥
ਿਸਧੁ ਹੋਵਾ ਿਸਿਧ ਲਾਈ ਿਰਿਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥
ਗੁ ਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਿਲ ਲਸਕਰ ਤਖਿਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥
ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥

2298

ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥

2127

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (830-9)

ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥
ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸੰਤਨਾ ॥
ਅਬ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਉਲਿਝਓ ਅਿਲ ਮਕਰੰਦ ਕਮਲ ਿਜਉ ॥
ਅਨ ਰਸ ਨਹੀ ਚਾਹੈ ਏਕੈ ਹਿਰ ਲਾਹੈ ॥੧॥
ਅਨ ਤੇ ਟੂਟੀਐ ਿਰਖ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ॥
ਮਨ ਹਿਰ ਰਸ ਘੂ ਟੀਐ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀਐ ॥
ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੇ ॥੨॥੨॥੧੨੯॥

2299

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

2128

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (557-13)

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ ਿਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਿਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੋ ॥
ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥
ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਿਸਉ ਮੁੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥
ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥
ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥
ਜੋ ਸਹ ਕੰਿਠ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਿਸ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥
ਸਿਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਵਾ ॥
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥
ਮਾਿਠ ਗੁ ੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਿਵਸੂਿਰ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰ ੂ ॥
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਿਜਿਨ ਹਉ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਿਰਆ ਰੋਇ ॥
ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਿਨ ਿਪਆਰੇ ਭੇਿਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਬਾਤ ਿਜ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਦੀਜੈ ॥
ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਿਰ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਿਵਣੁ ਿਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥
ਿਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਿਵਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥

2300

ਮੋਰੈ ਿਹਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥

2129

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-10)

ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥
ਰਿਸ ਰਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਵਉ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਮੋਰੈ ਿਹਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥
ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਬੇਅੰਤ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਹੋਹ ੁ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥
ਿਹਰਦੈ ਚਰਣ ਸਬਦੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬ ਿਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥

2301

ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਿਹਓ ਕਰੈ ॥

2130

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (536-8)

ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਿਹਓ ਕਰੈ ॥
ਸੀਖ ਿਸਖਾਇ ਰਿਹਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਦੁਰਮਿਤ ਤੇ ਨ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਿਰ ਜਸੁ ਨਿਹ ਉਚਰੈ ॥
ਕਿਰ ਪਰਪੰਚੁ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨੋ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ॥੧॥
ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਿਜਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ ਕਿਹਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਜਾ ਤੇ ਕਾਜੁ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥
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ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2131

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ ੨ ॥ (23-10)

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਿਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥
ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥
ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥
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ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5)

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
ਪਬਿਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਿਜਉ ਢਿਲ ਢੁਿਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥
ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥
ਿਦਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਡੁ ਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਿਣ ॥੨॥
ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥
ਲਗੀ ਆਵਿਹ ਸਾਹੁਰੈ ਿਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਿਵਰਤੀ ਸੰਿਨ ॥
ਗੁ ਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਿਨ ॥੪॥੨੪॥
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ਰੰਗੇ ਕਾ ਿਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯ (751-2)

ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਜੀਉ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰ੍ਿਮ ਭੁਲੀਆ ਠਿਗ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ਜੀਉ ॥
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਜਨਮੁ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥
ਰੰਗੇ ਕਾ ਿਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥
ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਜੇ ਭਵਿਹ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਜੇ ਿਫਰਿਹ ਬਿਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਿਹ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਚਟੇ ਿਜਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਿਚਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਿਵਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥
ਿਨਤ ਿਨਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਗਿਹ ਦੁਖ ਜੀਉ ॥
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥
ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਸਚੇ ਕੀ ਿਲਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥
ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਿਮਤੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥
ਗਾਫਲ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਿਣਆ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਿਲ ਜੀਉ ॥
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਿਤਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ਜੀਉ ॥੭॥
ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਿਰਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥
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ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (699-3)

ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਭੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਾਹਾ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ਸਬਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਸ ਆਵਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਮਾਧੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥
ਜਿਪ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਿਗ ਲਾਹਾ ॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥
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ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਿਤ ਭਲਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-9)

ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਿਤ ਭਲਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ॥
ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਿਤਨ ਪਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
ਸਜਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥੨॥
ਇਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਵਿਣ ਿਤਿਣ ਸਭਤੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਿਬਲਲਾਇ ॥
ਓਇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਓਨਾ ਅੰਤਿਰ ਕਰ੍ੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਿਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਵਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚੋਇ ॥
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥
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ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਿਬਭਾਸ (1335-6)

ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੧॥
ਹਮਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ॥
ਹਿਰ ਊਤਮੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਭਾਇਓ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਹਿਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥
ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰ ਦਾਨ ॥੨॥
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਜਾਨ ॥
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਗੁ ਰ ੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਰਿਸ ਭਗਵਾਨ ॥੩॥
ਗੁ ਨ ਗਾਵਹ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਿਖਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥
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ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਿਨਿਧ ਗਾਇਣ ॥
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (713-19)

ਰਸਨਾ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਿਨਿਧ ਗਾਇਣ ॥
ਸ ਿਤ ਸਹਜੁ ਰਹਸੁ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਿਹ ਸੇਿਵ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਸਾਇਣ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਤੇ ਛੂਟਿਹ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਣ ॥੧॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਦਾਸ ਗੋਿਵੰਦ ਪਰਾਇਣ ॥
ਅਿਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹਿਹ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਸਮਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥੨॥੫॥੧੦॥
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ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥
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ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-8)

ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਿਮਰ੍ਤ ਮੰਡਲ ਇਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮਿਹ ਿਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਿਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਿਹ ਮੀਤ ਿਹਤ ਭਰ੍ਾਤਾ ॥
ਤੁਮ ਪਰਵਾਰ ਤੁਮਿਹ ਆਧਾਰਾ ਤੁਮਿਹ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨਦਾਤਾ ॥੧॥
ਤੁਮਿਹ ਖਜੀਨਾ ਤੁਮਿਹ ਜਰੀਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਿਣਕ ਲਾਲਾ ॥
ਤੁਮਿਹ ਪਾਰਜਾਤ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥

2310

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥

2139

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-16)

ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਦ ੁ ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗੁ ॥
ਤੂੰ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਿਰ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ॥
ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਲਾਥੀਆ ॥੨॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਨਿਧ ਪਾਇਆ ॥
ਸੋ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤ ਹੀ ਧਾਇਆ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ॥੪॥੮॥੧੪੬॥

2311

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

2140

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1220-14)

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥
ਆਨ ਸੁਆਦ ਿਬਸਾਿਰ ਸਗਲੇ ਭਲੋ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਿਹਰਦੈ ਏਕ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਿਹ ਿਨਰਮਲੁ ਬਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਆਉ ॥੧॥
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੨॥੬੧॥੮੪॥

2312

ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥

2141

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-1)

ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥
ਊਿਠ ਿਸਧਾਰੇ ਕਿਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥੧॥
ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਤਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਿਦਸਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਿਹ ਖਰਨਾ ॥੨॥
ਕੂ ੜੈ ਮੋਿਹ ਲਪਿਟ ਲਪਟਾਨਾ ॥
ਛੋਿਡ ਚਿਲਆ ਤਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੩॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਿਤ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥੪॥੮॥੧੪॥

2313

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਅਨੁ ॥

2142

ਮਃ ੫, ਗੂ ਜਰੀ (517-17)

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਅਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ॥
ਹੋਆ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਾਿਰਅਨੁ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਭਵਜਲੁ ਤਾਿਰਅਨੁ ॥
ਸਾਕਤ ਿਨੰਦਕ ਦੁਸਟ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਿਬਦਾਿਰਅਨੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ॥
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥

2314

ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥

2143

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19)

ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂ ਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥
ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਬਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਲਪਿਟ ਸੰਿਗ ਨਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚਰਾਏ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਿਬਹਾਵੈ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ॥੩॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂ ਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ॥
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਿਬਹਾਏ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਚਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋ ਿਪੜੁ ਮਾਲਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ॥੫॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ ਿਹਰਤੇ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਹ ਡਰਤੇ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਰਤੇ ॥੬॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਿਤ ॥
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ ॥
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥
ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਿਸਆਨਾ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੮॥੩॥

2315

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥

2144

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-16)

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨ ॥
ਸੂਖ ਸਹਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ॥
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਵਾਲੈ ਹੋਤਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰੁ ॥
ਖਾਤ ਖਰਿਚ ਕਛੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਹਿਰ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥
ਆਨੰਦ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ॥
ਸੰਤਨ ਹਿਥ ਰਾਖੀ ਕੂ ੰਜੀ ॥੨॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਗੁ ਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥
ਕੇਵਲ ਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਬਾਸਨੁ ॥
ਭਗਤ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਗੋਸਿਟ ਕਰਤ ॥
ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਿਸ ॥
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਿਣ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥

2316

ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥

2145

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (880-11)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਹੋਵੈ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂ ਰ ੁ ਕੀਆ ॥
ਿਜਸੁ ਵਡ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਵਡ ਮਸਤਿਕ ਿਤਿਨ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਿਢ ਕਿਢ ਲੀਆ ॥੨॥
ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥
ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਿਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਿਤਰ੍ਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥

2317

ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥

2146

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ (488-8)

ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨ ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥
ਿਜਨ ਮਿਨ ਹੋਰ ੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰ ੁ ਿਸ ਕ ਢੇ ਕਿਚਆ ॥੧॥
ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥
ਿਵਸਿਰਆ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ਦਿਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥
ਿਤਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥
ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ॥
ਿਜਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ ॥੩॥
ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥

2318

ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥

2147

ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (177-11)

ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥
ਗਰਭ ਮਿਹ ਰਾਿਖਆ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਜਤਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਿਡਆਈ ॥
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਰ ਿਧਆਈ ॥੧॥
ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਕਤਾ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ॥
ਿਜਸੁ ਪਰਸਾਿਦ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥
ਿਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਿਸਮਰਉ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਾਇਆ ਿਸਲਕ ਕਾਟੀ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥

2319

ਰਵਣ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥

2148

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7)

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਿਨ ਸੋਇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਬਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਿਰ ਕਾਿਟ ਛਾਡੇ ਖੋਇ ॥੧॥
ਪਰਾ ਪੂਰਿਬ ਿਜਸਿਹ ਿਲਿਖਆ ਿਬਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥
ਰਵਣ ਗੁ ਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥

2320

ਰਾਇਸਾ ਿਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (724-19)

ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਿਪ ਿਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥
ਰਾਇਸਾ ਿਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਰੰਿਗ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਿਵਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਤਾਣੀ ॥
ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਿਸਰੁ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨॥
ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਿਮਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥
ਤਾ ਿਫਿਰ ਿਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥
ਕੰਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਤੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥
ਸੇ ਗੁ ਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇਹ ॥੪॥
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥
ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਤਾਏ ॥੫॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਚੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥
ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਿਣ ਕਰੈ ਤਉ ਿਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥
ਜੋ ਿਦਿਲ ਿਮਿਲਆ ਸੁ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਿਮਿਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥
ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥
ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਲਵ ਿਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ ॥੮॥
ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਿਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥
ਰਸੀਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ॥੯॥
ਅਿਪਉ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਰ੍ਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥
ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥
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ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਆਿਪ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-12)

ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਆਿਪ ॥
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੂ ਗੁ ਰ ੂ ਜਿਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥
ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥
ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂ ਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥
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ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਹਮ ਤੇ ਿਬਗਰੀ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (856-12)

ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਹਮ ਤੇ ਿਬਗਰੀ ॥
ਸੀਲੁ ਧਰਮੁ ਜਪੁ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਿਭਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਮਰ ਜਾਿਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਿਮਿਥਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ॥
ਿਜਨਿਹ ਿਨਵਾਿਜ ਸਾਿਜ ਹਮ ਕੀਏ ਿਤਸਿਹ ਿਬਸਾਿਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ॥੧॥
ਸੰਿਧਕ ਤੋਿਹ ਸਾਧ ਨਹੀ ਕਹੀਅਉ ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਿਬਨਤੀ ਸੁਨੀਅਹੁ ਮਤ ਘਾਲਹੁ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ॥੨॥੬॥
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ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥

2152

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-16)

ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥
ਤੂ ਹਮਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਨਮੋਹਨੁ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥
ਜਲਤ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਜਨ ਆਿਪ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ॥੧॥
ਸੀਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਮਨ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਰ੍ਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ ॥
ਿਨਿਧ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥
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ਰਾਖੁ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (205-18)

ਰਾਖੁ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨੁ ਸਭ ਗੁ ਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਿਬਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਖੇਦ ੁ ਕਰਿਹ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਿਹ ਆਇਓ ਸਰਿਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥੧॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਹਾਿਰਓ ਅਿਨਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਛੋਡਿਹ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥
ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਿਨ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਟ ਜਾਹੀ ॥੨॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤ ਿਮਲੇ ਮੋਿਹ ਿਤਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸੰਤੀ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਮੋਿਹ ਿਨਰਭਉ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥
ਜੀਿਤ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਿਬਖਾਦੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥
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ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-1)

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥
ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸੰਖ ਨੀਿਤ ਤੁਮ ਿਨਰਗੁ ਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਦਾਸੀ ਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਹਮ ਅਿਕਰਤਘਨਾਰੇ ॥
ਲਾਿਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਿਸਉ ਨਹ ਿਚਿਤ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥
ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦਇਆਲ ਗੁ ਰ ਲੇਹ ੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥
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ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-15)

ਿਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥
ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਿਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥
ਕੋਿਟ ਉਪਾਵ ਿਚਤਵਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥
ਸੋ ਹੋਵੈ ਿਜ ਕਰੈ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣੀ ॥੧॥
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਨਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥
ਿਤਿਨ ਭਉ ਦੂਿਰ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਫੁਿਨ ਹੋਇ ॥
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੨॥
ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਚਿਹ ਮਾਣਸ ਬਾਿਣ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੩॥
ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰ ॥
ਿਤਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਪਿੜ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥
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ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਾਿਰ ਜਨਾ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7)

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥
ੁ ਾ ਕਿਰਆ ॥
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਦੇਹਰ
ਉਕਿਤ ਜੋਿਤ ਲੈ ਸੁਰਿਤ ਪਰੀਿਖਆ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥੧॥
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਾਿਰ ਜਨਾ ॥
ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰ੍ਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਿਨਤਾ ਅਰੁ ਮੀਤਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਹ ੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਿਨਰਮੋਲਾ ॥
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ ॥
ਅੰਤਿਰ ਥਾਨ ਠਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥
ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਿਨ ਬਲਨਾ ॥
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਿਚਿਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ੍ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਿਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥
ਮਨ ਿਤਸੁ ਠਾਕੁ ਰ ਕੇ ਪੂ ਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥
ਅਪਿਵਤਰ੍ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕਿਰਆ ॥
ਸਗਲ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਤੂ ਿਸਿਰ ਧਿਰਆ ॥
ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥
ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਜੈ ॥੬॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥
ਿਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਿਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥
ਿਜਸੁ ਿਵਸਿਰਐ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ॥
ਨਾ ਿਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਬੋਿਹਥੁ ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਿਗ ਪਾਥਰ ਤਿਰਆ ॥੮॥੨॥
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ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-6)

ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥
ਭਉ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਜ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ॥੧॥
ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਇ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਿਗ ਅਿਚੰਤਾ ॥
ਜਹਾ ਕਹ ਪਰ੍ਭੁ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥
ਘਿਰ ਸੁਿਖ ਵਿਸਆ ਬਾਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥੩॥੨॥
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ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਿਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥
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ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥ (1429-19)

ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਿਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥
ਸੰਿਗ ਅਲਾਪਿਹ ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥
ਪਰ੍ਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥
ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਿਗ ਉਚਰਹੀ ॥
ਪਰ੍ਥਮ ਭੈਰਵੀ ਿਬਲਾਵਲੀ ॥
ਪੁੰਿਨਆਕੀ ਗਾਵਿਹ ਬੰਗਲੀ ॥
ਪੁਿਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥
ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥
ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਿਦਸਾਖ ਸੁਨਾਵਿਹ ॥
ਬੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਿਹ ॥੧॥
ਲਲਤ ਿਬਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭ ਿਤ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤਰ੍ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਿਹ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ੍ ॥੧॥
ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਿਹ ॥
ਸੰਿਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਿਹ ॥
ਗੋਂਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
ਗੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥
ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥
ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਿਗ ਲਾਈ ॥
ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥
ਪਰ੍ਬਲਚੰਡ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥
ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥
ਅਸਟ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੰਿਗ ਲਾਏ ॥੧॥
ਪੁਿਨ ਆਇਅਉ ਿਹੰਡੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਿਰ ਸੰਿਗ ਅਸਟ ਸੁਤ ॥
ਉਠਿਹ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਿਮਲਾਵਹੀ ॥੧॥
ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥
ਬਸੰਤੀ ਸੰਦਰ
ੂ ਸੁਹਾਈ ॥
ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥
ਸੰਿਗ ਲਾਈ ਪ ਚਉ ਆਰਜਾ ॥
ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥
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ਚੰਦਰ੍ਿਬੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥
ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਿਹ ਿਬਨੋਦਾ ॥
ਗਾਵਿਹ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤਰ੍ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥
ਪੁਿਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥
ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਿਪ ॥
ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂ ਜਰੀ ਸੰਿਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਿਪ ॥੧॥
ਕਾਲੰਕਾ ਕੁ ੰਤਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥
ਕਮਲਕੁ ਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥
ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲਯ੍ਯ੍ਾਨਾ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤਰ੍ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥
ਸਭ ਿਮਿਲ ਿਸਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਿਹ ॥
ਪ ਚਉ ਸੰਿਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਿਹ ॥
ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥
ਗਵਰੀ ਗਾਵਿਹ ਆਸਾਵਰੀ ॥
ਿਤਹ ਪਾਛੈ ਿਸੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥
ਿਸਰੀਰਾਗ ਿਸਉ ਪ ਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥
ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤਰ੍ ਸਰ੍ੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁ ੰਡ ਕੁ ਭ
ੰ ਹਮੀਰ ॥੧॥
ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਿਹ ॥
ਪ ਚਉ ਸੰਿਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਿਹ ॥
ਸੋਰਿਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥
ਪੁਿਨ ਗਾਵਿਹ ਆਸਾ ਗੁ ਨ ਗੁ ਨੀ ॥
ਊਚੈ ਸੁਿਰ ਸੂਹਉ ਪੁਿਨ ਕੀਨੀ ॥
ਮੇਘ ਰਾਗ ਿਸਉ ਪ ਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥
ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥
ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ ॥
ਪੁਿਨ ਗਾਵਿਹ ਸੰਕਰ ਅਉ ਿਸਆਮਾ ॥
ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਤਰ੍ਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥
ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਿਨ ਗਾਏ ਸੰਿਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥
ਸਭੈ ਪੁਤਰ੍ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ॥੧॥੧॥
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ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਜੋਬਨ ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜਆਨੀ ॥
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫ (379-16)

ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਜੋਬਨ ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜਆਨੀ ॥
ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥
ਆਗੈ ਦਰਗਿਹ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੧॥
ਕਾਹੇ ਏਕ ਿਬਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਹਾ ਬਿਚਤਰ੍ ਸੁੰਦਰ ਆਖਾੜੇ ਰਣ ਮਿਹ ਿਜਤੇ ਪਵਾੜੇ ॥
ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ॥
ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਛੋਿਡ ਚਿਲਆ ਏਕ ਿਦਹਾੜੇ ॥੨॥
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਿਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਆਿਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ਤਤੁ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥
ਨ ਗਾ ਆਇਆ ਨ ਗੋ ਜਾਸੀ ਿਜਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨੈ ॥੩॥
ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਿਭ ਮੀਤਾ ਝੂਠਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਡੂ ਬੇ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥
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ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਬਨਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-10)

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਬਨਾਈ ॥
ਜੋਗੁ ਬਿਨਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲੈ ॥
ਭਰ੍ਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਖੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਿਨਰਬਾਣੇ ॥੩॥
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥੨॥
ਜਾ ਕਉ ਿਮਿਲਓ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂ ਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥
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ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਨਲਯ੍ਯ੍ (1399-3)

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥
ਪਰ੍ਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ੁ ਜਗਤ ਭਯੋ ਆਨੰਦ ੁ ਤਾਰਿਨ ਮਨੁਖਯ੍ਯ੍ ਜਨ ਕੀਅਉ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥
ਗੁ ਰ ਅੰਗਦ ਦੀਅਉ ਿਨਧਾਨੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਗਆਨੁ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਿਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਗੁ ਰ ਅਮਰੁ ਗੁ ਰ ੂ ਸਰ੍ੀ ਸਿਤ ਕਿਲਜੁਿਗ ਰਾਖੀ ਪਿਤ ਅਘਨ ਦੇਖਤ ਗਤੁ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ॥
ਸਭ ਿਬਿਧ ਮਾਿਨਯ੍ਯ੍ਉ ਮਨੁ ਤਬ ਹੀ ਭਯਉ ਪਰ੍ਸੰਨੁ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁ ਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥੪॥
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ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (534-3)

ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥
ਅਿਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਿਪਆਰੇ ਸਭਹੂ ਮਿਧ ਿਨਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ਾ ਮੋਿਹ ਠਾਕੁ ਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥
ਦੀਨੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ਠਾਕੁ ਰ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ਿਬਗਸਾਰੇ ॥੨॥੩॥੨੯॥
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ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥
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ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1105-1)

ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥
ਐਸੋ ਭਾਉ ਿਬਦਰ ਕੋ ਦੇਿਖਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ ਮੋਿਹ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਸਤੀ ਦੇਿਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸਰ੍ੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥
ਤੁਮਰੋ ਦੂਧੁ ਿਬਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਿਰ ਮੈ ਮਾਿਨਆ ॥੧॥
ਖੀਰ ਸਮਾਿਨ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁ ਨ ਗਾਵਤ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਅਨਦ ਿਬਨੋਦੀ ਜਾਿਤ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੨॥੯॥
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ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਿਹ ਭੂਮਨ ਮਿਹ ਭੂਮਾ ॥
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ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (507-10)

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਿਹ ਭੂਮਨ ਮਿਹ ਭੂਮਾ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਮਿਹ ਠਕੁ ਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਿਸਿਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥
ਿਪਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥
ਉਸਤਿਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਿਖ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਖੀਅਨ ਮਿਹ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਕਹੀਅਿਹ ਦਾਤਨ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ॥
ਤੇਜਨ ਮਿਹ ਤੇਜਵੰਸੀ ਕਹੀਅਿਹ ਰਸੀਅਨ ਮਿਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥
ਸੂਰਨ ਮਿਹ ਸੂਰਾ ਤੂੰ ਕਹੀਅਿਹ ਭੋਗਨ ਮਿਹ ਭੋਗੀ ॥
ਗਰ੍ਸਤਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਬਡੋ ਿਗਰ੍ਹਸਤੀ ਜੋਗਨ ਮਿਹ ਜੋਗੀ ॥੩॥
ਕਰਤਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਿਹ ਆਚਾਰਨ ਮਿਹ ਆਚਾਰੀ ॥
ਸਾਹਨ ਮਿਹ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਿਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥
ਦਰਬਾਰਨ ਮਿਹ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ ॥
ਲਿਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ ਗਿਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥
ਨਾਮਨ ਮਿਹ ਤੇਰੋ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮਾ ਿਗਆਨਨ ਮਿਹ ਿਗਆਨੀ ॥
ਜੁਗਤਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਜੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਿਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥
ਿਸਧਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਧਾ ਕਰਮਨ ਿਸਿਰ ਕਰਮਾ ॥
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਆਿਗਆ ਹੁਕਮਨ ਿਸਿਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥
ਿਜਉ ਬੋਲਾਵਿਹ ਿਤਉ ਬੋਲਹ ਸੁਆਮੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥
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ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-4)

ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥
ਲੋਭਨ ਮਿਹ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਿਤਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਚੇ ਿਗਆਨੀ ॥੧॥
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥
ਪੇਿਖ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਮਲਨ ਿਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਿਮ ਿਪਆਰੀ ॥
ਖੀਰ ਸੰਿਗ ਬਾਿਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥੨॥
ਿਬਿਦਆ ਮਿਹ ਿਬਦੁਅੰਸੀ ਰਿਚਆ ਨੈਨ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥
ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ਲੁਭਾਨੀ ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ॥੩॥
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥
ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥
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ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਿਰਓ ॥
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ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ (1105-8)

ਚਾਿਰ ਮੁਕਿਤ ਚਾਰੈ ਿਸਿਧ ਿਮਿਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ॥
ਮੁਕਿਤ ਭਇਓ ਚਉਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਿਨਓ ਜਸੁ ਕੀਰਿਤ ਮਾਥੈ ਛਤਰ੍ੁ ਧਿਰਓ ॥੧॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਿਰਓ ॥
ਗੁ ਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਖ ਚਕਰ੍ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕੁ ਿਬਰਾਿਜਤ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਜਮੁ ਡਿਰਓ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਿਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਿਹਿਰਓ ॥੨॥
ਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਿਧਕ ਕਿਰਓ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਰ੍ੂਅ ਅਟਲੁ ਅਜਹੂ ਨ ਟਿਰਓ ॥੩॥
ਭਗਤ ਹੇਿਤ ਮਾਿਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਿਸੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਿਰਓ ॥
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਿਤ ਬਿਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂੰ ਬਿਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ॥੪॥੧॥
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ਰਾਜਾਸਰ੍ਮ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥
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ਸਾਰਗ ਕਬੀਰ ਜੀੳ ॥ (1252-3)

ਰਾਜਾਸਰ੍ਮ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥
ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਸਤੋ ਜਾਇ ਸੁ ਰੋਵਤੁ ਆਵੈ ਰੋਵਤੁ ਜਾਇ ਸੁ ਹਸੈ ॥
ਬਸਤੋ ਹੋਇ ਹੋਇ ਸ ਊਜਰੁ ਊਜਰੁ ਹੋਇ ਸੁ ਬਸੈ ॥੧॥
ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਿਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂ ਆ ਕੂ ਪ ਤੇ ਮੇਰ ੁ ਕਰਾਵੈ ॥
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਿਸ ਚਢਾਵੈ ਚਢੇ ਅਕਾਿਸ ਿਗਰਾਵੈ ॥੨॥
ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜੁ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ ॥
ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਿਡਤੁ ਕਿਰਬੋ ਪੰਿਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ ॥੩॥
ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਕਰਾਵੈ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਤਸੁ ਮੂਰਿਤ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੪॥੨॥
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ਰਾਮ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਭਾਵੈ ॥
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ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫

(978-6)

ਰਾਮ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਭਾਵੈ ॥
ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ॥
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਿਜਸੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਵੈ ॥੧॥
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁ ਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ॥
ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਿਨਜ ਭਗਤਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥
ਸਾਈ ਮਿਤ ਸਾਈ ਬੁਿਧ ਿਸਆਨਪ ਿਜਤੁ ਿਨਮਖ ਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰਾਵੈ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਲਿਗ ਏਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਗੁ ਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ॥੩॥
ਦੇਿਖਓ ਅਚਰਜੁ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਿਕਛੁ ਆਨ ਨਹੀ ਿਦਸਟਾਵੈ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁ ਿਰ ਲਾਿਹਓ ਤਹ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥
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ਰਾਮ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਲਾਲੇ ਕ ਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (170-19)

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਖਨੁ ਨ ਿਟਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਹਾਢੇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਹਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਲਾਲੇ ਕ ਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਮਰੈ ਮਸਤਿਕ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁ ਰ ੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥
ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਿਰ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨਾਹੀ ਿਤਨ ਕੂ ਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥
ਿਜਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਤ ਹੈ ਿਤਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਿਭ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥
ਹਮ ਜਾਿਨਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਠਾਢੇ ॥
ਹਮ ਭੁਲ ਚੂਕ ਗੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁ ਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥
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ਰਾਮ ਗੁ ਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥
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ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁ ਆਰੇਰੀ (345-9)

ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥
ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁ ਿਟਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁ ਭ ਤੀ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥
ਮੋਿਹ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਿਬਪਿਤ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ॥
ਚਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ॥੨॥
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾ ॥
ਬੇਿਗ ਿਮਲਹੁ ਜਨ ਕਿਰ ਨ ਿਬਲ ਬਾ ॥੩॥੧॥
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ਰਾਮ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (835-19)

ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਉਠੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੁਿਣ ਗੁ ਰ ਬਚਨ ਮਿਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥
ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥
ਰਾਮ ਗੁ ਿਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥
ਹਉ ਆਕਲ ਿਬਕਲ ਭਈ ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਿਨਰਖਤ ਿਫਰਉ ਸਿਭ ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਚਈਆ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਦਖਈਆ ॥੨॥
ਕੋਈ ਆਿਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਈਆ ॥
ਮਸਤਕੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਈਆ ॥੩॥
ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਬੋਧਹ ਗੁ ਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹੀਆ ॥
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਖੁਸੀਆ ਮਿਨ ਦੀਪਕ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਬਲਈਆ ॥
ਰਿਸ ਰਿਸ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੫॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਹੈ ਬਿਨਆ ਮਨੁ ਮੋਤੀਚੂਰ ੁ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਨ ਸਕੈ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਭਈਆ ॥੬॥
ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਿਕਛੁ ਕੀਜੈ ਸਭੁ ਬਾਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ ॥
ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਿਮਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਿਨ ਥੂ ਕ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੭॥
ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁ ਸਾਈ ਿਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਪਈਆ ॥
ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥
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ਰਾਮ ਗੋਿਬੰਦ ਜਪੇਿਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-9)

ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥
ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਗੋਿਬੰਦ ਜਪੇਿਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ॥
ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਣੀਐ ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਿਮਤਰ੍ੁ ॥੧॥
ਸਿਭ ਪਦਾਰਥ ਸਿਭ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁ ਣਾ ਿਜਸੁ ਮਾਿਹ ॥
ਿਕਉ ਗੋਿਬੰਦ ੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥
ਿਜਸੁ ਲਿੜ ਲਿਗਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵਜਲੁ ਪਈਐ ਪਾਿਰ ॥
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਿਰ ॥੩॥
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥
ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥

2345

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥
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ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-3)

ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥
ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਜੈਸੇ ॥੧॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥
ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥
ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਿਰ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਐਸੀ ਬੁਿਧ ਸਮਾਨੀ ॥
ਚੂਿਕ ਗਈ ਿਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ॥
ਉਰਵਾਿਰ ਪਾਿਰ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥

2346

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥

2174

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905-4)

ਹਠੁ ਿਨਗਰ੍ਹ ੁ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥
ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਿਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂ ਜੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਸੇਿਵ ਮਨਾ ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥
ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਿਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਿਨ ਡਿਸ ਨ ਸਕੈ ਹਿਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਾਦੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ ॥
ਤਰ੍ੈ ਗੁ ਣ ਿਬਿਖਆ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਜੈ ॥੨॥
ਚਾੜਿਸ ਪਵਨੁ ਿਸੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ ॥੩॥
ਅੰਤਿਰ ਪੰਚ ਅਗਿਨ ਿਕਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ ॥
ਅੰਤਿਰ ਚੋਰ ੁ ਿਕਉ ਸਾਦੁ ਲਹੀਜੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਿਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੫॥
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਿਹ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਜੈ ॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਹੀ ਥੀਜੈ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਮੈ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥੬॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਿਛ ਸੰਗਿਤ ਜਨ ਕੀਜੈ ॥
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਜੈ ॥੭॥
ਊਂਦਰ ਦੂੰਦਰ ਪਾਿਸ ਧਰੀਜੈ ॥
ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ॥੮॥੫॥

2347

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥

2175

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (986-13)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਮਟਿਹ ਧੰਧ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਛੂਟਿਹ ਬੰਧ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕੁ ਲਹ ਉਧਰ ॥੧॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਹਰੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਪਦਾ ਟਰੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮੁਚਤ ਪਾਪ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥੨॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਰਦ ਿਬਗਾਸ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਵਲਾ ਦਾਿਸ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਨਿਧ ਿਨਧਾਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਤਰੇ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥
ਕੋਿਟ ਭਗਤ ਉਧਾਰੁ ਕਰੀ ॥
ਹਿਰ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨੁ ਸਰਨ ॥
ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ॥੪॥੨॥

2348

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥

2176

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-10)

ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਬਖੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥
ਇਸਟ ਮੀਤ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਜਮੁ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸਗਲ ਿਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ ॥
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਾਿਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥
ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥

2349

ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

2177

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-3)

ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪਰ੍ਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਿਜ ਸੀਗਾਿਰਆ ਿਤਸੁ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਿਲ ਕਟਾਇ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਅਗਿਨ ਜਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥
ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥
ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਿਲ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਿਡਠੀ ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ॥੩॥
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥
ਭੂਿਮ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਿਰ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥
ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਿਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥
ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥
ਇਕਨੈ ਭ ਡੇ ਸਾਿਜਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਿਰ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥
ਸਾਧੁ ਿਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਤੋਿਖਆ ਦਰਗਿਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜੈ ਿਕੰਗੁਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ॥
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥

2350

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14)

ਕਲਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਨ ਭਾਲਿਹ ਸੋਇ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੩॥
ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਿਹਆ ਧਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥੯॥

2351

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥

2179

ਬਸੰਤੁ ਿਹੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

(1178-3)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਿਮਲੈ ਤ ਖੋਜੀਐ ਿਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥
ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹ ੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਿਭ ਨਾਸਿਹ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੰਚ ਚੋਰ ਿਮਿਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿਹਿਰਆ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ ਧਨੁ ਸਾਬਤੁ ਰਾਿਸ ਉਬਿਰਆ ॥੨॥
ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਿਤ ਪਾਇਆ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁ ਸਾਈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੁ ਿਮਲਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸ ਿਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥

2352

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਿਪਬੋ ਕਰੈ ॥

2180

ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ (1165-6)

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਿਚ ਹਾਰੇ ॥
ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਿਬਗਾਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਿਪਬੋ ਕਰੈ ॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਿਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਸੁਧਾ ਬਿਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਿਬਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥
ਪੂਤੁ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਕਿਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਿਤਿਨ ਤਉ ਅਉਰੈ ਠਾਨੀ ॥੨॥
ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਿਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥
ਿਗਿਰ ਤਰ ਜਲੁ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਿਖਓ ਰਾਜਾ ਰਾਿਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ॥੩॥
ਕਾਿਢ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਿਪਓ ਮੋਿਹ ਬਤਾਉ ਜੁ ਤੁਿਹ ਰਾਖੈ ॥
ਪੀਤ ਪੀਤ ਬਰ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਿਹ ਹਿਰ ਭਾਖੈ ॥੪॥
ਹਰਨਾਖਸੁ ਿਜਿਨ ਨਖਹ ਿਬਦਾਿਰਓ ਸੁਿਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥
ਕਿਹ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਨਰਹਿਰ ਿਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥

2353

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥

2181

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-13)

ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੁ ੰਟ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਤਤੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥
ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਜਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਜੋ ਸਤਗੁ ਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈਐ ॥
ਸਤਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿਮਿਲ ਸਤਗੁ ਰ ਪੁਰਖ ਿਧਆਈਐ ॥੨॥
ਸਤਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ॥
ਇਿਕ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਹਿਹ ਗੁ ਰ ਆਗੈ ਿਜਉ ਬਗੁ ਲ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥
ਬਗੁ ਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜਾਇ ਕਰੰਗ ਿਬਖੂ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹੰਸੁ ਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥

2354

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥

2182

ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-4)

ਹਿਰ ਜਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥
ਜੋ ਜਨੁ ਸੁਣੈ ਸਰਧਾ ਭਗਿਤ ਸੇਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁ ਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵਿਹ ਗੁ ਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੇ ॥੨॥
ਿਜਨ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਤ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਿਮ ਮਾਰੇ ॥
ਸੇ ਕੂ ਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਭ ਪਵਿਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਦਿਯ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰੇ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹ ੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੩॥

2355

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥

2183

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-7)

ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਿਤਨ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵੈ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ॥੧॥
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥
ਅਿਮਉ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਊਤਮ ਿਮਿਲ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ॥
ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵੈ ॥੨॥
ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਰਦ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵੈ ॥
ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤੀ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਕੂ ੜੁ ਬੋਿਲ ਕੂ ੜੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥
ਮੋ ਕਉ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ ॥
ਹਉ ਕਾਟਉ ਕਾਿਟ ਬਾਿਢ ਿਸਰੁ ਰਾਖਉ ਿਜਤੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਚਿੜ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥

2356

ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ॥

2184

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1183-4)

ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ॥
ਰਾਮ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਜਪਤ ਸਿਭ ਿਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਕਛੁ ਨਾਿਹ ਫੇਰ ॥੧॥
ਬਸੰਤੁ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਰੰਗੁ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਸਉ ਸਦਾ ਸੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨੀ ਕੀਆ ਉਪਦੇਸੁ ॥
ਜਹ ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤੁ ਸੋ ਧੰਿਨ ਦੇਸੁ ॥
ਹਿਰ ਭਗਿਤਹੀਨ ਉਿਦਆਨ ਥਾਨੁ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਭੋਗ ਰੰਗੁ ॥
ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਤ ਤੂ ਸਦਾ ਸੰਗੁ ॥
ਿਨਕਿਟ ਪੇਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ॥
ਈਤ ਊਤ ਪਰ੍ਭ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ॥੩॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਗੋ ਿਧਆਨੁ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥
ਤੇਿਰਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਿਰ ॥
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਸਦ ਹਜੂਿਰ ॥੪॥੧੧॥

2357

ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਿਰ ਨ ਜਾਇ ॥

2185

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-5)

ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਿਰ ਨ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥
ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਿਗ ਬੈਿਸ ਗੁ ਨ ਗਾਇ ॥
ਤਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥
ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥੩॥
ਗੁ ਿਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥

2358

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥

2186

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-15)

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਿਖੰਿਚ ਲੇਇ ਿਜਿਨ ਭਾਰੁ ॥
ਿਬਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਿਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥
ਿਜਹ ਰਸ ਿਬਸਿਰ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਰ ਮੁਏ ਿਕਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਿਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਚਿਤ ਚੇਿਤਆ ਰਾਮ ਿਸਮਿਰ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥

2359

ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥

2187

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-14)

ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਿਹ ਸਿਭ ਛਾਰੁ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਨਹਫਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥
ਅੰਧ ਕੂ ਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਿਪ ॥
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥
ਵਿਣ ਿਤਰ੍ਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
ਬਰ੍ਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਦਇਆਲ ॥੩॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥
ਮਾਿਨ ਲੇਤੁ ਿਜਸੁ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥

2360

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਪੀਵਹੁ ॥

2188

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4)

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਹਹੁ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਿਤ ਕਿਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥
ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਪੀਵਹੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਇਕ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥

2361

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥

2189

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ

(659-12)

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥
ਰੂਧਾ ਕੰਠੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥
ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹ ੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਿਰ ਜਲਿਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥
ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਿਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥੨॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਸਾਰਾ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥

2362

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰ ॥

2190

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-1)

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥
ਰਮਤ ਰਾਮੁ ਸਭ ਰਿਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚ ਭੰਡਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਰ ਆਹਾਰ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਿਰ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬਤਾਇ ॥੨॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਗਏ ॥੩॥
ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥
ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥

2363

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਿਲ ਬੋਿਲ ਖੋਜਤੇ ਬਡਭਾਗੀ ॥

2191

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1265-17)

ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਿਲ ਬੋਿਲ ਖੋਜਤੇ ਬਡਭਾਗੀ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਪੰਥੁ ਕੋਊ ਬਤਾਵੈ ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਪਾਇ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਮਾਰੋ ਮੀਤੁ ਸਖਾਈ ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ॥
ਹਿਰ ਹਮ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਮ ਬੋਲਿਹ ਅਉਰੁ ਦੁਤੀਆ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਿਤਆਗੀ ॥੧॥
ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਾਮੁ ਹਿਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲੋ ਮੁਿਖ ਲਾਗੀ ॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥

2364

ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਹੈ ॥

2192

ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-3)

ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਰਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਹੈ ॥
ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗੁ ਿਤਆਗੁ ਪਰ੍ਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਿਨ ਲਾਗੁ ॥
ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਿਮਿਥਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੁਪਨੇ ਿਜਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹੇ ਪਿਰ ਕਰਤ ਮਾਨੁ ॥
ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਿਤ ਜੈਸੇ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਕਹਤੁ ਬਾਤ ਿਬਨਿਸ ਜੈਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤੁ ॥
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਕਿਰ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤੈਸੇ ਜਾਤੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥

2365

ਰਾਮੁ ਿਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਿਹਗਾ ਮਨ ॥

2193

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1106-6)

ਰਾਮੁ ਿਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਿਹਗਾ ਮਨ ॥
ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਿਲ ਉਿਠ ਜਾਿਹਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਿਹਗਾ ॥
ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਿਜਉ ਗਿਲ ਜਾਿਹਗਾ ॥੧॥
ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਿਹ ਪਟਕੈ ਤਾ ਿਦਨ ਿਕਛੁ ਨ ਬਸਾਿਹਗਾ ॥
ਿਸਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਿਖ ਚੋਟਾ ਖਾਿਹਗਾ ॥੨॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਿਕਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਿਹਗਾ ॥
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਤਿਰ ਜ ਿਹਗਾ ॥੩॥੧॥

2366

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਤੁ ਹੈ ॥

2194

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-7)

ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਤੁ ਹੈ ॥
ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਿਕਉ ਗਵਾਰ ॥
ਿਬਨਸਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਿਰ ਦੇਿਹ ਗੋਿਬੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਿਹ ॥
ਅੰਿਤ ਬਾਰ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥
ਿਬਿਖਆ ਿਬਖੁ ਿਜਉ ਿਬਸਾਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਿਹ ਪੁਕਾਿਰ ਅਉਸਰੁ ਿਬਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥

2367

ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਿਨਿਧ ਮੇਰੈ ॥

2195

ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (1157-19)

ਨ ਗੇ ਆਵਨੁ ਨ ਗੇ ਜਾਨਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਰਿਹਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥
ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਿਨਿਧ ਮੇਰੈ ॥
ਸੰਪੈ ਹੇਤੁ ਕਲਤੁ ਧਨੁ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਵਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ ॥
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਿਰ ਬ ਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥
ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ॥
ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਿਕਆ ਲੇ ਗਇਆ ॥੩॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਕਛੁ ਗੁ ਨੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਿਰ ॥੪॥੨॥

2368

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਿਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥

2196

ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ॥ (478-14)

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥
ਜਨਨੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਤੇਤੇ ॥੧॥
ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਿਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥
ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਿਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੇ ਅਿਤ ਕਰ੍ੋਪ ਕਰੇ ਕਿਰ ਧਾਇਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥
ਿਚੰਤ ਭਵਿਨ ਮਨੁ ਪਿਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥
ਦੇਿਹ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥
ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁ ਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

2369

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਤੇ ॥

2197

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ

(625-15)

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਤੇ ॥
ਸਿਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥
ਿਨਰਮਲ ਹੋਏ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥
ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ॥੧॥
ਸਿਭ ਕੁ ਸਲ ਖੇਮ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੇ ॥
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਸਿਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਲੁ ਲਾਥੀ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥

2370

ਰਾਮਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ਜੋਿਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਿਹ ਧਰੀ ॥

2198

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫, ਮਥੁ ਰਾ (1409-1)

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਮਹਾ ਿਸਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥
ਪੁਿਨ ਬੇਦ ਿਬਰੰਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਰਿਹਓ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਿਡਯ੍ਯ੍ਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਮਥੁ ਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਿਤ ਿਸਰ੍ਿਸ ਿਨਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਿਸ ਗੁ ਰ ੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁ ਰ ਜੋਿਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਿਹ ਧਰੀ ॥੪॥
ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਿਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਿਨ ਕੀਅਉ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਿਟਕ ਦੂਿਰ ਗਏ ਮਥੁ ਰਾ ਿਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥
ਇਹ ਪਧਿਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਿਹ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ੁ ਿਬਭੇਦ ੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥
ਪਰਤਿਛ ਿਰਦੈ ਗੁ ਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥

2371

ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਸਿਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥

2199

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਨਲਯ੍ਯ੍ (1400-6)

ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਗੁ ਿਰ ਕੀਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਿਜਸੁ ਦੇਿਖ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਿਧਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਭਿਨ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤਰ੍ ਗੁ ਰ ੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਿਟ ਪਰਸੁ ਕਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥
ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁ ਰ ੂ ਹਿਰ ਸਿਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁ ਰ ੂ ਿਸਿਰ ਹਥੁ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ॥੭॥੧੧॥

2372

ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥

2200

ਕਿਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1325-16)

ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥
ਿਕਲਿਬਖ ਦਹਨ ਹੋਿਹ ਿਖਨ ਅੰਤਿਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਿਰ ਠਾਢੇ ਅਿਤ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ॥
ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜੀਜੈ ॥੧॥
ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਿਹ ਸਬਲਾ ਿਨਤ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜੂਝੁ ਕਰੀਜੈ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਗੁ ਰ ਪੂਰਾ ਕਾਿਢ ਕਢੀਜੈ ॥੨॥
ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਸਬਲ ਅਿਤ ਿਬਿਖਆ ਿਹਵ ਸੀਤਲੁ ਸਬਦੁ ਗੁ ਰ ਦੀਜੈ ॥
ਤਿਨ ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਹੋਇ ਅਿਧਕਾਈ ਰੋਗੁ ਕਾਟੈ ਸੂਿਖ ਸਵੀਜੈ ॥੩॥
ਿਜਉ ਸੂਰਜੁ ਿਕਰਿਣ ਰਿਵਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਸਭ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਿਮਲੇ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਤੁ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਪੀਜੈ ॥੪॥
ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਦੇਿਖ ਸੂਰੀਜੈ ॥
ਿਨਰਖਤ ਿਨਰਖਤ ਰੈਿਨ ਸਭ ਿਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੫॥
ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਿਹ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥
ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਿਤਨਾ ਕਾ ਿਵਸਾਹੁ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥੬॥
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਿਨ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕਾਿਢ ਕਢੀਜੈ ॥
ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਿਹ ਬਹੁ ਗੁ ਣੀਆ ਮੁਿਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ॥੭॥
ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਰਿਖ ਲੀਜੈ ॥
ਸਰਬ ਜੀਅ ਜਗਜੀਵਨੁ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥੫॥
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ਰੀ ਕਲਵਾਿਰ ਗਵਾਿਰ ਮੂਢ ਮਿਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਿਫਰਾਵਉ ॥

2201

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1123-13)

ਰੀ ਕਲਵਾਿਰ ਗਵਾਿਰ ਮੂਢ ਮਿਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਿਫਰਾਵਉ ॥
ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥
ਪੀਵਹੁ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਿਤ ਦੁਰਲਭ ਸਹਜੇ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੈ ਿਬਿਚ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਿਹ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥
ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਭ ਹੀ ਮਿਹ ਭਾਵੈ ਿਤਸਿਹ ਪੀਆਈ ॥੨॥
ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਧਾਵਤੁ ਬਰਿਜ ਰਹਾਈ ॥
ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲੈ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥
ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਿਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੇ ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥
ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥
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ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

2202

ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਿਠ ॥ (657-5)

ਪਾੜ ਪੜੋਸਿਣ ਪੂਿਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਿਹ ਛਾਿਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥
ਤੋ ਪਿਹ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈਹਉ ਮੋ ਕਉ ਬੇਢੀ ਦੇਹ ੁ ਬਤਾਈ ਹੋ ॥੧॥
ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਦੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਿਹਓ ਸਮਾਈ ॥
ਹਮਾਰੈ ਬੇਢੀ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਢੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਜੂਰੀ ਮ ਗੈ ਜਉ ਕੋਊ ਛਾਿਨ ਛਵਾਵੈ ਹੋ ॥
ਲੋਗ ਕੁ ਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥੨॥
ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਠ ਈ ਹੋ ॥
ਗੂ ੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ॥੩॥
ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸੁਿਨ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਿਧ ਬ ਿਧ ਧਰ੍ੂ ਥਾਿਪਓ ਹੋ ॥
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਬਹੋਰੀ ਲੰਕ ਭਭੀਖਣ ਆਿਪਓ ਹੋ ॥੪॥੨॥
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ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥

2203

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-13)

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥
ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਦੋਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁ ਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਿਮਉ ਪੀਜੈ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥
ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਿਕਿਰਆ ਲਿਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਲਆ ਦੂਖ ਹਿਰਆ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਿਖਆ ॥
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਚਤਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰੀ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਨੀਐ ਰਾਮ ॥
ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਿਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਿਨਵਾਰਣੋ ॥
ਮੋਹ ਸੋਗ ਿਵਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ॥੩॥
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰ੍ਭ ਲਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ ॥
ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਿਰਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਿਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥੪॥੩॥
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ਰੁਿਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਿਹ ॥

2204

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਤੁ ॥ (1168-9)

ਰੁਿਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਿਹ ॥
ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਰਵਿਹ ਿਸ ਤੇਰੈ ਚਾਇ ॥
ਿਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥
ਤੇਰਾ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥
ਜਗਜੀਵਨ ਜੁਗਿਤ ਨ ਿਮਲੈ ਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੇਰੀ ਮੂਰਿਤ ਏਕਾ ਬਹੁਤੁ ਰੂਪ ॥
ਿਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਦੇਉ ਧੂਪ ॥
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ ॥
ਤੇਰਾ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥੨॥
ਤੇਰੇ ਸਿਠ ਸੰਬਤ ਸਿਭ ਤੀਰਥਾ ॥
ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਅਿਵਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥
ਅਣਜਾਣਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥੩॥
ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਿਕਆ ਕਹੈ ॥
ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਏਕਸੈ ॥
ਿਸਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥
ਬਿਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥੪॥੨॥

2377

ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਿਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਤ ॥

2205

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-10)

ਵਾਿਰ ਵਾਰਉ ਅਿਨਕ ਡਾਰਉ ॥
ਸੁਖੁ ਿਪਰ੍ਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਨਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਿਹ ਨਾਿਹ ਇਨ ਿਸਉ ਤਾਤ ॥੧॥
ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਿਨਕ ਭੋਗ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥
ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਿਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥

2378

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਿਤਆਿਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2206

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (901-12)

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਿਤਆਿਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪੇਿਖ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੈ ॥
ਨਹ ਸੰਿਗ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥
ਸੁਤ ਕਲਤਰ੍ ਭਰ੍ਾਤ ਮੀਤ ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਭਰਿਮ ਮੋਿਹਓ ਇਹ ਿਬਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥

2379

ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥

2207

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ

(715-12)

ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥
ਗਾਲੀ ਹਿਰ ਨੀਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਿਣ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ॥
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ਹੇ ॥੧॥
ਇਹ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਕੰਨਹੁ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਓ ਧੁਿਰ ਮਾਥੈ ॥
ਇਹ ਿਬਿਧ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥੨॥੧॥੧੮॥
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ਰੇ ਿਚਤ ਚੇਤਿਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਿਬਬਿਹ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਈ ॥

2208

ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਉ ॥ (488-2)

ਰੇ ਿਚਤ ਚੇਤਿਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਿਬਬਿਹ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਈ ॥
ਜੇ ਧਾਵਿਹ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਿਹ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥
ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥
ਕੁ ੰਮੀ ਜਲ ਮਾਿਹ ਤਨ ਿਤਸੁ ਬਾਹਿਰ ਪੰਖ ਖੀਰੁ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਿਝ ਦੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥
ਪਾਖਿਣ ਕੀਟੁ ਗੁ ਪਤੁ ਹੋਇ ਰਹਤਾ ਤਾ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥
ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀਅ ਡਰ ਹੀ ॥੩॥੩॥

2381

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ॥

2209

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥ (324-12)

ਿਕਆ ਜਪੁ ਿਕਆ ਤਪੁ ਿਕਆ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ॥
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਿਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਿਮਲੇ ਰਘੁ ਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥

2382

ਰੇ ਜੀਅ ਿਨਲਜ ਲਾਜ ਤਿਹ ਨਾਹੀ ॥

2210

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਿਠ ਭੀ ॥ (330-15)

ਰੇ ਜੀਅ ਿਨਲਜ ਲਾਜ ਤਿਹ ਨਾਹੀ ॥
ਹਿਰ ਤਿਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁ ਰ ੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥
ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ॥੨॥
ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥
ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕੇ ॥੩॥
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥
ਸੋ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥੪॥
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥
ਜਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥
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ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਿਰ ॥

2211

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-2)

ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਿਰ ॥
ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਿਬਨਸਤ ਲਗਤ ਨ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਾਰੂ ਭੀਿਤ ਬਨਾਈ ਰਿਚ ਪਿਚ ਰਹਤ ਨਹੀ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਿਝਓ ਕਹਾ ਗਵਾਰ ॥੧॥
ਅਜਹੂ ਸਮਿਝ ਕਛੁ ਿਬਗਿਰਓ ਨਾਿਹਿਨ ਭਿਜ ਲੇ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਜ ਮਤੁ ਸਾਧਨ ਕਉ ਭਾਿਖਓ ਤੋਿਹ ਪੁਕਾਿਰ ॥੨॥੮॥
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ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਿਗਰ੍ਿਹ ਜਾਇ ॥

2212

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1001-14)

ਗੁ ਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਿਗ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥
ਿਬਸਾਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਬਖੈ ਭੋਗਿਹ ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੧॥
ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਿਗਰ੍ਿਹ ਜਾਇ ॥
ਕੁ ਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਿਮ ਗਰਧਭ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਿਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਬਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਿਹ ਬਾਧੇ ਿਨੰਦ ਪੋਟ ਿਸਰਾਇ ॥
ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦ ੁ ਲੰਘਨਾ ਪਾਿਰ ਨ ਪਰਨਾ ਜਾਇ ॥੨॥
ਕਾਿਮ ਕਰ੍ੋਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਓ ਨੇਤਰ੍ ਰਖੇ ਿਫਰਾਇ ॥
ਸੀਸੁ ਉਠਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਿਮਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥
ਸੂਰ ੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਅਿਲਪਾਇ ॥
ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਤਰ ਅਿਲਪਤ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਿਲਆ ਿਤਸੁ ਲਿਹਆ ਪੜਦਾ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਮੰਿਨਆ ਸੁਭਾਇ ॥
ਗੁ ਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥
ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥
ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹੋਇ ਿਮਰਤਕੁ ਿਤਆਿਗ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥੧੧॥
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ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਿਤ ਲੀਨ ॥

2213

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-4)

ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਿਤ ਲੀਨ ॥
ਿਨਮਖ ਘਰੀ ਨ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਦੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਖੀਨ ॥
ਗਰਭ ਉਦਰ ਿਬਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ॥੧॥
ਮਹਾ ਮਾਦ ਿਬਕਾਰ ਬਾਧਾ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮੀਨ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਅਿਹ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਦ ਚੀਨ ॥੨॥੮੫॥੧੦੮॥
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ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹ ੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥

2214

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਿਤਪਦੇ ॥ (901-17)

ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹ ੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵਿਹ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਿਤਹ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁ ਨ ਗਾਵੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਫੁਿਨ ਬੈਕੁੰਿਠ ਿਸਧਾਵੈ ॥੧॥
ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਿਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥
ਜ ਗਿਤ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਿਤ ਿਛਨ ਮਿਹ ਪਾਈ ॥੨॥
ਨਾਿਹਨ ਗੁ ਨੁ ਨਾਿਹਨ ਕਛੁ ਿਬਿਦਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਿਜ ਕੀਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਿਬਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਿਤਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥
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ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਿਹ ॥

2215

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59-18)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਿਹ ॥
ਲਹਰੀ ਨਾਿਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਿਵਗਸੈ ਅਸਨੇਿਹ ॥
ਜਲ ਮਿਹ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਿਤਨੇਿਹ ॥੧॥
ਮਨ ਰੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਿਬਨੁ ਿਪਆਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥
ਿਜਉ ਅਿਧਕਉ ਿਤਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸ ਿਤ ਸਰੀਰ ॥
ਿਬਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੇਹ ॥
ਸਰ ਭਿਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਸਿਰ ਦੇਹ ॥੩॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਿਣ ਨ ਦੇਇ ॥
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ਸਿਚ ਵਿਡਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਿਰ ਹਜੂਿਰ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੫॥
ਮਨਮੁਿਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥
ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥
ਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁ ਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥
ਖੇਿਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਿਲ ॥
ਘੜੀ ਿਕ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਿਕ ਕਿਲ ॥
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਿਮਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਿਪੜੁ ਮਿਲ ॥੮॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਪਤੀਆਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਿਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥
ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਿਦ ਿਮਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥
ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥
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ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਿਖੰਿਚ ਲੇਇ ਿਜਿਨ ਭਾਰੁ ॥

2216

ਗਉੜੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (337-15)

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਿਖੰਿਚ ਲੇਇ ਿਜਿਨ ਭਾਰੁ ॥
ਿਬਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਿਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥
ਿਜਹ ਰਸ ਿਬਸਿਰ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਉਰ ਮੁਏ ਿਕਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਿਬਨਿਸ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਿਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥
ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਚਿਤ ਚੇਿਤਆ ਰਾਮ ਿਸਮਿਰ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥
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ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੋਰ ੁ ॥

2217

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (238-10)

ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕਾੜਾ ॥
ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੁਰੈ ਤ ਹੋਇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੋਰ ੁ ॥
ਕਾਿਜ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥
ਕਾਹੂ ਕਾਿਜ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥
ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁ ਲੁ ਸੁਣਿਹ ॥
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਧਰਿਹ ॥੨॥
ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਿਣ ਨਾਮ ॥
ਕੋਿਟ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਿਧਆਨ ॥
ਕੋਿਟ ਪੁੰਨ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕੋਿਟ ਫਲਾ ਗੁ ਰ ਤੇ ਿਬਿਧ ਜਾਣੀ ॥੩॥
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਿਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਚੇਤ ॥
ਿਬਨਿਸ ਜਾਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
ਹਿਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਤੁਮਰੈ ਸੰਿਗ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੪॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਉਤਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਨ ਜੋਹਿਹ ਦੂਤ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਕਾਿਮ ਹੋਵਿਹ ਤੂੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥
ਜਾ ਕੈ ਦਫਤਿਰ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥
ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਿਬਸੇਖਾ ॥੬॥
ਜਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤ ॥
ਏਕਿਹ ਆਿਪ ਅਨੇਕਿਹ ਭਾਿਤ ॥
ਜਾ ਕੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਹੋਇ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥
ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰ ੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ ॥
ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਾਗਾ ॥੮॥੬॥

2390

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਿਸਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥

2218

ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ (631-10)

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਿਸਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥
ਸਰ੍ਵਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁ ਨੁ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਮਰੁ ਮਾਧੋ ਹੋਿਹ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ॥
ਕਾਲੁ ਿਬਆਲੁ ਿਜਉ ਪਿਰਓ ਡੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥
ਆਜੁ ਕਾਿਲ ਫੁਿਨ ਤੋਿਹ ਗਰ੍ਿਸ ਹੈ ਸਮਿਝ ਰਾਖਉ ਚੀਿਤ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਿਜ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤ ॥੨॥੧॥

2391

ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ੍ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥

2219

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-10)

ਿਜਸਿਹ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੁਚ ਨਾਿਹ ॥
ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਫਲੁ ਨ ਫੂਲੈ ਤਾਿਹ ॥੧॥
ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ੍ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥
ਬੋਇ ਖੇਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਭਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖੋਇ ਖਹੜਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ॥
ਕਰਮੁ ਿਜਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥
ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਿਬਦ ਿਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥
ਖੇਿਤ ਮੇਰੈ ਜੰਿਮਆ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ॥੩॥
ਪਾਇਆ ਅਮੋਲੁ ਪਦਾਰਥੋ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥

2392

ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥

2220

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ

(1017-2)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥੧॥
ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰੈ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਬਨਜਿਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰੁ ਲਾਿਦ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥
ਿਜਹ ਘਰ ਮਿਹ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਬਸਨਾ ਸੋ ਘਰੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥
ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥
ਜਹਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨੁ ਿਵਸਾਿਰਓ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥੫॥
ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਿਗਰ੍ਹ ਦੇਿਖ ਸਮਗਰ੍ੀ ਇਸ ਹੀ ਮਿਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥

2393

ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਿਕਉ ਿਸਮਰਤ ਅਬ ਨਾਹੀ ॥

2221

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1207-6)

ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਿਕਉ ਿਸਮਰਤ ਅਬ ਨਾਹੀ ॥
ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਿਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਗੁ ਣ ਗ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਮਤੌ ਹੀ ਆਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲਭਾਹੀ ॥
ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਛੋਿਡ ਜਉ ਿਨਕਿਸਓ ਤਉ ਲਾਗੋ ਅਨ ਠ ਹੀ ॥੧॥
ਕਰਿਹ ਬੁਰਾਈ ਠਗਾਈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਨਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥
ਕਣੁ ਨਾਹੀ ਤੁਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ ਧਾਇ ਧਾਇ ਦੁਖ ਪ ਹੀ ॥੨॥
ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਕੂ ਿੜ ਲਪਟਾਇਓ ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਕੁ ਸਮ ਹੀ ॥
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਿਸ ਬਵਰੇ ਤਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਿਠ ਜਾਹੀ ॥੩॥
ਸੋ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਇਆ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖ ਹੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਿਲਪ ਰਹੇ ਮਨ ਮ ਹੀ ॥੪॥੨॥੧੬॥

2394

ਰੈਿਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਿਦਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥

2222

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (107-12)

ਰੈਿਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਿਦਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਜਿਪ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੰਤਸੰਿਗ ਮੇਲਾ ॥
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਿਸਮਰਤ ਪਲ ਵੰਞਿਹ ਜੀਵਣੁ ਸਫਲੁ ਿਤਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਿਭ ਲਾਥੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਥੇ ॥
ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁ ਿਰ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਰ੍ਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
ਜਾਿਚਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥
ਦੇਿਹ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥

2395

ਰੈਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਿਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥

2223

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-16)

ਰੈਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਿਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥
ਮੂੜੇ ਿਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਿਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਿਹਆ ਜਾਇ ॥
ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥
ਕਰਮਾ ਉਪਿਰ ਿਨਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਿਕਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥

2396

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥

2224

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-4)

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥੧॥
ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਿਨ ਿਮਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਿਰ ॥
ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ॥
ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥
ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ॥
ਹਉਮੈ ਿਬਆਪੈ ਦੁਿਬਧਾ ਫੈਲੁ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ ॥
ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਿਮਿਟ ਜਾਇ ॥੩॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦਇਆਲ ॥
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਰੁ ਗਪਾਲ ॥
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਸਰਧਾ ਪੂ ਿਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥

2397

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥

2225

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁ ਆਰੇਰੀ ॥ (181-6)

ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥
ਠਾਕੁ ਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਿਨ ਵਰਤਿਨ ॥
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵਨੁ ਹਿਰ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ॥੧॥
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥
ਏਕੁ ਿਨਹਾਰਿਹ ਆਿਗਆਕਾਰ ॥
ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਹ ਿਬਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ॥
ਸਦਾ ਅਿਲਪਤੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥
ਦੀਸਿਹ ਸਭ ਮਿਹ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਓਇ ਿਧਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥੩॥
ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਿਕਛੁ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਧੂਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥

2398

ਰੈਿਨ ਗਈ ਮਤ ਿਦਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥

2226

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ (792-10)

ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥
ਨਾ ਜਾਨਉ ਿਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥
ਰੈਿਨ ਗਈ ਮਤ ਿਦਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥
ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥
ਹੰਸੁ ਚਿਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥੨॥
ਕੁ ਆਰ ਕੰਿਨਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥
ਿਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝੁ ਭਤਾਰਾ ॥੩॥
ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਿਪਰਾਨੀ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥

2399

ਰੈਿਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਿਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2227

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1274-8)

ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਸਾਿਰੰਗ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥
ਰੈਿਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਿਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥
ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਿਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਿਤ ਿਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥
ਰੂਖੀ ਿਬਰਖੀ ਊਡਉ ਭੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ॥੪॥
ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਿਬਲਲਾਤੀ ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਰਜਾਈ ॥੫॥
ਿਪਰ੍ਅ ਿਬਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨੁ ਤਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਿਗ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥੬॥
ਅਪਨੇ ਿਪਆਰੇ ਿਬਨੁ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਂਉ ਿਬਨ ਿਮਲੇ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥
ਿਪਰੁ ਨਜੀਿਕ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜੀ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੮॥
ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਆ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੯॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥੩॥
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ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-19)

ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਿਤਆਿਗਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਿਬਸਰੀ ਿਚੰਤ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥੧॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਭੀਤਿਰ ਸਾਰੇ ॥
ਗੁ ਰ ਭੇਟਤ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਿਮਟੀ ਜਮ ਤਰ੍ਾਸ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਊਂਧ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਤ ਿਨਹਚਲੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਉ ਹਿਰ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥
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ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਗਵਾਇਆ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-7)

ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਗਵਾਇਆ ॥
ਨੀਦ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਜ ਘਰੁ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਿਜ ਰਿਜ ਭੋਜਨੁ ਖਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਿਧਆਈ ॥੧॥
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਪੂਰੇ ਸਰਨਾਈ ॥
ਿਜਿਨ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੮॥੨੬॥
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ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1)

ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਜਾਿਹ ਿਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮ ॥੧॥
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਿਮਟਾਵਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸੋਗੁ ॥
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਤੁਮ ਥਾਿਨ ਬੈਠਾਵਹੁ ॥
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥
ਿਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦੇਤੋ ਮਾਨੁ ॥
ਮੂੜ ਮੁਗਧੁ ਹੋਇ ਚਤੁਰ ਸੁਿਗਆਨੁ ॥
ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ ਭਉ ਨਸੈ ॥
ਜਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਬਸੈ ॥੩॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਸੂਖ ਿਨਧਾਨ ॥
ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥
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ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਿਤ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (483-5)

ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਿਤ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥
ਆਪਾ ਦੇਿਖ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦੇਖੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰੈ ॥੧॥
ਕਾਜੀ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਤੋਹੀ ਮਿਹ ਤੇਰਾ ਸੋਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਨ ਦੇਖੈ ॥
ਖਬਿਰ ਨ ਕਰਿਹ ਦੀਨ ਕੇ ਬਉਰੇ ਤਾ ਤੇ ਜਨਮੁ ਅਲੇਖੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਚੁ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਪਢੇ ਗੁ ਨੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰੇ ਜਉ ਿਦਲ ਮਿਹ ਖਬਿਰ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਿਹਰਦੈ ਲੇਹ ੁ ਿਬਚਾਰੀ ॥
ਿਹੰਦ ੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹੰ ੂ ਮਿਹ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩॥੭॥੨੯॥
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ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥
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ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (481-7)

ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥
ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਿਲਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥
ਚੰਦ ੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥
ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥
ਗੁ ਰਮਿਤ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਬਸਾਈ ॥
ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥
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ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂ ਿਮ ਆਖੀ (966-15)

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ ॥
ਦੇ ਗੁ ਨਾ ਸਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਿਤ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ ॥
ਨਾਨਿਕ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟ ੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥
ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥
ਮਿਤ ਗੁ ਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਿਗ ਜੋਿਰ ਪਰਾਕੁ ਇ ਜੀਅ ਦੈ ॥
ਗੁ ਿਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਿਸ ਕੀਈ ਨਾਨਿਕ ਸਲਾਮਿਤ ਥੀਵਦੈ ॥
ਸਿਹ ਿਟਕਾ ਿਦਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ ॥੧॥
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਐ ॥
ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ ॥
ਝੁਲੈ ਸੁ ਛਤੁ ਿਨਰੰਜਨੀ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਗੁ ਰ ਹਟੀਐ ॥
ਕਰਿਹ ਿਜ ਗੁ ਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਸਲ ਜੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥
ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥
ਖਰਚੇ ਿਦਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਿਰ ਦਬਟੀਐ ॥
ਹੋਵੈ ਿਸਫਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰ ੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁ ਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਿਡਠੇ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥
ਸਚੁ ਿਜ ਗੁ ਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਕਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥
ਪੁਤਰ੍ੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਿਲਓ ਕਿਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ ॥
ਿਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਿਫਰਿਨ ਬੰਿਨ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਿਨ ਛਟੀਐ ॥
ਿਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਨੈ ਥਟੀਐ ॥
ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਿਕਿਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥
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ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4)

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਿਥ ॥
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੈ ਮਿਥ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ਿਨਮਖ ਏਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
ਿਜਸ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢਆ ਸੋਈ ਉਤਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੩॥
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਿਜਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
ਢੋਈ ਿਤਸ ਹੀ ਨੋ ਿਮਲੈ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰ ੂ ਲਭਾ ॥
ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹ ਿਜਥੈ ਿਮਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥

2407

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ

(1017-1)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥੧॥
ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰੈ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਬਨਜਿਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰੁ ਲਾਿਦ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥
ਿਜਹ ਘਰ ਮਿਹ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਬਸਨਾ ਸੋ ਘਰੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥
ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥
ਜਹਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨੁ ਿਵਸਾਿਰਓ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥੫॥
ਪੁਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ ਿਗਰ੍ਹ ਦੇਿਖ ਸਮਗਰ੍ੀ ਇਸ ਹੀ ਮਿਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥
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ਲਬੁ ਕੁ ਤਾ ਕੂ ੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਿਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (15-9)

ਲਬੁ ਕੁ ਤਾ ਕੂ ੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਿਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਿਨ ਕਰ੍ੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥
ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ਊਤਮ ਸੇ ਦਿਰ ਊਤਮ ਕਹੀਅਿਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਿਣ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥
ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥
ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਿਟ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੨॥
ਿਜਤੁ ਬੋਿਲਐ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਿਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਿਫਕਾ ਬੋਿਲ ਿਵਗੁ ਚਣਾ ਸੁਿਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵਿਹ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਿਰ ਿਕ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥
ਿਤਨ ਮਿਤ ਿਤਨ ਪਿਤ ਿਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਿਜਨ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
ਿਤਨ ਕਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਆਿਲਉ ਕਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚਿਹ ਦਾਿਨ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥
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ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਿਫਿਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (672-8)

ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਿਫਿਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਦੀਨੋ ਇਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥੧॥
ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥
ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਿਧਆ ਤਾ ਕੈ ਿਚਿਤ ਨ ਬਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਉਿਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇਓ ਹਿਰਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਿਜਿਨ ਪਾਈ ॥
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਿਤ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
ਘਾਲ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੇਵ ਨ ਿਮਿਲਓ ਿਮਿਲਓ ਆਇ ਅਿਚੰਤਾ ॥
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁ ਿਰ ਿਤਿਨ ਗੁ ਰਿਹ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ ॥੩॥
ਦੀਨ ਦੈਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਰਿਵਆ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥
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ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥

2238

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1148-19)

ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਸੁਖੀ ਿਕਉ ਸੋਵੈ ॥
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਛਾਿਡ ਪਰਮ ਗਿਤ ਚਾਹੈ ॥
ਮੂਲ ਿਬਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥੧॥
ਗੁ ਰ ੁ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਿਚ ਸੈਲੁ ॥
ਮਨ ਕਉ ਿਵਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ॥
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਪੂਲੁ ॥੨॥
ਿਬਨੁ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਭੂਖ ॥
ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਤ ਉਤਰਿਹ ਦੂਖ ॥
ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧ ਲੋਭ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਆ ॥
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨਹੀ ਜਾਿਪਆ ॥੩॥
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
ਧਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥
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ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥

2239

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-4)

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਿਵੰਦੇ ॥
ਊਚ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹਉ ਜੀਵ ਜੀਉ ॥੧॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਿਨਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਿਸਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਣੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵ ਜੀਉ ॥੩॥
ਦੁਿਖ ਸੁਿਖ ਿਪਆਰੇ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥
ਏਹ ਸੁਮਿਤ ਗੁ ਰ ੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰਹੈ ਠਾਕੁ ਰ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਪਾਿਰ ਪਰੀਵ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥
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ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁ ਿਣ ਕਾਮਿਣ ਮੋਹੀ ॥
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359-8)

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਿਣ ਤਿਨ ਪਿਹਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥
ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁ ਿਣ ਕਾਮਿਣ ਮੋਹੀ ॥
ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਹੋਿਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਲੇ ਪਿਹਰੈ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਤੁ ਲੇਈ ॥
ਕਰ ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਿਹਰੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥
ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਿਹਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ ॥
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਿਣ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥
ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥
ਿਗਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥
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ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਿਜਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥

2241

ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (808-14)

ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਿਜਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ ॥੧॥
ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥
ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਿਡਆ ਨਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਘਾਿਨਆ ਗੁ ਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥
ਸੋ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਿਕਆ ਕਿਹ ਮੁਿਖ ਬੋਲਾ ॥੩॥
ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁ ਣ ਿਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪਾਵਉ ਧੂਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥
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ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2242

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (738-4)

ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥
ਸੋ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿਜ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
ਿਕਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਿਕਆ ਕਿਹ ਰੀਝਾਵਉ ਿਬਿਧ ਿਕਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥
ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥
ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਠੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਹਾਥ ਦੇਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥
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ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ ॥

2243

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1231-1)

ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ ॥
ਕੀਟ ਹਸਿਤ ਪਾਖਾਣ ਜੰਤ ਸਰਬ ਮੈ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਤੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਹ ਦੂਿਰ ਪੂਿਰ ਹਜੂਿਰ ਸੰਗੇ ॥
ਸੁੰਦਰ ਰਸਾਲ ਤੂ ॥੧॥
ਨਹ ਬਰਨ ਬਰਨ ਨਹ ਕੁ ਲਹ ਕੁ ਲ ॥
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾਲ ਤੂ ॥੨॥੯॥੧੩੮॥
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ਲਾਲੁ ਗੁ ਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥

2244

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (18-11)

ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥
ਲਾਲੁ ਗੁ ਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਿਰ ਜਿਪ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪਾਈਐ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਿਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਿਪਆਿਰ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੨॥
ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਇ ॥
ਿਕਉ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਛੁਟਸੀ ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥੩॥
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਕਉ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਿਤਆਗੈ ਆਸ ॥
ਨਾਨਕ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੪॥੧੨॥
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ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਿਨ ਸੋਿਹਆ ॥

2245

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-7)

ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਿਨ ਸੋਿਹਆ ॥
ਸੁਿਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ॥੧॥
ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥
ਕਵਨ ਰੰਿਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁ ਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸੁਹਾਗੁ ॥
ਤੁਮ ਘਿਰ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਿਰ ਭਾਗੁ ॥੨॥
ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪਰਧਾਿਨ ॥
ਤੂੰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਿਗਆਿਨ ॥੩॥
ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤ ਰੰਿਗ ਗੁ ਲਾਲ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥
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ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥
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ਪਉੜੀ ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ ੧
ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥

ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
ਭੈ ਭੰਜਨ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਿੜਆ ਹਭੁ ਿਕਝੁ ਿਤਆਗੀ ॥
ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂ ੜਾਵੇ ਿਡਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਣੀ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵੇਦ ੁ ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ੁ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਿਹਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਹਿਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥
ਹਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਿਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥
ਹਿਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥
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ਹਿਰ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲਆ ਸੁਭਾਇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਠਾਕੁ ਿਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਮ ਿਵਗਾਸੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਰ੍ਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
ਬਿਲਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਬਨਿਸਆ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਖਾਧਾ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥
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ਲੇਹ ੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥
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ਪਰ੍ਭਾਤੀ ॥ (1350-11)

ਸੁੰਨ ਸੰਿਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਿਤ ਆਿਦ ਸਮਾਈ ॥
ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਿਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥
ਲੇਹ ੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੂ ਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਠਾਢਾ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਨਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥
ਜੋਿਤ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥
ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥
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ਲੋਗਾ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥

2248

ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ (1349-19)

ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥
ਲੋਗਾ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥
ਖਾਿਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਹ ਖਾਿਲਕੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਠ ਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭ ਿਤ ਕਿਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥
ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭ ਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁ ੰਭਾਰੈ ॥੨॥
ਸਭ ਮਿਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥
ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਗੁ ਿਰ ਗੁ ੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥
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ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਿਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥

2249

ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ॥ (1196-1)

ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਿਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥
ਕਾਇਆ ਡੂ ਬੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥
ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਿਰ ਗਿਬੰਦੇ ॥
ਤਾਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਿਨਲ ਬੇੜਾ ਹਉ ਖੇਿਵ ਨ ਸਾਕਉ ॥
ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ ॥੨॥
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ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-19)

ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥
ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁ ਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੨॥
ਸੁਆਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ॥
ਇਨ ਸੰਿਗ ਲਾਿਗ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥
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ਲੋੜੀਦੜਾ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ॥
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (700-15)

ਲੋੜੀਦੜਾ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ॥
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨੀਕੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਤਸਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੂਿਖ ਅਰਾਧਨੁ ਦੂਿਖ ਅਰਾਧਨੁ ਿਬਸਰੈ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੋਿਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ ਿਬਨਸੈ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥੧॥
ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥
ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰਾ ॥੨॥੩॥੪॥
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ਵੰਞ ੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥

2252

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (460-11)

ਵੰਞ ੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥
ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਸੋਹੰਤੀ ॥
ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਚਤਾਿਰ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਿਖ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵੀਐ ॥
ਿਬਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਿਮਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਸੰਚੰਤੀ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਿਮਲੇ ਿਜਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥
ਨਿਸ ਵੰਞਹੁ ਿਕਲਿਵਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥
ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ॥
ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁ ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਿਗ ਵਖਾਿਣਆ ॥
ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਿਮਉ ਵੂਠਾ ਗੁ ਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਜਾਿਣਆ ॥
ਮਿਨ ਸ ਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੇਲਾ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਪ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥
ਨਰਕ ਨ ਡੀਠਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥
ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥
ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਭਜੇ ॥
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ੁ ਰਾਿਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ ॥
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਗੁ ਿਰ ਿਮਲਾਏ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥
ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਿਜਸੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸਾੜਾ ॥
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਿਰ ਮਸਤਿਕ ਰਾਿਖਆ ॥
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਿਵਆਪੈ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਿਤ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਿੜ ਜਿਮ ਨ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥
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ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮਿਨ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥

2253

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-10)

ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵਦਾ ਹਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮਿਨ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥
ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਰ ੁ ਪੂ ਰਾ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਿਲਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਮਿਨ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਪਾਇਅੜਾ ਵਡਭਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਿਨਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਿਨ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩॥
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ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (196-14)

ਤਾਤੀ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਿਬਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚਿੜ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੨॥
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸਦਾ ਕਿਲਆਣ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਭਜੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥
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ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥ (448-1)

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਅਿਮਿਤ ਵਿਡਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥
ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ॥
ਿਕਆ ਇਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ਕਹੀਅਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦ ੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
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ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18)

ਸਗਲ ਅਨੰਦ ੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਬਗਸੇ ਸਿਭ ਪਰਵਾਿਰਆ ॥੧॥
ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਣ ਿਤਰ੍ਣ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਹਿਰਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਿਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥
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ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲਾਤਾ ॥

2257

ਪਉੜੀ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ (510-16)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਿਰ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਿਰ ਸਹਜੇ ਜਾਤਾ ॥
ਅੰਦਰਹੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਤਾ ॥
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੋਲਾਤਾ ॥੬॥
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ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਲੋਗ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-13)

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਲੋਗ ॥
ਿਤਨ ਕਉ ਿਬਆਪੈ ਿਚੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥
ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਿਡਆਈ ॥
ਸੋ ਵਡਾ ਿਜਿਨ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੂਮੀਆ ਭੂਿਮ ਊਪਿਰ ਿਨਤ ਲੁਝੈ ॥
ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥
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ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥

2259

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (672-3)

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥
ਲਪਿਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥
ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਕਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥
ਿਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਿਨ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਕੀ ਿਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ ॥
ਉਦਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਿਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਟਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥
ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹ ਜੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥
ਿਦਨ ਪਰ੍ਿਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਿਹ ਸੂਕੈ ॥੩॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਦ ੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥
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ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥
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ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-17)

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹ ੁ ਸਮਾਿਲ ॥
ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਿਵਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥
ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਹਿਰ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਿਜਨਾ ਰਾਿਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਿਕਉ ਿਤਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਖੋਟੈ ਵਣਿਜ ਵਣੰਿਜਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥
ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਿਮਰਗ ਿਜਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਿਨਤ ਰੋਇ ॥੨॥
ਖੋਟੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਿਹ ਿਤਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਖੋਟੇ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ਹੈ ਖੋਿਟ ਨ ਸੀਝਿਸ ਕੋਇ ॥
ਖੋਟੇ ਖੋਟ ੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਿਤਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਿਤਨਾਹ ॥
ਹਿਰ ਜਿਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਿਨਰਭਉ ਹਿਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153-3)

ਕਾਮੁ ਕਰ੍ੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਚੀਤੁ ॥
ਝੂਠ ਿਵਕਾਿਰ ਜਾਗੈ ਿਹਤ ਚੀਤੁ ॥
ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥
ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥
ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਿਨਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਗਿਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥
ਿਜਹਵਾ ਇੰਦਰ੍ੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥
ਿਦਸਿਟ ਿਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥
ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਿਬਨੁ ਮੂਏ ਿਕਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥
ਪਰਪੰਿਚ ਿਵਆਿਪ ਰਿਹਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥
ਿਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
ਬੋਿਹਿਥ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥
ਠਾਕੇ ਬੋਿਹਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁ ਰਦੁਆਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਘਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5)

ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲ੍ਹਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥
ਿਪਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਾ ॥੨॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥
ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਿਰ ਭਾਲਿਣ ਜਾਈ ॥
ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਅਲਖੁ ਿਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਉਖੰਡ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਤੋਿਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਿਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥
ਮੋਿਲ ਿਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੫॥
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਿਤ ਿਜਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਆਿਪ ਿਦਖਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥
ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ੁ ਸੇਵੈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਹੈ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
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ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ਗੂ ਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ (515-16)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਹੈ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥
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ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥
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ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪, ਗਯੰਦ (1402-11)

ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਿਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਿਜਸਿਹ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਦੇਿਖ ਰੂਪੁ ਅਿਤ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਿਕੰਕਨੀ ਸਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਿਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਮੇਿਟ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਿਹ ਜੀਉ ॥
ਸਿਤ ਸਾਚੁ ਸਰ੍ੀ ਿਨਵਾਸੁ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹਗੁ ਰ ੂ ਵਾਿਹ ਜੀਉ ॥੧॥੬॥
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ਵਾਿਰ ਵਾਰਉ ਅਿਨਕ ਡਾਰਉ ॥
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ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-10)

ਵਾਿਰ ਵਾਰਉ ਅਿਨਕ ਡਾਰਉ ॥
ਸੁਖੁ ਿਪਰ੍ਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਨਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਿਹ ਨਾਿਹ ਇਨ ਿਸਉ ਤਾਤ ॥੧॥
ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਿਨਕ ਭੋਗ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥
ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਿਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥
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ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥
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ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-2)

ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ਏਹੁ ਦਾਨੁ ਮੋਿਹ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਈ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਦੀਆ ਭਲੀਆ ਜਾਈ ॥
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਉ ॥੨॥
ਿਜਸ ਦਾ ਿਦਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਲੈਣਾ ॥
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭੋਜਨੁ ਖਾਣਾ ॥
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਤਲੁ ਪਵਣਾ ਸਹਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਾ ਬੁਿਧ ਦੀਜੈ ਿਜਤੁ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ॥
ਸਾ ਮਿਤ ਦੀਜੈ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥
ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥
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ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-16)

ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਿਭ ਕੂ ੜੁ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹ ੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੋਿਹ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਿਰ ਸਰਪਰ ਰੁੰਿਨਆ ॥
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਿਨ ਮੂਿਲ ਨਾਮ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੨॥
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਿਰ ਬੰਧਿਨ ਬੰਿਧਆ ॥
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਿਧਆ ॥੩॥
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਿਹ ਸਰਪਰ ਹਾਿਰਆ ॥੪॥
ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਅਨੇਕ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮਤੇ ॥
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਿਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥
ਿਜਨ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਤਨੀ ਜਨੀ ਜਿਪ ਲਇਆ ॥੬॥
ਖੋਜਿਹ ਕੋਿਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਨੇੜਾ ਿਤਸੁ ਹੇ ॥੭॥
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ ॥
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥
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ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥
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ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (217-11)

ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥
ਸਭ ਿਕਛੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥
ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ਜੀੳ ॥੨॥
ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਉ ॥
ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ ॥
ਗੁ ਰ ੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਭਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਜੀਉ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥
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ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਿਜਤੁ ਤੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-9)

ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਿਜਤੁ ਤੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੇਹਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਤਨ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਫਰਿਹ ਿਬਲਲਾਤੇ ਤੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ ॥੨॥
ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ ॥
ਿਤਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਿਬਭੂਤਾ ॥੩॥
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਭੇਿਟਓ ਗੁ ਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥
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ਿਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-2)

ਿਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥
ਵਾਲੁ ਨ ਿਵੰਗਾ ਹੋਆ ॥
ਮਜਨੁ ਗੁ ਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ ॥
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥
ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁ ਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ ॥
ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਨਾਇ ਆਏ ॥
ਅਪਣਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਏ ॥੨॥
ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੩॥
ਇਹੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਬਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ॥
ਿਜਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥
ਸਭ ਿਚੰਤਾ ਗਣਤ ਿਮਟਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥
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ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥

2271

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥ (25-16)

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਿਰ ਸਕੈ ॥
ਿਜਉ ਸਾਿਹਬੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥
ਿਬਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਿਕਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥
ਭਉ ਵਟੀ ਇਤੁ ਤਿਨ ਪਾਈਐ ॥
ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਿਣ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥
ਇਹੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥
ਕਿਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਿਹਬ ਤਉ ਿਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਤੁ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥
ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥
ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥
ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥
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ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥

2272

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ (78-11)

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਰ੍ਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
ਬਿਲਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਬਨਿਸਆ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਖਾਧਾ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥
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ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥

2273

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1008-1)

ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥੧॥
ਕੀਤਾ ਿਜਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਮਲੋ ਧੋਵੈ ਸੋ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨੁ ਹੇ ॥੨॥
ਘਿਟ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਅਸਿਥਰੁ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ਹੇ ॥੩॥
ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੈ ਪੂ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮੁ ਹੇ ॥੪॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਜੀਵਿਹ ਜਿਪ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ਹੇ ॥੫॥੨॥੩੨॥

