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 Vaar 1 
 
 ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮੁ ਜਿਸ ਮੰ ਤਰ ਸੁਣਾਯਾ॥ (1-1-1) 
 ਭਵਿਲ ਜਵਿੱਚੋੋਂ ਕਿੱਢਕੇ ਮੁਕਜਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਂਜਿ ਸਮਾਯਾ॥ (1-1-2) 
 ਿਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕਿੱਜਿਆ ਸੰਸਾ ਰੋਗ ਜਵਿੋਗ ਜਮਿਾਯਾ॥ (1-1-3) 
 ਸੰਸਾ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਿੈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ ਦੁਖ ਸਬਾਯਾ॥ (1-1-4) 
 ਿਮਦੰਡ ਜਸਰੋੋਂ ਨ ਉਤਰ ੈਸਾ ਕਤ ਦੁਰਿਨ ਿਨਮ ਗਵ ਾਯਾ॥ (1-1-5) 
 ਚਰਨ ਗਿੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਸਜਤ ਸਬਦ ਦੇ ਮੁਕਜਤ ਕਰਾਯਾ॥ (1-1-6) 
 ਭਾਇ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦਰੜਾਯਾ॥ (1-1-7) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਉ ਤੇਿਾ ਫਲ ਪਾਯਾ ॥ ੧॥ (1-1-8) 
 
 ਪਰਥਮੈੋਂ ਸਾਸ ਨ ਮਾਸ ਸਨ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਕਛ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ॥ (1-2-1) 
 ਰਕਤ ਜਬੰਦ ਕੀ ਦੇਿ ਰਚ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੀ ਿੜਤ ਿੜਾਈ॥ (1-2-2) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਚੌਥੀ ਧਰਤੀ ਸੰਗ ਜਮਲਾਈ॥ (1-2-3) 
 ਪੰਚ ਜਵਚ ਆਕਾਸ ਕਰ ਕਰਤਾ ਛਿਮ ਅਜਦਸ਼ ਸਮਾਈ॥ (1-2-4) 
 ਪੰਚ ਤਿੱਤ ਪਚੀਸ ਗੁਣ ਸ਼ਤਰ ਜਮਤਰ ਜਮਲ ਦੇਿ ਬਣਾਈ॥ (1-2-5) 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਜਲਤ ਕਰ ਆਵਾਗਉ ਣ ਚਜਰਤ ਜਦਖਾਈ॥ (1-2-6) 
 ਚੌਰਾਸੀਿ ਲਿੱਖ ਿੋਨ ਉਪਾਈ ॥ ੨॥ (1-2-7) 
 
 ਚੌਰਾਸੀਿ ਲਿੱਖ ਿੋਨ ਜਵ ਚ ਉੱਤਮ ਿਨਮ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਿੀ॥ (1-3-1) 
 ਅਖੀ ਵੇਖਨ ਕਰਨ ਸੁਨ ਣ ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਨ ਬਚਨ ਸਨੇਿੀ॥ (1-3-2) 
 ਿਥੀੋਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਪੈਰੀ ਚਲ ਸਜਤਸੰਗ ਜਮਲੇਿੀ॥ (1-3-3) 
 ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿੱਿ ਖਵਾਲਨ ਕਾਰ ਕਰੇਿੀ॥ (1-3-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਹ ਸਮਝ ਸਨੇਿੀ॥ (1-3-5) 
 ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਿ ਕਰ ਚਰਨਾ ਜਮਰਤ ਲੈ ਮੁਖ ਜਪਵੇਿੀ॥ (1-3-6) 
 ਪੈਰੀ ਪਵਨ ਨ ਛੋਡੀਐ ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਜਿਰਾਸ ਕਰੇਿੀ॥ (1-3-7) 
 ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਸਖ ਤਰੇਿੀ ॥ ੩॥ (1-3-8) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਪਸਾਰਾ॥ (1-4-1) 
 ਪੰਚ ਤਿੱਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਘਿ ਘਿ ਅੰਦਰ ਜਤਰਭਵਨ ਸਾਰਾ॥ (1-4-2) 
 ਕਾਦਰ ਜਕਨੇ ਨ ਲਜਖਆ ਕੁਦਰਤ ਸਾਿ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ॥ (1-4-3) 



 ਇਕਦ ੰ ਕੁਦਰਤ ਲਿੱਖ ਕਰ ਲਿੱਖ ਜਬਅੰਤ ਅਸੰਖ ਅਪਾਰਾ॥ (1-4-4) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਓਨ ਕਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਮਾਰਾ॥ (1-4-5) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਬਰਿਮੰ ਡ ਜਵਚ ਦਸ ਦਸ ਕਰ ਔਤਾਰ ਉਤਾਰਾ॥ (1-4-6) 
 ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਜਬਆਸ ਕਰ ਕਈ ਕਤੇਬ ਮਿੰਮਦ ਯਾਰਾ॥ (1-4-7) 
 ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਏਤਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ੪॥ (1-4-8) 
 
 ਚਾਰ ਿੁਗ ਕਰ ਥਾਪਣਾ ਸਜਤਿੁਗ ਤਰੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਸਾਿੇ॥ (1-5-1) 
 ਚੌਥਾ ਕਲਿੁਗ ਥਾਜਪਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰੋੋਂ ਕੇ ਰਾਿੇ॥ (1-5-2) 
 ਬਿਮਣ ਛਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ ਦਰ ਿੁਗ ਿੁਗ ਏਕੋ ਵਰਨ ਜਬਰਾਿੇ॥ (1-5-3) 
 ਸਜਤਿੁਗ ਿੰਸ ਅਉਤਾਰ ਧਰ ਸੋਿੰਬਰਿਮ ਨ ਦ ਿਾ ਪਾਿੇ॥ (1-5-4) 
 ਏਕੋ ਬਰਿਮ ਵਖਾਣੀਐ ਮੋਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੇਮੁਿਤਾਿੇ॥ (1-5-5) 
 ਕਰਨ ਤਪਿੱਸਯਾ ਬਨ ਜਵਖੇ ਵਖਤ ਗੁਿਾਰਨ ਜਪੰਨੀ ਸਾਗੇ ॥ (1-5-6) 
 ਲਖ ਵਜਰਹਆਂ ਦੀ ਆਰਿਾ ਕੋਠੇ ਕੋਿ ਨ ਮੰ ਦਰ ਸਾਿੇ॥ (1-5-7) 
 ਇਕ ਜਬਨਸੇ ਇਕ ਅਸਜਥਰ ਗਾਿੇ ॥ ੫॥ (1-5-8) 
 
 ਤਰੇਤੇ ਛਿੱਤਰੀ ਰ ਪ ਧਰ ਸ ਰਿ ਬੰਸੀ ਬਡ ਅਵਤਾਰਾ॥ (1-6-1) 
 ਨਉੋਂ ਜਿਸੇ ਗਈ ਆਰਿਾ ਮਾਯਾ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ॥ (1-6-2) 
 ਦੁਆਪੁਰ ਿਾਦਵ ਵੇਸ ਕਰ ਿੁਗ ਿੁਗ ਅਉਧ ਘਿ ੈਆਚਾਰਾ॥ (1-6-3) 
 ਜਰਗਬੇਦ ਮਜਿੰ ਬਰਿਮਜਿਤ ਪ ਰਬ ਮੁਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਬਚਾਰਾ॥ (1-6-5) 
 ਖਤਰੀ ਥਾਪੇ ਿੁਿਰ ਵੇਦ ਦਖਣ ਮੁਖ ਬਿੁ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ॥ (1-6-5) 
 ਵੈਸੋੋਂ ਥਾਜਪਆ ਜਸਆਮ ਵੇਦ ਪਛਮ ਮੁਖ ਕਰ ਸੀਸ ਜਨਵਾਰਾ॥ (1-6-6) 
 ਜਰਗ ਨੀਲੰਬਰ ਿੁਿਰ ਪੀਤ ਸਵੇੇੇਤੰਬਰ ਕਰ ਜਸਆਮ ਸੁਧਾਰਾ॥ (1-6-7) 
 ਜਤਰਿੁ ਿੁਗੀੋਂ ਤਰੈ ਧਰਮ ਉਚਾਰਾ ॥ ੬॥ (1-6-8) 
 
 ਕਜਲਿੁਗ ਚੌਥਾ ਥਾਜਪਆ ਸ ਦਰ ਜਬਰਤ ਿਗ ਮਜਿ ਵਰਤਾਈ॥ (1-7-1) 
 ਕਰਮ ਸੁ ਜਰਗ ਿੁਿਰ ਜਸਆਮਦੇ ਕਰੇ ਿਗਤ ਜਰਦ ਬਿੁ ਸੁਕਚਾਈ॥ (1-7-2) 
 ਮਾਯਾ ਮੋਿੀ ਮੇਦਨੀ ਕਜਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਭ ਭਰਮਾਈ॥ (1-7-3) 
 ਉਠੀ ਗਲਾਨ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਉਮੈ ਅੰਦਰ ਿਲੇ ਲੁਕਾਈ॥ (1-7-4) 
 ਕੋਈ ਨ ਜਕਸੇ ਪ ਿਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਗਜਤ ਜਬਸਰਾਈ॥ (1-7-5) 
 ਭਏ ਜਬਅਦਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਕਜਲਕਾਤੀ ਉਮਰਾਵ ਕਸਾਈ॥ (1-7-6) 
 ਰਜਿਆ ਤਪਾਵਸ ਜਤਰਿੁ ਿੁਗੀ ਚੌਥੇ ਿੁਗ ਿੋ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈ॥ (1-7-7) 
 ਕਰਮ ਭਰਸ਼ਿ ਸਭ ਭਈ ਲੁਕਾਈ ॥ ੭॥ (1-7-8) 
 
 ਚਿੁੰ  ਬੇਦਾਂ ਕੇ ਧਰਮ ਮਥ ਖਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਥ ਜਰਖੀ ਸੁਨ ਾਵੈ॥ (1-8-1) 



 ਬਰਿਮਾਜਦਕ ਸਨਕਾਜਦਕਾ ਜਿਉ ਜਤਿ ਕਿਾ ਜਤਵੇੋਂ ਿਗ ਗਾਵੈ॥ (1-8-2) 
 ਗਾਵਨ ਪੜਨ ਜਬਚਾਰ ਬਿੁ ਕੋਜਿ ਮਧੇ ਜਵਰਲਾ ਗਜਤ ਪਾਵੈ॥ (1-8-3) 
 ਇਿ ਅਚਰਿ ਮਨ ਆਂਵਦੀ ਪੜਹਤ ਗੁੜਹਤ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਆਵੈ॥ (1-8-4) 
 ਿੁਗ ਿੁਗ ਏਕੋ ਵਰਨ ਿੈ ਕਲਿੁਗ ਜਕਵੇੋਂ ਬਿੁਤ ਜਦਖਲਾਵੈ॥ (1-8-5) 
 ਿੰਦਰੇ ਵਿੇ ਜਤਰਿੁ ਿੁਗੀੋਂ ਕਥ ਪੜਹ ਰਿੈ ਭਰਮ ਨਜਿੰ ਿਾਵੈ॥ (1-8-6) 
 ਜਿਓੋੋਂ ਕਰ ਕਜਥਆ ਚਾਰ ਵੇਦ ਖਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਗ  ਸਾਂਖ ਸੁਣਾਵੈ॥ (1-8-7) 
 ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਬ ਮਤ ਗਾਵੈ ॥ ੮॥ (1-8-8) 
 
 ਗੋ ਤਮ ਤਪੇ ਜਬਚਾਰ ਕੈ ਜਰਗ ਵੇਦ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ॥ (1-9-1) 
 ਜਨਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਮਥ ਕਰ ਸਭ ਜਬਧ ਕਰਤੇ ਿਿੱਥ ਿਣਾਈ॥ (1-9-2) 
 ਸਬ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਵਸ ਿੈ ਿੋਰ ਬਾਤ ਜਵਚ ਚਲੇ ਨ ਕਾਈ॥ (1-9-3) 
 ਦੁਿੀੋਂ ਜਸਰੀੋਂ ਕਰਤਾਰ ਿੈ ਆਪ ਜਨਆਰਾ ਕਰ ਜਦਖਲਾਈ॥ (1-9-4) 
 ਕਰਤਾ ਜਕਨੈ ਨ  ਦੇਜਖਆ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ॥ (1-9-5) 
 ਸੋਿੰ ਬਰਿਮ ਛਪਾਇਕ ੈਪੜਦਾ ਭਰਮ ਕਤਾਰ ਸੁਣਾਈ॥ (1-9-6) 
 ਜਰਗ ਕਿੈ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖਿੁ ਆਪੇ ਆਪ ਨ ਦ ਿੀ ਰਾਈ॥ (1-9-7) 
 ਸਜਤਗੁਰ  ਜਬਨਾਂ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ ੯ ॥ (1-9-8) 
 
 ਜਫਰ ਿਮੈਨ  ਜਰਖ ਬੋਜਲਆ ਿੁਿਰਵੇਦ ਮਥ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ॥ (1-10-1) 
 ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਜਨਬੜੇ ਦੇ ਿੀ ਮਿੱਧ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੈ॥ (1-10-2) 
 ਥਾਪਜਸ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਜਵਚ ਕਰਮ ਵਾਸ ਕਰ ਆਵੈ ਿਾਵੈ॥ (1-10-3) 
 ਸਿਸਾ ਮਨ ਿੁ ਨ ਚੁਕਈ ਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ॥ (1-10-4) 
 ਭਰਮ ਵਰਿੱਤਣ ਿਗਤ ਕੀ ਇਕੋ ਮਾਯਾ ਬਰਿਮ ਕਿਾਵੈ॥ (1-10-5) 
 ਿੁਿਰ ਵੇਦ ਕੋ ਮਥਨ ਕਰ ਤਿੱਤ ਬਰਿਮ ਜਵਚ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ॥ (1-10-6) 
 ਕਰਮ ਜਦੜਾਇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕਰ ਮ ਬੰਧ ਕਰ ਆਵੈ ਿਾਵੈ॥ (1-10-7) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਜਬਨਾ ਨ ਸਿਸਾ ਿਾਵੈ ॥ ੧੦॥ (1-10-8) 
 
 ਜਸਆਮ ਵੇਦ ਕਉ ਸੋਧ ਕਰ ਮਥ ਵੇਦਾਂਤ ਜਬਆਸ ਸੁਣਾਯਾ॥ (1-11-1) 
 ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਜਿਰਾ ਆਪੇ ਆਪਨ ਬਰਿਮ ਿਣਾਯਾ॥ (1-11-2) 
 ਨਦਰੀ ਜਕਸੇ ਨ ਜਲਆਵਈ ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਯਾ॥ (1-11-3) 
 ਆਪ ਪੁਿਾਇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨ ਪਾ ਯਾ॥ (1-11-4) 
 ਜਤਰਪਜਤ ਨ ਆਵੀ ਵੇਦ ਮਜਥ ਅਗਨ ੀ ਅੰਦਜਰ ਤਪਤ ਤਪਾਯਾ॥ (1-11-5) 
 ਮਾਯਾ ਦੰਡ ਨ ਉਤਿੱਰੇ ਿਮ ਦੰਡੇ ਬਿੁ ਦੁਖ ਰ ਆਯਾ॥ (1-11-6) 
 ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਜਸਆ ਮਥ ਭਗਵ ਤ ਗੁਣ ਗੀਤ ਕਰਾਯਾ॥ (1-11-7) 
 ਜਬਨ ਸਰਨੀ ਨਜਿ ਕੋਇ ਤਰਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (1-11-8) 



 
 ਦੁਆਪਰ ਿੁਗ ਬੀਤਤ ਭਏ ਕਜਲਿੁਗ ਕੇ ਜਸਰ ਛਤਰ ਜਫਰਾਈ॥ (1-12-1) 
 ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਥਾਜਪਆ ਉਤਿੱਰ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਨਗਾਈ॥ (1-12-2) 
 ਕਪਲ ਜਰਖੀਸ਼ਰ ਸਾਂਖ ਮਥ ਅਥਰਬਣ ਬੇਦ ਕੀ ਜਰਚਾ ਸੁਨ ਾਈ॥ (1-12-3) 
 ਜਗਆਨ ੀ ਮਿਾਰਸ ਪੀਅ ਕੈ ਜਸਮਰੈ ਜਨਤ ਅਜਨ ਤ ਜਨਆਈ॥ (1-12-4) 
 ਜਗਆਨ  ਜਬਨਾ ਨਜਿ ਪਾਈਐ ਿੇ ਕਈ ਕੋਿ ਿਤਨ ਕਰ ਧਾਈ॥ (1-12-5) 
 ਕਰਮ ਿੋਗ ਦੇਿੀ ਕਰੇ ਸੋ ਅਜਨ ਤਿੱ ਜਖਨ ਜਿਕੈ ਨ  ਰਾਈ॥ (1-12-6) 
 ਜਗਆਨ  ਮਤੇ ਸੁਖ ਊਪਿ ੈਿਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ॥ (1-12-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਆਨ ੀ ਸਜਿਿ ਸਮਾਈ ॥ ੧੨॥ (1-12-8) 
 
 ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਮਥਨ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਸ਼ੇਖਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ॥ (1-13-1) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਸਮੇੋਂ ਜਬਨਾਂ ਫਲ ਿਿੱਜਥ ਨ ਆਵੈ॥ (1-13-2) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸਭ ਕੋ ਮੰ ਨੈ ਿੁਕਮ ਸੁ ਸਿਿ ਸਮਾਵੈ॥ (1-13-3) 
 ਆਪਿੁ ਕਛ  ਨ ਿੋਵਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਜਿ ਮੰ ਜਨ ਵਸਾਵੈ॥ (1-13-4) 
 ਿਸੈਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਲਿੈ ਜਰਖੀ ਕਣਾਜਦਕ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੈ॥ (1-13-5) 
 ਸਜਤਿੁਗ ਕਾ ਅਜਨ ਆਉੋਂ ਸੁਣ ਇਕ ਫੇੜੇ ਸਭ ਿਗਤ ਮਰਾਵੈ॥ (1-13-6) 
 ਤਰੇਤੇ ਨਗਰੀ ਪੀੜੀਐ ਦੁਆਪਰ ਵੰਸ ਕੁਵੰਸ ਕੁਿਾਵੈ॥ (1-13-7) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਿੋ ਫੇੜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ ੧੩॥ (1-13-8) 
 
 ਸੇਖਨਾਗ ਪਾਤੰਿਲ  ਮਜਥਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਗ ਸੁਣਾਈ॥ (1-14-1) 
 ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਬੋਜਲਆ ਿੋਗ ਜਬਨਾ ਨਜਿ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ॥ (1-14-2) 
 ਜਿਉੋਂਕਰ ਮੈਲੀ ਆਰਸੀ ਜਸਕਲ ਜਬਨਾ ਨਜਿੰ ਮੁਖ ਜਦਖਾਈ॥ (1-14-3) 
 ਿੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜਨਰਮਲਾ ਅਨਿਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਜਲਵਲਾਈ॥ (1-14-4) 
 ਅਸ਼ਦਸਾ ਜਸਜਧ ਨਉਜਨਧੀ ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਗੀ ਚਰਨ ਲਗਾਈ॥ (1-14-5) 
 ਜਤਰਿੁ ਿੁਗਾਂ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ ਪਾਤੰਿਲ ਪਾਈ॥ (1-14-6) 
 ਿਥੋ ਿਥੀ ਪਾਈਐ ਭਗਤ ਿੋਗ ਕੀ ਪ ਰ ਕਮਾਈ॥ (1-14-7) 
 ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਭਾਈ ॥ ੧੪॥ (1-14-8) 
 
 ਿੁਗ ਿੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਬਾਸ਼ਨਾ ਬਿੱਧਾ ਆਵੈ ਿਾਵੈ॥ (1-15-1) 
 ਜਫਰ ਜਫਰ ਫੇਰ ਵਿਾਈਐ ਜਗਆਨ ੀ ਿੋਇ ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਵੈ॥ (1-15-2) 
 ਸਜਤਿੁਗ ਦ ਿਾ ਭਰਮ ਕਰ ਤਰੇਤੇ ਜਵਚ ਿੋ ਨੀ ਜਫਰ ਆਵੈ॥ (1-15-3) 
 ਤਰੇਤੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਂਧਤੇ ਦੁਆਪਰ ਜਫਰ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਵੈ॥ (1-15-4) 
 ਦੁਆਪਰ ਮਮਤਾ ਅਿੰਕਾਰ ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਗਰਜਬ ਗਲਾਵੈ॥ (1-15-5) 
 ਜਤਰਿੁ ਿੁਗਾਂ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਿਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾ ਨ ਚੁਕਾਵੈ॥ (1-15-6) 



 ਜਫਰ ਕਜਲਿੁਗ ਅੰਦਰ ਦੇਿ ਧਰ ਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਵਸਾਵੈ॥ (1-15-7) 
 ਅਉਸਰ ਚੁਕਾ ਿਥ ਨ ਆਵੈ ॥੧੫॥ (1-15-8) 
 
 ਕਜਲਿੁਗ ਕੀ ਸੁਧ ਸਾਧਨਾ ਕਰਮ ਜਕਰਤ ਕੀ ਚਲੈ ਨ  ਕਾਈ॥ (1-16-1) 
 ਜਬਨਾਂ ਭਿਨ ਭਗਵ ਾਨ ਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਜਬਨ ਠੌਰ ਨ ਥਾਈ॥ (1-16-2) 
 ਲਿੇ ਕਮਾਣਾ ਏਤ ਿੁਗ ਜਪਛਲੀੋਂ ਿੁਗੀੋਂ ਕਰ ਕਮਾਈ॥ (1-16-3) 
 ਪਾਯਾ ਮਾਨਸ ਦੇਿ ਕਉ ਐਥੋੋਂ ਚੁਜਕਆ ਠੌਰ ਨ ਠਾਈ॥ (1-16-4) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸੁਣ ਿਸੈੇ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਗਾ ਈ॥ (1-16-5) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਪਰਵਾਣੁ ਿੈ ਿਿੱਗ ਿੋਮ ਤੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ॥ (1-16-6) 
 ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪਰਭ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ॥ (1-16-7) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੬॥ (1-16-8) 
 
 ਿੁਗਗਰਦੀ ਿਬ ਿੋਵਿੇ ਉਲਿੇ ਿੁਗ ਜਕਆ ਿੋਇ ਵਰਤਾਰਾ॥ (1-17-1) 
 ਉਠੇ ਜਗਲਾਨ ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤ ੈਪਾਪ ਭਰਸ਼ਿ ਸੰਸਾਰਾ॥ (1-17-2) 
 ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਖਜਿ ਖਜਿ ਿਲਨ ਬਾਂਸ ਅੰਗਯਾਰਾ॥ (1-17-3) 
 ਜਨੰਦਾ ਚਾਲੈ ਵੇਦ ਕੀ ਸਮਝਨ  ਨਜਿ ਅਜਗਆਨ ਗੁਬਾਰਾ॥ (1-17-4) 
 ਬੇਦ ਗਰ ੰਥ ਗੁਰ ਿਿੱਿ ਿੈ ਜਿਸ ਲਗ ਭਵਿਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ॥ (1-17-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਬੁਝੀਐ ਜਿਚਿੱਰ ਧਰੇ ਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾ॥ (1-17-6) 
 ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿੈ ਸਿੱਚਾ ਸ਼ਾਿ ਿਗਤ ਵਣਿਾਰਾ॥ (1-17-7) 
 ਚੜੇ ਸ ਰ ਜਮਿ ਿਾਇ ਅੰਧਾਰਾ ॥ ੧੭ ॥ (1-17-8) 
 
 ਕਜਲਿੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਿੈ ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨ ਜਦਰਸ਼ਿੀ ਆਵੈ॥ (1-18-1) 
 ਕੋਇ ਨ ਜਕਸੈ ਵਰਿਈ ਸੋਈ ਕਰ ੈਿੋਈ ਮਨ  ਭਾਵੈ॥ (1-18-2) 
 ਜਕਸੈ ਪੁਿਾਈ ਜਸਲਾ ਸੁੰ ਨ ਕੋਈ ਗੋ ਰੀੋਂ ਮੜਹੀ ਪੁਿਾਵੈ॥ (1-18-3) 
 ਤੰਤਰ ਮੰ ਤਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕਲਿ ਿੋਧ ਬਿੁ ਵਾਧ ਵਧਾਵੈ॥ (1-18-4) 
 ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਿੋਇਕ ੈਜਨਆਰੇ ਜਨਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੈ॥ (1-18-5) 
 ਕੋਈ ਪ ਿ ੈਚੰਦਰ ਸ ਰ ਕੋਈ ਧਰਤ ਅਕਾਸ ਮਨ ਾਵੈ॥ (1-18-6) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਮਰਾਿ ਕੋਈ ਜਤਰਪਤਾਵੈ॥ (1-18-7) 
 ਫੋਕਿ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ ॥ ੧੮॥ (1-18-8) 
 
 ਭਈ ਜਗਲਾਨ ਿਗਤ ਜਵਚ ਚਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਉੇਪਾਏ॥ (1-19-1) 
 ਦਸ ਨਾਮ ਸਜਨਆਸੀਆਂ ਿੋਗੀ ਬਾਰਿ ਪੰਥ  ਚਲਾਏ॥ (1-19-2) 
 ਿੰਗਮ ਅਤੇ ਸਰੇਵੜੇ ਦਗੇ ਜਦਗੰਬਰ ਵਾਦ ਕਰਾਏ॥ (1-19-3) 
 ਬਰਿਮਣ ਬਿੁ ਪਰਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਲੜਾਏ॥ (1-19-4) 



 ਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿੁ ਵੈਰ ਕਰ ਨਾਲ ਛਤੀਸ ਪਾਖੰਡ ਚਲਾਏ॥ (1-19-5) 
 ਤੰਤ ਮੰ ਤ ਰਾਸਾਇਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਖ ਲਪਿਾਏ॥ (1-19-6) 
 ਏਕਸ ਤੇ ਬਿੁ ਰ ਪ ਕਰ ਪੀ ਘਣੇ ਜਦਖਾਏ॥ (1-19-7) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ॥ ੧੯॥ (1-19-8) 
 
 ਬਿੁ ਵਾਿੀੋਂ ਿਿੱਗ ਚਲੀਆਂ ਿਬ ਿੀ ਭਏ ਮਿੰਮਦ ਯਾਰਾ॥ (1-20-1) 
 ਕੌਮ ਬਿਿੱਤਰ ਸੰਗ ਕਰ ਬਿੁ ਜਬਜਧ ਬੈਰ ਜਬਰੋਧ ਪਸਾਰਾ॥ (1-20-2) 
 ਰੋਝੇ ਈਦ ਨਮਾਝ ਕਰ ਕਰਮੀ ਬੰਦ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰਾ॥ (1-20-3) 
 ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਐ ਗ਼ੌਸ ਕੁਤਬ ਬਿੁ ਭੇਖ ਸਵਾਰਾ॥ (1-20-4) 
 ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰ ੈਢਾਜਿਕੈ ਜਤ ਿ ਠਅੁੜੀੋਂ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰਾ॥ (1-20-5) 
 ਮਾਰਨ ਗੳ ਗਰੀਬ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪਾਪ ਜਬਥਾਰਾ॥ (1-20-6) 
 ਕਾਫਰ ਮੁਲਿਦ ਇਰਮਨੀ ਰ ੰਮੀ ਿੰਗੀ ਦੁਸ਼ਮਨ  ਦਾਰਾ॥ (1-20-7) 
 ਪਾਪੇ ਦਾ ਵਰਜਤਆ ਵਰਤਾਰਾ ॥ ੨੦॥ (1-20-8) 
 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਝਿਬਾਂ ਿਗ ਜਵਚ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣੇ॥ (1-21-1) 
 ਖੁਦੀ ਬਕੀਲੀ ਤਕਿੱਬਰੀ ਜਖੰਚੋਤਾਣ ਕਰੇਨ ਜਧਙਾਣੇ॥ (1-21-2) 
 ਗੰ ਗ ਬਨਾਰਸ ਜਿੰਦ ਆਂ ਮਿੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਣੇ॥ (1-21-3) 
 ਸੁੰ ਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਤਲਕ ਿੰਞ  ਜਿੰਦ  ਲੋਭਾਣੇ॥ (1-21-4) 
 ਰਾਮ ਰਿੀਮ ਕਿਾਇੰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮ ਦੁਇ ਰਾਿ ਭੁਲਾਣੇ॥ (1-21-5) 
 ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਇਕ ੈਮੋਿੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਣੇ॥ (1-21-6) 
 ਸਿੱਚ ਜਕਨਾਰੇ ਰਜਿ ਗਯਾ ਖਜਿ ਮਰਦੇ ਬਾਮਣ ਮਉ ਲਾਣੇ॥ (1-21-7) 
 ਜਸਰੋੋਂ ਨ ਜਮਿੇ ਆਵਣ ਿਾਣੇ ॥ ੨੧॥ (1-21-8) 
 
 ਚਾਰੇ ਿਿੱਗੇ ਚਿੁ ਿੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਪਰਭ ਆਪੇ ਿੋਆ॥ (1-22-1) 
 ਆਪੇ ਪਿੱਿੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪੇ ਜਲਖਣਿਾਰਾ ਿੋਆ॥ (1-22-2) 
 ਬਾਝ ਗੁਰ  ਅੰਧੇਰ ਿੈ ਖਜਿ ਖਜਿ ਮਰਦੇ ਬਿੁ ਜਬਧ ਲੋਆ॥ (1-22-3) 
 ਵਰਜਤਆ ਪਾਪ ਿਗਿੱਤਰ ਤੇ ਧਉਲ ਉਡੀਣਾ ਜਨਸਜਦਨ ਰੋਆ॥ (1-22-4) 
 ਬਾਝ ਦਇਆ ਬਲ ਿੀਣ ਿੋ ਜਨਿੱਘਰ ਚਲੇ ਰਸਾਤਲ ਿੋਆ॥ (1-22-5) 
 ਖੜਾ ਇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸੰਗ ਬਿੁ ਭਾਰਾ ਿੋਆ॥ (1-22-6) 
 ਥੰਮੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਜਬਨ ਸਾਧ ਨ ਜਦਿੱਸੈ ਿਗ ਜਵਚ ਕੋਆ॥ (1-22-7) 
 ਧਰਮ ਧੌਲ ਪੁਕਾਰੈ ਤਲੇ ਖੜੋਆ ॥ ੨੨॥ (1-22-8) 
 
 ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਗ ਮਾਜਿੰ ਪਠਾਯਾ॥ (1-23-1) 
 ਚਰਨ ਧੋਇ ਰਜਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਜਮਰ ਤ ਜਸਿੱਖਾਂ ਪੀਲਾਯਾ॥ (1-23-2) 



 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਕਜਲਿੁਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜਦਖਾਯਾ॥ (1-23-3) 
 ਚਾਰ ੈਪੈਰ ਧਰੰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਕਰਾਯਾ॥ (1-23-4) 
 ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀੋਂ ਪਵਣਾ ਿਗ ਵਰਤਾਯਾ॥ (1-23-5) 
 ਉਲਿਾ ਖੇਲ ਜਪਰੰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਸੀਸ ਜਨਵਾਯਾ॥ (1-23-6) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਜਰਆ ਸਿੱਤਨਾਮ ਪ ੜਹ ਮੰ ਤਰ ਸੁਣਾਯਾ॥ (1-23-7) 
 ਕਜਲ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਯਾ ॥ ੨੩॥ (1-23-8) 
 
 ਪਜਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਯਾ ਬਖਸ਼ ਦਰ ਜਪਛੋੋਂ ਦੇ ਜਫਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ॥ (1-24-1) 
 ਰੇਤ ਅਿੱਕ ਆਿਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਜਵਛਾਈ॥ (1-24-2) 
 ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਿੱਪਜਸਆ ਬਡੇ ਭਾਗ ਿਜਰ ਜਸਉੋਂ ਬਜਣ ਆਈ॥ (1-24-3) 
 ਬਾਬਾ ਪੈਧਾ ਸਚ ਖੰਡ ਨਾਜਨਜਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ  ਪਾਈ॥ (1-24-4) 
 ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਜਧਆਨ ਧਰ ਿਲਤੀ ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਜਦਸ ਆਈ॥ (1-24-5) 
 ਬਾਝਿੁ ਗੁਰ  ਗੁਬਾਰ ਿੈ ਿਿੈੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ॥ (1-24-6) 
 ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਿੱੇਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ॥ (1-24-7) 
 ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ॥ ੨੪॥ (1-24-8) 
 
 ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥੀੋਂ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭੇ ਜਫਰ ਦੇਖ॥ੈ (1-25-1) 
 ਪ ਰਬ ਧਰਮ ਬਿੁ ਕਰਮ ਕਰ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਜਬਨ ਜਕਤੇ ਨ ਲੇਖੈ॥ (1-25-2) 
 ਭਾਉ ਨ ਬਰਿਮੇ ਜਲਜਖਆ ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਸੰਮਰਜਤ ਪੜਹ ਦੇਖ॥ੈ (1-25-3) 
 ਢ ੰਡੀ ਸਗਲੀ ਜਪਰਥਮੀ ਸਜਤਿੁਗ ਆਜਦ ਦੁਅਿੱੇਾਪਰ ਤਰੇਤੈ॥ (1-25-4) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਧੁੰਧ ਕਾਰ ਿੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਬਿੁ ਜਬਜਧ ਭੇਖੈ॥ (1-25-5) 
 ਭੇਖੀੋਂ ਪਰਭ  ਨ ਪਾਈਐ ਆਪ ਗਵ ਾਏ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖੈ ॥ (1-25-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਿੋਇ ਜਨਵ ਚਲੈ ਗੁਰਜਸਖ ਜਵਸੇਖੈ॥ (1-25-7) 
 ਤਾਂ ਕੁਛ ਘਾਲ ਪਵੈ ਦਰ ਲੇਖੈ ॥ ੨੫ ॥ (1-25-8) 
 
 ਿਤ ਸਤੀ ਜਚਰ ਿੀਵਣੇ ਸਾਜਧਕ ਜਸਿੱਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ॥ (1-26-1) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਖੀਸ਼ਰਾਂ ਭੈਰੋੋਂ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਬਿੁ ਮੇਲੇ॥ (1-26-2) 
 ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਜਕੰਨਰ ਿਿੱਛ ਚਜਲਤ ਬਿੁ ਖੇਲੇ॥ (1-26-3) 
 ਰਾਕਸ਼ ਦਾਨੋ ਦੋੈਂਤ ਲਖ ਅੰਦਰ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦੁਿੇਲੇ॥ (1-26-4) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭਕੋ ਡੁਬੇ ਗੁਰ  ਸਣੇੋਂ ਬਿੁ ਚੇਲੇ॥ (1-26-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਇ ਨ ਜਦਸਈ ਢ ੰਡੇ ਤੀਰਥ ਿਾਤਰੀ ਮੇਲੇ॥ (1-26-6) 
 ਢ ੰਡੇ ਜਿੰਦ  ਤੁਰਕ ਸਭ ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਕਉਜਮ ਕਤੇਲੇ॥ (1-26-7) 
 ਅੰਧੀ ਅੰਧੇ ਖ ਿੇ ਠੇਲੇ ॥ ੨੬॥ (1-26-8) 
 



 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾ ਨਕ ਪਰਗਜਿਆ ਜਮਿੀ ਧੁੰਧ ਿਗ ਚਾਨਣ ਿੋਆ॥ (1-27-1) 
 ਜਿਉੋਂ ਕਰ ਸ ਰਿ ਜਨਕਜਲਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ॥ (1-27-2) 
 ਜਸੰਘ ਬੁਕੇ ਜਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਿਾਏ ਨ ਧੀਰ ਧਰੋਆ॥ (1-27-3) 
 ਜਿਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ੈਪ ਿਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ॥ (1-27-4) 
 ਜਸਧ ਆਸਣ ਸਭ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਿੇ ਕੋਆ॥ (1-27-5) 
 ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾ ਲ ਿੋਵੈ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਜਵਸੋਆ॥ (1-27-6) 
 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚਕ ਨੌ ਖੰਡ ਜਪਰਥਮੀ ਸਚਾ ਢੋਆ॥ (1-27-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਕਜਲ ਜਵਚ ਪਰਗਿ ਿੋਆ ॥ ੨੭॥ (1-27-8) 
 
 ਬਾਬੇ ਜਡਠੀ ਜਪਰਥਮੀ ਨਵੈ ਖੰਡ ਜਿਥੈ ਤਕ ਆਿੀ॥ (1-28-1) 
 ਜਫਰ ਿਾ ਚੜੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਜਸਧ ਮੰ ਡਲੀ ਜਦਰਸ਼ਿੀ ਆਈ॥ (1-28-2) 
 ਚੌਰਾਸੀਿ ਜਸਧ ਗੋ ਰਖਾਜਦ ਮਨ  ਅੰਦਰ ਗਣ ਤੀ ਵਰਤਾਈ॥ (1-28-3) 
 ਜਸਧ ਪੁਿੱਛਨ ਸੁਨ  ਬਾਜਲਆ ਕੌਨ ਸ਼ਕਤ ਤੁਜਿ ਏਥੇ ਜਲਆਈ॥ (1-28-4) 
 ਿਉੋਂ ਿਜਪਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ॥ (1-28-5) 
 ਆਖਣ ਜਸਧ ਸੁਣ ਬਾਜਲਆ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਤੁਮ ਦੇਿੁ ਬਤਾਈ ॥ (1-28-6) 
 ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਿੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਪੇ ਗਤ ਪਾਈ॥ (1-28-7) 
 ਨੀਚ ਕਿਾਇ ਊਚ ਘਰ ਆਈ ॥ ੨੮॥ (1-28-8) 
 
 ਜਫਰ ਪੁਿੱਛਣ ਜਸਧ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਆ ਵਰਤਾਰਾ॥ (1-29-1) 
 ਸਭ ਜਸਧੀੋਂ ਏਿ ਬੁਜਝਆ ਕਜਲ ਤਾਰਣ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ॥ (1-29-2) 
 ਬਾਬੇ ਕਜਿਆ ਨਾਥ ਿੀ ਸਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕ ੜ ਅੰਧਾਰਾ॥ (1-29-3) 
 ਕ ੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਜਤਆ ਿਉੋਂ ਭਾਲਣ ਚਜੜਆ ਸੰਸਾਰਾ॥ (1-29-4) 
 ਪਾਪ ਜਗਰਾਸੀ ਜਪਰਥਮੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਿੇਠ ਪੁਕਾਰਾ॥ (1-29-5) 
 ਜਸਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀੋਂ ਕੌਣ ਿਗ ਕਉ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ॥ (1-29-6) 
 ਿੋਗੀ ਜਗਆਨ  ਜਵਿ ਜਣਆਂ ਜਨਸਜਦਨ ਅੰਗ ਲਗਾਇਨ  ਛਾਰਾ॥ (1-29-7) 
 ਬਾਝ ਗੁਰ  ਡੁਿੱਬਾ ਿਗ ਸਾਰਾ ॥ ੨੯ ॥ (1-29-8) 
 
 ਕਲ ਆਈ ਕੁਿੱਤੇ ਮੁਿੀ ਖਾਿ ਿੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ॥ (1-30-1) 
 ਰਾਿੇ ਪਾਪ ਕਮਾਂਵਦੇ ਉਲਿੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ॥ (1-30-2) 
 ਪਰਿਾ ਅੰਧੀ ਜਗਆਨ  ਜਬਨ ਕ ੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖਿੁ ਅਲਾਈ॥ (1-30-3) 
 ਚੇਲੇ ਸਾਿ ਵਿਾਇੰ ਦੇ ਨਿੱਚਣ ਗੁਰ  ਬਿੁਤ ਜਬਧ ਭਾਈ॥ (1-30-4) 
 ਸੇਵਕ ਬੈਠਨ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਗੁਰ ਉਠ ਘਰੀੋਂ ਜਤਨਾੜੇ ਿਾਈ॥ (1-30-5) 
 ਕਾਜ਼ੀ ਿੋਏ ਜਰਸ਼ਵਤੀ ਵਿੱਢੀ ਲੈਕੇ ਿਿੱਕ ਗਵ ਾਈ॥ (1-30-6) 
 ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖਾ ਦਾਮ ਜਿਤ ਭਾਵੇੋਂ ਆਇ ਜਕਥਾਊੋਂ ਿਾਈ॥ (1-30-7) 



 ਵਰਜਤਆ ਪਾਪ ਸਭਸ ਿਗ ਮਾਂਿੀ ॥ ੩੦॥ (1-30-8) 
 
 ਜਸਧੀੋਂ ਮਨ ੇ ਜਬਚਾਜਰਆ ਜਕਵ ਦਰਸ਼ਨ ਏਿ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ॥ (1-31-1) 
 ਐਸਾ ਿੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਜਿ ਿਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ॥ (1-31-2) 
 ਖਿੱਪਰ ਜਦਤਾ ਨਾਥ ਿੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉਠ ਚਾਲਾ॥ (1-31-3) 
 ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ ਜਡਠੇ ਰਤਨ ਿਵਾਿਰ ਲਾਲਾ॥ (1-31-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕੇਿੜਾ ਝਲੇ ਗੁਰ ਦੀ ਝਾਲਾ॥ (1-31-5) 
 ਜਫਰ ਆਯਾ ਗੁਰ ਨਾਥ ਿੀ ਪਾਣੀ ਠਉੜ ਨਿੀੋਂ ਉ ਸ ਤਾਲਾ॥ (1-31-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਜਸਧ ਮੰ ਡਲੀ ਕੀਤੋਸੁ ਅਪਣਾ ਪੰਥ ਜਨਰਾਲਾ॥ (1-31-7) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੩੧॥ (1-31-8) 
 
 ਬਾਬਾ ਜਫਰ ਮਿੱਕੇ ਗਯਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ॥ (1-32-1) 
 ਆਸਾ ਿਿੱਥ ਜਕਤਾਬ ਕਿੱਛ ਕ ਿਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸਿੱਲਾ ਧਾਰੀ॥ (1-32-2) 
 ਬੈਠਾ ਿਾਇ ਮਸੀਤ ਜਵਚ ਜਿਥੇ ਿਾਿੀ ਿਿੱਿ ਗੁਿਾਰੀ॥ (1-32-3) 
 ਿਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਲ ਮਜਿਰਾਬੇ ਪਾਂਇ ਪਸਾਰੀ॥ (1-32-4) 
 ਿੀਵਨ  ਮਾਰੀ ਲਤ ਦੀ ਕੇੜਹਾ ਸੁਤਾ ਕੁਫ਼ਰ ਕੁਫ਼ਾਰੀ॥ (1-32-5) 
 ਲਤਾਂ ਵਲ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੇ ਜਕਉੋਂਕਰ ਪਇਆ ਿੋਇ ਬਿਗਾਰੀ॥ (1-32-6) 
 ਿੰਗੋ ੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਜਿਆ ਜਫਜਰਆ ਮਿੱਕਾ ਕਲਾ ਜਦਖਾਰੀ॥ (1-32-7) 
 ਿੋਇ ਿੈਰਾਨ ਕਰੇਨ ਿੁਿਾਰੀ ॥ ੩੨॥ (1-32-8) 
 
 ਪੁਛਨ ਗਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂ ਇਕਠੇ ਿੋਈ॥ (1-33-1) 
 ਵਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲਖ ਨ ਸਕੇ ਕੁਦਰਜਤ ਕੋਈ॥ (1-33-2) 
 ਪੁਛਣ ਖੋਲ ਜਕਤਾਬ ਨੂੰ ਵਡਾ ਜਿੰਦ  ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ॥ (1-33-3) 
 ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਿਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋ ਦੋਵੇੋਂ ਰੋਈ॥ (1-33-4) 
 ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਇ ਦ ਰਗਜਿ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨ ਢੋਈ॥ (1-33-5) 
 ਕਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰ ਭ ਕਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਜਥਰ ਨ ਰਿੋਈ॥ (1-33-6) 
 ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਜਵਚ ਰਾਮ ਰਿੀਮ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਈ॥ (1-33-7) 
 ਰਾਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋ ਈ ॥ ੩੩॥ (1-33-8) 
 
 ਧਰੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਦੀ ਮਕੇ ਅੰਦਰ ਪ ਿ ਕਰਾਈ॥ (1-34-1) 
 ਜਿਥੇ ਿਾਈ ਿਗਤ ਜਵਚ ਬਾਬੇ ਬਾਝ ਨ ਖਾਲੀ ਿਾਈ॥ (1-34-2) 
 ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪ ਿੀਏ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਈ॥ (1-34-3) 
 ਛਪੇ ਨਾਂਜਿ ਛਪਾਇਆ ਚਜੜਆ ਸ ਰਿ ਿਗ ਰੁਸ਼ਨਾਈ॥ (1-34-4) 
 ਬੁਜਕਆ ਜਸੰਘ ਉਿਾੜ ਜਵਚ ਸਬ ਜਮਰਗਾਵਲ ਭੰਨੀ ਿਾਈ॥ (1-34-5) 



 ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਚੰਦ ਨ ਲੁਕਈ ਕਢ ਕੁਨਾਲੀ ਿੋਤ ਛਪਾਈ॥ (1-34-6) 
 ਉਗਵ ਣਿੁ ਤੇ ਆਥਵਣਿੁ ਨਉ ਖੰਡ ਜਪਰਥਵੀ ਸਭ ਝੁਕਾਈ॥ (1-34-7) 
 ਿਗ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਾਈ ॥ ੩੪॥ (1-34-8) 
 
 ਬਾਬਾ ਜਗਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਿਰ ਿਾਇ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ॥ (1-35-1) 
 ਇਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰ ਪ ਦ ਿਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨ ਾ॥ (1-35-2) 
 ਜਦਤੀ ਬਾਂਗ ਜਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਨ ਿੋਯਾ ਿਿਾਨਾ॥ (1-35-3) 
 ਸੁੰ ਨ ਮੁੰਨ ਨਗਰੀ ਭਈ ਦੇਖ ਪ ੀਰ ਭਇਆ ਿੈਰਾਨਾ॥ (1-35-4) 
 ਵੇਖੈ ਜਧਆਨ ਲਗਾਇ ਕਰ ਇਕ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਮ ਸਤਾਨਾ॥ (1-35-5) 
 ਪੁਜਛਆ ਜਫਰਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਨ ਫਕੀਰ ਜਕਸ ਕਾ ਘਰਾਨ ਾ॥ (1-35-6) 
 ਨਾਨਕ ਕਜਲ ਜਵਚ ਆਇਆ ਰਬ ਫਕੀਰ ਇਕ ਪਜਿਚਾਨਾ॥ (1-35-7) 
 ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਚਿ ੰ ਜਦਸ ਿਾਨਾ ॥ ੩੫॥ (1-35-8) 
 
 ਪੁਛੇ ਪੀਰ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਏਿ ਫਕੀਰ ਵਡਾ ਆਤਾਈ॥ (1-36-1) 
 ਏਥੇ ਜਵਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਦਖਲਾਈ॥ (1-36-2) 
 ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਓੜਕ ਭਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁ ਸਾਈ॥ (1-36-3) 
 ਫੇਰ ਦੁਰਾਇਣ ਦਸਤਗੀਰ ਅਸੀ ਜਭ ਵੇਖਾਂ ਿੋ ਤੁਜਿ ਪਾਈ॥ (1-36-4) 
 ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਿਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅਖੀੋਂ ਮੀਿ ਜਗਆ ਿਵਾਈ॥ (1-36-5) 
 ਲਖ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਲਖ ਅਖ ਫੁਰਕ ਜਵਚ ਸਭ ਜਦਖਲਾਈ॥ (1-36-6) 
 ਭਰ ਕਚਕੌਲ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋੋਂ ਪਤਾਲੋੋਂ ਲਈ ਕੜਾਈ॥ (1-36-7) 
 ਜ਼ਾਿਰ ਕਲਾ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਈ ॥ ੩੬॥ (1-36-8) 
 
 ਗੜਹ ਬਗਦਾਦ ਜਨਵਾਇਕ ੈਮਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਜਨਵਾਯਾ॥ (1-37-1) 
 ਜਸਧ ਚੌਰਾਸੀਿ ਮੰ ਡਲੀ ਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਿਣਾਯਾ॥ (1-37-2) 
 ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜਿਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਿਗਤ ਸਬਾਯਾ॥ (1-37-3) 
 ਜਿਤੀ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਕਾ ਚਿ ਜਫਰਾਯਾ॥ (1-37-4) 
 ਦੇਵਦਾਨੋ ਰਾਕਸ ਦੋੈਂਤ ਸਭ ਜਚਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ  ਲਾਯਾ॥ (1-37-5) 
 ਇੰ ਦਰਾਸਣ ਅਪਿੱਛਰਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰ ਗਲ ਗਾਯਾ॥ (1-37-6) 
 ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਵਾਇਆ ॥ ੩੭ ॥ (1-37-7) 
 
 ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ॥ (1-38-1) 
 ਪਜਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਪੜੇ ਮੰ ਿੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ॥ (1-38-2) 
 ਉਲਿੀ ਗੰ ਗ ਵਿਾਈਓਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜਸਰ ਉਪਰ ਧਾਰਾ॥ (1-38-3) 
 ਪੁਤੀੋਂ ਕੌ ਲ ਨ ਪਾਜਲਆ ਮਨ  ਖੋਿੇ ਆਕੀ ਨਜਸਆਰਾ॥ (1-38-4) 



 ਬਾਣੀ ਮੁਖਿੁ ਉਚਾਰੀਐ ਿੋਇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਮਿੈ ਅੰਧਾਰਾ॥ (1-38-5) 
 ਜਗਆਨ  ਗੋ ਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਿਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ॥ (1-38-6) 
 ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ਿਾਪ ਉਚਾਰਾ॥ (1-38-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਧਾਰਾ ॥ ੩੮॥ (1-38-8) 
 
 ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਜਸ਼ਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅ ਚਲ ਵਿਾਲੇ ਆਈ॥ (1-39-1) 
 ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਸਗਲੀ ਉਲਿ ਪਈ ਲੋਕਾਈ॥ (1-39-2) 
 ਲਗੀ ਬਰਸਨ  ਲਛਮੀ ਜਰਧ ਜਸਧ ਨਉ ਜਨਜਧ ਸਵਾਈ॥ (1-39-3) 
 ਿੋਗੀ ਵੇਖ ਚਜਲਤਰ ਨੋੋਂ ਮਨ  ਜਵਚ ਜਰਸ਼ਕ ਘਨੇਰੀ ਖਾਈ॥ (1-39-4) 
 ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਨ ਲੋਿਾ ਿੋਗੀ ਲਇਆ ਛਪਾਈ॥ (1-39-5) 
 ਭਗਤੀਆਂ ਗਈ ਭਗਤ ਬ ਲ ਲੋਿੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ॥ (1-39-6) 
 ਬਾਬਾ ਿਾਣੀ ਿਾਣ ਪੁਰਖ ਕਜਢਆ ਲੋਿਾ ਿਿਾਂ ਲੁਕਾਈ॥ (1-39-7) 
 ਵੇਖ ਚਜਲਤਰ ਿੋਗੀ ਖੁਣਸਾਈ ॥ ੩੯ ॥ (1-39-8) 
 
 ਖਾਧੀ ਖੁਣਸ ਿੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਗੋ ਸਿ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠ ਆਈ॥ (1-40-1) 
 ਪੁਛੇ ਿੋਗੀ ਭੰਗਰ  ਨਾਥ ਤੁਜਿ ਦੁਧ ਜਵਚ ਜਕਉੋਂ ਕਾਂਿੀ ਪਾਈ॥ (1-40-2) 
 ਜਫਜਿ ਆ ਚਾਿਾ ਦੁਧ ਦਾ ਜਰੜਜਕਆਂ ਮਖਣ ਿਥ ਨ ਆਈ॥ (1-40-3) 
 ਭੇਖ ਉਾਤਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵਤ ਜਕਉੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ॥ (1-40-4) 
 ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਉ ਕੁਚਿੱਿੀ ਆਈ॥ (1-40-5) 
 ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਨ ਿਾਜਤਓਨ ਭਾਇ ਕੁਚਿੇ ਫੁਲ ਸੜਾਈ॥ (1-40-6) 
 ਿੋਇ ਅਤੀਤ ਜਗਰ ਿਸਤ ਤਿ ਜਫਰ ਉਨਿ ੰਕੇ ਘਰ ਮੰ ਗਨ  ਿਾਈ॥ (1-40-7) 
 ਜਬਨ ਜਦਤੇ ਜਕਛ ਿਥ ਨ ਆਈ ॥ ੪੦॥ (1-40-8) 
 
 ਏਿ ਸੁਣ ਬਚਨ ਿੁਗੀ ਸਰਾਂ ਮਾਰ ਜਕਲਕ ਬਿੁ ਰ ਪ ਉਠਾਈ॥ (1-41-1) 
 ਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਖੇਜਦਆ ਕਜਲਿੁਗ ਬੇਦੀ ਨਾਨਕ ਆਈ॥ (1-41-2) 
 ਜਸਧ ਬੋਲਨ ਸਭ ਅਉਖਧੀਆਂ ਤੰਤਰ ਮੰ ਤਰ ਕੀ ਧੁਨੋ ਚੜਹਾਈ॥ (1-41-3) 
 ਰ ਪ ਵਿਾਇਆ ਿੋਗੀਆਂ ਜਸੰਘ ਬਾਘ ਬਿੁ ਚਜਲਤ ਜਦਖਾਈ॥ (1-41-4) 
 ਇਕ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉਡਰਨ ਪੰਖੀ ਜਿਵੇੋਂ ਰਿੇ ਲੀਲਾਈ॥ (1-41-5) 
 ਇਕ ਨਾਗ ਿੋਇ ਪਵਨ ਛੋਡ ਇਕਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ  ਵਸਾਈ॥ (1-41-6) 
 ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਇਕ ਚੜ ਜਮਰਗਾਨੀ ਿਲ ਤਰ ਿਾਈ॥ (1-41-7) 
 ਜਸਧਾਂ ਅਗਨ  ਨ ਬੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ॥ ੪੧॥ (1-41-8) 
 
 ਜਸਧ ਬੋਲੇ ਸੁਨ  ਨਾਨਕਾ ਤੁਜਿ ਿਗ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਜਦਖਲਾਈ॥ (1-42-1) 
 ਕੁਝ ਜਦਖਾਈੋਂ ਅਸਾਨੂੰ ਭੀ ਤ ੰ ਜਕਉੋਂ ਜਢਲ ਅਿੇਿੀ ਲਾਈ॥ (1-42-2) 



 ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਿੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਿੋਗੀ ਵਸਤੁ ਨ ਕਾਈ॥ (1-42-3) 
 ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਜਬਨਾ ਦ ਿੀ ਓਿ ਨਿੀੋਂ ਿ ੈਰਾਈ॥ (1-42-4) 
 ਜਸਵ ਰ ਪੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਚਲੇ ਨਾਿੀੋਂ ਧਰਤ ਚਲਾਈ॥ (1-42-5) 
 ਜਸਧ ਤੰਤਰ ਮੰ ਤਰ ਕਰ ਝੜ ਪਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ  ਕੈ ਕਲਾ ਛਪਾਈ॥ (1-42-6) 
 ਦਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰ  ਿੈ ਕਕੇ ਕੀਮਤ ਜਕਨੈ ਨ  ਪਾਈ॥ (1-42-7) 
 ਸੋ ਦੀਨ ਨਾਨਕ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ੪੨॥ (1-42-8) 
 
 ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਿੁ ਸਚ ਮੁਖਿੁ ਅਲਾਈ॥ (1-43-1) 
 ਬਾਿਿੁ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਥੇ ਨਾਿੀ॥ (1-43-2) 
 ਬਸਤਰ ਪਜਿਰੋੋਂ ਅਗਜਨ ਕੇ ਬਰਫ ਜਿਮਾਲੇ ਮੰ ਦਰ ਛਾਈ॥ (1-43-3) 
 ਕਰੋ ਰਸੋਈ ਸਾਰ ਦੀ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਨਿੱਥ ਚਲਾਈ॥ (1-43-4) 
 ਏਵਡ ਕਰੀ ਜਵਥਾਰ ਕਉ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਿਿੱ ਕੀ ਿਾਈ॥ (1-43-5) 
 ਤੋਲੀੋਂ ਧਰਜਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੁਇ ਜਪਛੇ ਛਾਬੇ ਿੰਕ ਚੜਹਾਈ॥ (1-43-6) 
 ਏਿ ਬਲ ਰਖਾਂ ਆਪ ਜਵਚ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਜਤਸ ਪਾਰ ਕਰਾਈ॥ (1-43-7) 
 ਸਜਤਨਾਮ ਜਬਨ ਬਾਦਰ ਛਾਈ ॥ ੪੩॥ (1-43-8) 
 
 ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਜਸਧ ਗੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਜਤ ਜਸਧਾਂ ਜਵਚ ਆਈ ॥ (1-44-1) 
 ਜਿਣ ਮੇਲਾ ਜਸ਼ਵਰਾਤ ਦਾ ਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਈ॥ (1-44-2) 
 ਜਸਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵਡੀ ਕਮਾਈ॥ (1-44-3) 
 ਵਡਾ ਪੁਰਖ ਪਰਗਜਿਆ ਕਜਲਿੁਗ ਅੰਦਰ ਿੋਤ ਿਗਾਈ॥ (1-44-4) 
 ਮੇਜਲਓੋਂ ਬਾਬਾ ਉਜਠਆ ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਜ਼ਆਰਤ ਿਾਈ॥ (1-44-5) 
 ਅਗੋ ੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁਧ ਕਿੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ॥ (1-44-6) 
 ਬਾਬੇ ਕਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁਿੱਧ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ॥ (1-44-7) 
 ਜਿਉੋਂ ਸਾਗਰ ਜਵਚ ਗੰ ਗ ਸਮਾਈ ॥ ੪੪॥ (1-44-8) 
 
 ਜਜ਼ਆਰਤ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਫਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਆਯਾ॥ (1-45-1) 
 ਚੜਹੇ ਸਵਾਈ ਦਿਜਦਿੀ ਕਜਲਿੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਧਆਯਾ॥ (1-45-2) 
 ਜਵਣ ਨਾਵੈ ਿੋਰ ਮੰ ਗਣਾ ਜਸਰ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸਬਾਯਾ॥ (1-45-3) 
 ਮਾਜਰਆ ਜਸਿੱਕਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਨਾਨਕ ਜਨਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਯਾ॥ (1-45-4) 
 ਥਾਜਪਆ ਲਜਿਣਾ ਿੀੋਂਵਦੇ ਗੁਜਰਆਈ ਜਸਰ ਛਤਰ ਜਫਰਾਯਾ॥ (1-45-5) 
 ਿੋਤੀ ਿੋਤ ਜਮਲਾਇਕ ੈਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰ ਪ ਵਿਾਯਾ॥ (1-45-6) 
 ਲਖ ਨ ਕੋਈ ਸਕਈ ਆਚਰਿੇ ਆਚਰਿ ਜਦਖਾਯਾ॥ (1-45-7) 
 ਕਾਯਾਂ ਪਲਿ ਸਰ ਪ ਬਣਾਯਾ ॥ ੪੫ ॥ (1-45-8) 
 



 ਸੋ ਜਿਕਾ ਸੋ ਛਤਰ ਜਸਰ ਸੋਈ ਸਚਾ ਤਖਤ ਜਿਕਾਈ॥ (1-46-1) 
 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿੰਦੀ ਮੋਿਰ ਿਥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਿੀ  ਜਫਰਾਈ॥ (1-46-2) 
 ਜਦਿੱਤਾ ਛਿੱਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡ ਰੇ ਿੋਜਤ ਿਗਾਈ॥ (1-46-3) 
 ਿੰਮੇ ਪ ਰਬ ਬੀਜਿਆ ਜਵਚ ਜਵਚ ਿੋਰ ਕ ੜੀ ਚਤਰਾਈ॥ (1-46-4) 
 ਲਜਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋੋਂ ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ॥ (1-46-5) 
 ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰ ਪ ਿੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਦਾਤ ਇਲਾਿੀ॥ (1-46-6) 
 ਫੇਰ ਵਸਾਯਾ ਗੋ ੋਂਦਵਾਲ ਅਚਰਿ ਖੇਲ ਨ ਲਜਖਆ ਿਾਈ॥ (1-46-7) 
 ਦਾਜਤ ਿੋਤ ਖਸਮੈ ਵਜਡਆਈ ॥ ੪੬॥ (1-46-8) 
 
 ਜਦਿੱਚੇ ਪ ਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਜਤਸੈ ਘਰ ਆਵੈ॥ (1-47-1) 
 ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜਤਗੁਰ  ਕਿਾਵੈ॥ (1-47-2) 
 ਪ ਰਨ ਤਾਲ ਖਿਾਇਆ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਵਚ ਿੋਤ ਿਗਾਵੈ॥ (1-47-3) 
 ਉਲਿਾ ਖੇਲ ਖਸੰਮ ਦਾ ਉਲਿੀ ਗੰ ਗ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵੈ॥ (1-47-4) 
 ਜਦਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣ ਜਦਤਾ ਕਛ ਿਥ ਨ ਆਵੈ॥ (1-47-5) 
 ਜਫਰ ਆਈ ਘਰ ਅਰਿਨੇ ਪੁਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰ  ਕਿਾਵੈ॥ (1-47-6) 
 ਿਾਨ ਨ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਓੋਂ ਿੋਰਸ ਅਿਰ ਨ ਿਜਰਆ ਿਾਵੈ॥ (1-47-7) 
 ਘਰ ਿੀ ਕੀ ਵਿੱਥ ਘਰੇ ਰਿਾਵੈ ॥ ੪੭ ॥ (1-47-8) 
 
 ਪੰਿ ਜਪਆਲੇ ਪੰਿ ਪੀਰ ਛਿਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ॥ (1-48-1) 
 ਅਰਿਨ ਕਾਇਆਂ ਪਲਿ ਕੈ ਮ ਰਤ ਿਜਰਗੋਜਬੰ ਦ ਸਵਾਰੀ॥ (1-48-2) 
 ਚਲੀ ਪੀੜਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰ ਪ ਜਦਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ॥ (1-48-3) 
 ਦਲ ਭੰਿਨ ਗੁਰ ਸ ਰਮਾਂ ਵਡ ਿੋਧਾ ਬਿੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (1-48-4) 
 ਪੁਛਿੱਨ ਜਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਜਿਲਾਂ ਤਕ ਦਰਸ ਜਨਿਾਰੀ॥ (1-48-5) 
 ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰ ਸਜਤਗੁਰ  ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣਿੁ ਸੰਸਾਰੀ॥ (1-48-6) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਪੀੜਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਜਨਿਚਲ  ਨੀਨ ਉਸਾਰ ਖਲਹਾਰੀ॥ (1-48-7) 
 ਿੁਗ ਿੁਗ ਸਜਤਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ॥ ੪੮॥ (1-48-8) 
 
 ਸਜਤਿੁਗ ਸਜਤਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਵਾ ਜਵਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਿਪਾਵੈ॥ (1-49-1) 
 ਦੁਆਪਰ ਸਜਤਗੁਰ ਿਰੀਜਿਸ਼ਨ ਿਾਿਾ ਿਜਰ ਿਜਰ ਨਾਮ ਜਧਆਵੈ॥ (1-49-2) 
 ਤਰੇਤੇ ਸਜਤਗੁਰ ਰਾਮ ਿੀ ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਿਪੇ ਸੁਖ ਪ ਾਵੈ॥ (1-49-3) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋ ਜਬੰ ਦ ਗਗਾ ਗੋ ਜਵੰਦ ਨਾਮ ਿਪਾਵੈ॥ (1-49-4) 
 ਚਾਰੇ ਿਾਗੇ ਚਿੁ ਿੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਜਵਚ ਿਾਇ ਸਮਾਵੈ॥ (1-49-5) 
 ਚਾਰੋੋਂ ਅਛਰ ਇਕ ਕਰ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਿਪ ਮੰ ਤਰ ਿਪਾਵੈ॥ (1-49-6) 
 ਿਿਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਜਫਰ ਤਿਾਂ ਸਮਾਵੈ ॥ ੪੯॥੧॥ (1-49-7) 



 Vaar 2 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (2-1-1) 
 
 ਆਪਨੜੇ ਿਜਥ ਆਰਸੀ ਆਪੇ ਿੀ ਦੇਖ॥ੈ (2-1-2) 
 ਆਪੇ ਦੇਖ ਜਦਖਾਇਦਾ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖੈ॥ (2-1-3) 
 ਿੇਿਾ ਮ ੰ ਿ ਕਰ ਭਾਲਦਾ ਤੇਵੇਿੈ ਦੇਖੈ॥ (2-1-4) 
 ਿਸਦੇ ਿਸਦਾ ਦੇਖੀਐ ਸੋ ਰ ਪ ਸਰੇਖੈ॥ (2-1-5) 
 ਰੋੋਂਦੇ ਜਦਸੇ ਰੋੋਂਵਦਾ ਿੋਇ ਜਨਮਖ ਜਨਮੇਖੈ॥ (2-1-6) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਵਸੇਖੈ ॥ ੧॥ (2-1-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਿੰਤਰੀ ਿਥ ਿੰਤਰ ਲੈ ਸਭ ਰਾਗ ਵਿਾਏ॥ (2-2-1) 
 ਆਪੇ ਸੁ ਣ ਸੁਣ ਮਗਨ ਿੋਇ ਆਪੇ ਗੁਨ ਗਾਏ॥ (2-2-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਆਪੇ ਰੀਝਾਏ॥ (2-2-3) 
 ਕਥਤਾ ਥਕਤਾ ਆਪ ਿੈ ਸੁਰਤਾ ਜਲਵ ਲਾਏ॥ (2-2-4) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਜਵਸਮਾਦ ਿੋਇ ਸਰਬੰਗ ਸਮਾਏ॥ (2-2-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤੀਆਏ ॥ ੨॥ (2-2-6) 
 
 ਆਪੇ ਭੁਖਾ ਿੋਇਕ ੈਆਪ ਿਾਇ ਰਸੋਈ॥ (2-3-1) 
 ਭੋਿਨ ਆਪ ਬਨਾਇੰ ਦਾ ਰਸ ਜਵਚ ਰਸ ਗੋ ਈ॥ (2-3-2) 
 ਆਪੇ ਖਾਇ ਸਲਾਿਕੈ ਿੋਇ ਜਤਰਪਤ ਸਮੋਈ॥ (2-3-3) 
 ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਰਸ ਰਤਨਾ ਭੋਈ॥ (2-3-4) 
 ਦਾਤਦ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਿੈ ਸਰਬੰਗ ਸਮੋਈ॥ (2-3-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਿੋਈ ॥ ੩॥ (2-3-6) 
 
 ਆਪੇ ਪਲੰਘ ਜਵਛਾਇਕ ੈਆਪ ਅੰਦਰ ਸਉੋਂਦਾ॥ (2-4-1) 
 ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਿਾਇਕ ੈਦੇਸੰਤਰ ਭਉੋਂਦਾ॥ (2-4-2) 
 ਰੰਕ ਰਾਉ  ਰਾਉ  ਰੰਕ ਿੋਇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਵਚ ਪਾਉੋਂਦਾ॥ (2-4-3) 
 ਤਿੱਤਾ ਸੀਅਰਾ ਿੋਇ ਿਲ ਆਵਿਣ ਖਉੋਂਦਾ॥ (2-4-4) 
 ਿਰਖ ਸੋਗ ਜਵਚ ਧਾਂਵਦਾ ਚਾਵਾਏ ਚਉੋਂਦਾ॥ (2-4-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਰਉ ੋਂਦਾ ॥ ੪॥ (2-4-6) 
 
 ਸਮਸਰ ਵਰਸੈ ਸਵਾਂਤ ਬ ੰਦ ਜਿਉੋਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈੋਂ॥ (2-5-1) 
 ਿਲ ਅੰਦਰ ਿਲ ਿੋਇ ਜਮਲੈ ਧਰਤੀ ਬਿੁ ਭਾਈੋਂ॥ (2-5-2) 



 ਜਕਰਖ ਜਬਰਖ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ ਫਲ ਫੁਿੱਲ ਸੁਿਾਈ॥ (2-5-3) 
 ਕੇਲੇ ਜਵਚ ਕਪ ਰ ਿੋਇ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਈ॥ (2-5-4) 
 ਮੋਤੀ ਿੋਵੈ ਜਸਪ ਮਜਿ ਬਿੁ ਮੋਲ ਮੁਲਾਈ॥ (2-5-5) 
 ਜਬਸੀਅਰ ਦੇ ਮੁਜਿ ਕਾਲਕ ਿ ਜਚਤਵੈ ਬੁਜਰਆਈ॥ (2-5-6) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਭਾਈ ॥ ੫॥ (2-5-7) 
 
 ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਗ ਜਿਉੋਂ ਕੈਿਾਂ ਿੋਈ॥ (2-6-1) 
 ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਜਮਲ ਜਪਤਲ ਅਜਵ ਲੋਈ॥ (2-6-2) 
 ਸੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੰਗਤੀ ਭੰਗਾਰ ਭਲੋਈ॥ (2-6-3) 
 ਤਾਂਬਾ ਪਰਸ ਪਰਜਸਆ ਿੋਇ ਕੰਚਨ ਸੋਈ॥ (2-6-4) 
 ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਿੋਇ ਅਉਖਧ ਕਰ ਭੋਈ॥ (2-6-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸੰਗਤ ਗੁਨ ਗੋ ਈ ॥ ੬॥ (2-6-6) 
 
 ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਜਵਚ ਜਿਉੋਂ ਕਾਲਾ ਜਦਿੱਸੈ॥ (2-7-1) 
 ਰਿੱਤਾ ਰਤੇ ਰੰਗ  ਜਵਚ ਜਮਲ ਮੇਲ ਸਜਲਸੈ॥ (2-7-2) 
 ਪੀਲੇ ਪੀਲਾ ਿੋਇ ਜਮਲੈ ਜਿਤ ਿੋਈ ਜਵਸੈ॥ (2-7-3) 
 ਸਾਵਾ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਜਮਲ ਸਭ ਰੰਗ ਸਜਰਿੱਸੈ॥ (2-7-4) 
 ਤਿੱਤਾ ਠੰਢਾ ਿੋਇਕ ੈਜਿਤ ਜਿਸ ਜਤਿੱਸੈ॥ (2-7-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਜਿਿੱਸੈ ॥ ੭॥ (2-7-6) 
 
 ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਬਸੰਤਰਿੁ ਚਾਨਣ ਆਨਹੇਰੇ॥ (2-8-1) 
 ਦੀਪਕ ਜਵਚਿੁ ਮਿੱਸ ਿੋਇ ਕੰਮ ਆਇ ਜਲਖੇਰੇ॥ (2-8-2) 
 ਕਿੱਿਲ ਿੋਵੈ ਕਾਮਨੀ ਸੰਗ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ॥ (2-8-3) 
 ਮਸਵਾਣੀ ਿਜਰ ਿਸ ਜਲਖੇ ਦਫਤਰ ਅਗਲੇਰੇ॥ (2-8-4) 
 ਜਬਰਖੋੋਂ ਜਬਰਖ ਉਪਾਇੋਂਦਾ ਫਲ ਫੁਲ ਘਨੇਰੇ॥ (2-8-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੌਫੇਰੇ ॥ ੮॥ (2-8-6) 
 
 ਜਬਰਖ ਿੋਵੈ ਿੀਉ ਬੀਿੀਐ ਕਰਦਾ ਪਾਸਾਰਾ॥ (2-9-1) 
 ਿੜ ਅੰਦਰ ਪੇਡ ਬਾਿਰਾ ਬਿੁ ਤਾਲ  ਜਬਸਥਾਰਾ॥ (2-9-2) 
 ਪਿੱਤ ਫੁਲ ਫਲ ਫਲੀਦਾ ਰਸ ਰੰਗ ਸਵਾਰਾ॥ (2-9-3) 
 ਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਉਲਾਸ ਕਰ ਿੋਇ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ॥ (2-9-4) 
 ਫਲ ਜਵਚ ਬੀਉ ਸੰਿੀਉ ਿੋਇ ਫਲ ਫਲੋ ਿਜ਼ਾਰਾ॥ (2-9-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਸਤਾਰਾ ॥ ੯॥ (2-9-6) 
 



 ਿੋਵੈ ਸ ਤ ਕਪਾਿ ਦਾ ਕਰ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ॥ (2-10-1) 
 ਸ ਤਿੁ ਕਿੱਪੜ ਿਾਣੀਐ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ॥ (2-10-2) 
 ਚਉਸੀ ਤੇ ਚਉਤਾਰ ਿੋਇ ਗੰ ਗਾ ਿਲ ਿਾਣਾ॥ (2-10-3) 
 ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ ਜਸਰੀਸਾਫ ਤਨ ਸੁਖ ਮਨ ਭਾਣਾ॥ (2-10-4) 
 ਪਿੱਗ ਦੁਪਿੱਿਾ ਚੋਲਣਾ ਪਿਕਾ ਪਰਵਾਣਾ॥ (2-10-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗਮਾਣਾ ॥ ੧੦॥ (2-10-6) 
 
 ਸੁਜਨਆਰਾ ਸੋਨਾ ਘੜੈ ਗਜਿਣੇ ਸਾਵਾਰੇ॥ (2-11-1) 
 ਜਪਪਲ ਵਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਉੜੇ ਤਾਰੇ॥ (2-11-2) 
 ਵੇਸਰ ਨਥ ਵਖਾਣੀਐ ਕੰਠ ਮਾਲਾ ਧਾਰੇ॥ (2-11-3) 
 ਿੀਕਤ ਮਣੀਆ ਮੋਜਤਸਰ ਗਿਰੇ ਪਾਸਾਰੇ॥ (2-11-4) 
 ਦੁਰ ਬੁਿਿਾ ਗੋ ਲ ਛਾਪ ਕਰ ਬਿੁ ਪਰਕਾਰੇ॥ (2-11-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ੧੧॥ (2-11-6) 
 
 ਗੰ ਨਾ ਕੋਿਲ  ਪੀੜੀਐ ਰਸ ਦੇ ਦਰਸਾਲਾ॥ (2-12-1) 
 ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੁੜ ਭੇਲੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ॥ (2-12-2) 
 ਕੋਈ ਖੰਡ ਸਵਾਰਦਾ ਮਿੱਖਣ ਮਾਸਾਲਾ॥ (2-12-3) 
 ਿੋਵੇ ਜਮਸਰੀ ਕਲੀਕੰਦ ਮਜਠਆਈ ਢਾਲਾ॥ (2-12-4) 
 ਖਾਵੈ ਰਾਿਾ ਰੰਕ ਕਰ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖਾਲਾ॥ (2-12-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੧੨॥ (2-12-6) 
 
 ਗਾਂਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਬਿੁ ਦੁਧ ਉਿਿੱਲ ਵਰਣਾ॥ (2-13-1) 
 ਦੁਧਿੁ ਦਿੀ ਿਮਾਈਐ ਕਰ ਜਨਿਚਲ ਧਰਣਾ॥ (2-13-2) 
 ਦਿੀ ਜਵਲੋਇ ਅਲੋਈਐ ਛਾਜਿ ਮਖਣ ਕਰਣਾ॥ (2-13-3) 
 ਮਿੱਖਣਤਾਇ ਅਉਿਾਇਕੈ ਜਘਉ ਜਨਰਮਲ ਕਰਣਾ॥ (2-13-4) 
 ਿੋਮ ਿਗ ਨਈਵੇਦ ਕਰ ਸਭ ਕਾਰਿ ਸਰਣਾ॥ (2-13-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਇ ਿਰਣਾ ॥ ੧੩॥ (2-13-6) 
 
 ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਮ ਰਤ ਪਜਿਰ ਜਥਤ ਵਾਰ ਗਣਾਏ॥ (2-14-1) 
 ਦੋਇ ਪਖ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਕਰ ਸੰਿੋਗ ਬਣਾਏ॥ (2-14-2) 
 ਜਛਅ ਵਰਤਾਈਆਂ ਬਿੁ  ਚੋਲਤ ਬਣਾਏ॥ (2-14-3) 
 ਸ ਰਿ ਇਕ ਵਰਤਦਾ ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਲਾਏ॥ (2-14-4) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨਾ ਬਿੁ ਪੰਥ ਚਲਾਏ॥ (2-14-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਾਏ ॥ ੧੪॥ (2-14-6) 



 
 ਇਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਧਰਤ ਿੈ ਬਿੁ ਜਬਰਖ ਉਪਾਏ॥ (2-15-1) 
 ਅਫਲ ਸਫਲ ਪਰਕਾਰ ਬਿੁ ਫਲ ਫੁਲ ਸੁਿਾਏ॥ (2-15-2) 
 ਬਿੁ ਰੰਗ ਰਸ਼ ਸੁਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰਜਕਰਤ ਸੁਭਾਏ॥ (2-15-3) 
 ਬੈਸੰਤਰ ਇਕ ਵਰਨ ਿੋਇ ਸਭ ਤਰਵਰ ਛਾਂਏ॥ (2-15-4) 
 ਗੁਪਤਾ ਪਰਗਿ ਿੋਇਕ ੈਭਸਮੰ ਤ ਕਰਾਏ॥ (2-15-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪ ਾਏ ॥ ੧੫॥ (2-15-6) 
 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਿੋਵੈ॥ (2-16-1) 
 ਅਸ਼ਿਧਾਂਤ ਇਕ ਧਾਂਤ ਿੋਏ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੈ॥ (2-16-2) 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾੜੇ ਜਮਲ ਗੰ ਗ ਗੰ ਗੋ ਵੈ ॥ (2-16-3) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ॥ (2-16-4) 
 ਨਰਕ ਜਨਵਾਰ ਅਸੰਖ ਿੋਇ ਲਖ ਪਜਤਤ ਸੰਗੋ ਵੈ॥ (2-16-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਲੋਵੈ ॥ ੧੬॥ (2-16-6) 
 
 ਦੀਪਕ ਿੇਤ ਪਤੰਗ ਦਾ ਿਲ ਮੀਨ ਤਰੰਦਾ॥ (2-17-1) 
 ਜਮਰਗ ਨਾਦ ਜਵਸਮਾਦ ਿੈ ਭਵਰ ਕਵਲ ਵਸੰਦਾ॥ (2-17-2) 
 ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪਰੀਤ ਿੈ ਦੇਖ ਜਧਆਨ ਧਰੰਦਾ॥ (2-17-3) 
 ਚਕਵੀ ਸ ਰਿ ਿੇਤ ਿੈ ਸੰਿੋਗ ਬਣੰਦਾ॥ (2-17-4) 
 ਨਾਰ ਭਤਾਰ ਜਪਆਰ ਿੈ ਮਾਂ ਪੁਤ ਜਮਲੰਦਾ॥ (2-17-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੰਦਾ ॥ ੧੭॥ (2-17-6) 
 
 ਅਿੱਖੀੋਂ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣਾ॥ (2-18-1) 
 ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਜਤ ਕੰਨ ਅਖਾਣ ਵਖਾਣਾ॥ (2-18-2) 
 ਿੀਭੈ ਅੰ ਦਰ ਬੋਲਦਾ ਬਿੁ ਸਾਧ ਲੁਭਾ ਣਾ॥ (2-18-3) 
 ਿਿੱਥੀੋਂ ਜਕਰਤ ਕਮਾਂਵਦਾ ਪਗ ਚਲੈ ਸੁਿਾਣਾ॥ (2-18-4) 
 ਦੇਿੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਨ  ਇੰ ਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ॥ (2-18-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਾ ॥ ੧੮॥ (2-18-6) 
 
 ਪਵਣ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਰਾਗ ਨਾਦ ਜਵਚਾਰਾ॥ (2-19-1) 
 ਮਾਤ ਜਪਤਾ ਿਲ ਧਰਤ ਿੈ ਉ ਤਪਤ ਸੰਸਾਰਾ॥ (2-19-2) 
 ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤ ਜਦਉ ਵਰਤੇ ਵਰ ਤਾਰਾ॥ (2-19-3) 
 ਜਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਮੇਲ ਪਰਜਕਰਤ ਪਸਾਰਾ॥ (2-19-4) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਘਿ ਚੰਦਰ ਅਕਾਰਾ॥ (2-19-5) 



 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਰਧਾਰਾ ॥ ੧੯॥ (2-19-6) 
 
 ਫੁਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸੁ ਿੈ ਿੋਇ ਭਵਰ ਲੁਭਾਣਾ॥ (2-20-1) 
 ਅੰਬਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਧਰ ਕੋਇਲ ਰਸ ਮਾਣਾ॥ (2-20-2) 
 ਮੋਰ ਬੰਬੀਿਾ ਿੋਇਕ ੈਘਣ ਵਰਸ ਜਸਵਾਣਾ॥ (2-20-3) 
 ਖੀਰ ਨੀਰ ਸੰਿੋਗ ਕਰ ਕਲੀਕੰਦ ਵਖਾਣਾ॥ (2-20-4) 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਧੋਇ ਜਪੰਡ ਪਰਾਣਾ॥ (2-20-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਾਣਾ ॥ ੨੦॥੨॥ (2-20-6) 



 Vaar 3 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (3-1-1) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਆਜਦ ਵਖਾਜਣਆ॥ (3-1-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਵੇਸ ਸਬਦ ਜਸਞਾਜਣਆ॥ (3-1-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਚ ਸਮਾਜਣਆ॥ (3-1-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਦੇਸ ਘਰ ਪਰਵਾਜਣਆ॥ (3-1-5) 
 ਪਰੇਮ ਭਗਤ ਆਵੇਸ ਸਿਿ ਸੁਖਾਜਣਆ॥ (3-1-6) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਮਾਣ ਜਨਮਾਜਣਆ॥ (3-1-7) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸ਼ਨ ਮਿੇਸ਼ ਅੰਤੁ ਨ ਿਾਜਣਆ॥ (3-1-8) 
 ਜਸਮਰੇ ਸਿਸ ਫਣੇਸ਼ ਜਤਲ ਨ ਪਛਾਜਣਆ॥ (3-1-9) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਚੁ ਸੁਿਾਜਣਆ ॥ ੧॥ (3-1-10) 
 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਜਿਰਾਸ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਿੈ॥ (3-2-1) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਿੈ॥ (3-2-2) 
 ਗੁਰਮਤ ਸਜਿਿ ਜਨਵਾਸ ਜਸਫਤ ਸਮੇਉ ਿੈ॥ (3-2-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਗਾਸ ਅਛਲ ਅਛੇਉ ਿੈ॥ (3-2-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਸ ਜਨਰਾਸ ਮਜਤ ਅਰਪੇਉ ਿੈ॥ (3-2-5) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜਵਣਾਸ ਜਸਫਤ ਸਮੇਉ ਿੈ॥ (3-2-6) 
 ਸਜਤ ਸੰਤੋਖ ਉਲਾ ਸ ਸ਼ਕਜਤ ਨ ਸੇਉ ਿੈ॥ (3-2-7) 
 ਘਰ ਿੀ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਸਿੱਚ ਸਚੇਉ ਿੈ॥ (3-2-8) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਅਜਭਆਸ ਗੁਰਜਸਖ ਦੇਉ  ਿੈ ॥ ੨॥ (3-2-9) 
 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਵਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਿਾਣੀਐ॥ (3-3-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣਅਕਥ ਕਿਾਣੀਐ॥ (3-3-2) 
 ਕੁਦਰਤ ਨੋੋਂ ਕੁਰਬਾਣ ਕਾਦਰ ਿਾਣੀਐ॥ (3-3-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਗ ਮਜਿਮਾਨ ਿਗ ਮਜਿਮਾਣੀਐ॥ (3-3-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਜਤ ਸੁਿਾਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ॥ (3-3-5) 
 ਦਜਰ ਢਾਢੀ ਪਰਵਾਣ ਚਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀਐ॥ (3-3-6) 
 ਅੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣ ਿੇਤ ਪਛਾਣੀਐ॥ (3-3-7) 
 ਸਚ ਸਬਦ ਨੀਸਾਣ ਸੁਰਜਤ ਸਮਾਣੀਐ॥ (3-3-8) 
 ਇਕੋ ਦਰ ਦੀਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਜਸਞਾਣੀਐ ॥ ੩॥ (3-3-9) 
 



 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਵਾਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ॥ (3-4-1) 
 ਚੇਲਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਿ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (3-4-2) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਵੀਵਾਿੁ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ॥ (3-4-3) 
 ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰਅਥਾਿ ਅਿਰ ਿਰਾਇਆ॥ (3-4-4) 
 ਸਚਾ ਬੇਪਰਵਾਿ ਸਚ ਸਮਾਇਆ॥ (3-4-5) 
 ਪਾਤਸ਼ਾਿਾਂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਿੁਕਮ ਚਲਾਇਆ॥ (3-4-6) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (3-4-7) 
 ਸਚੀ ਜਸਫਤ ਸਲਾਿ ਅਜਪ ਉ ਪੀਆਇਆ॥ (3-4-8) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਸਗਾਿ ਅਘੜ ਘੜਾਇਆ ॥ ੪॥ (3-4-9) 
 
 ਮੁਲ ਨ ਜਮਲੈ ਅਮੋਲ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈਐ॥ (3-5-1) 
 ਪਾਇ ਤਰਾਿ  ਤੋਲ ਨ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਈਐ॥ (3-5-2) 
 ਜਨਿ ਘਰ ਤਖਤ ਅਡੋਲ ਨ ਡੋਲ ਡੋਲਾਈਐ॥ (3-5-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਜਨਰੋਲ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਈਐ॥ (3-5-4) 
 ਕਥਾ ਅਕਥ ਅਬੋਲ ਨ ਬੋਲ ਬੋਲਾਈਐ॥ (3-5-5) 
 ਸਦਾ ਅਭੁਲ ਅਭੋਲ ਨ ਭੋਲ ਭੁਲਾਈਐ॥ (3-5-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਲੋਲ ਸਿਿ ਸਮਾਈਐ॥ (3-5-7) 
 ਅਜਮਉ ਸਰੋਵਰ ਝੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ॥ (3-5-8) 
 ਲਖ ਿੋਲੀੋਂ ਇਕ ਿੋਲ ਨ ਆਪ ਗਣਾਈਐ ॥ ੫॥ (3-5-9) 
 
 ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਿਿ ਸਬਦ ਜਵਸਾਿੀਐ॥ (3-6-1) 
 ਪ ਰਾ ਪ ਰ ੈਵਿ ਜਕ ਆਖ ਸਲਾਿੀਐ॥ (3-6-2) 
 ਕਦੇ ਨ ਿੋਵੈ ਘਿ ਸਚੀ ਪਜਤਸ਼ਾਿੀਐ॥ (3-6-3) 
 ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰ ਖਿੱਿ ਅਖੁਿ ਸਮਾਿੀਐ॥ (3-6-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਗਿੱਿ ਸਦਾ ਜਨਬਾਿੀਐ॥ (3-6-5) 
 ਚਾਵਲ ਇਕਤੇ ਸਿੱਿ ਨ ਦ ਿੀ ਵਾਿੀਐ॥ (3-6-6) 
 ਿਮ ਦੀ ਫਾਿੀ ਕਿ ਦਾਦ ਇਲਾਿੀਐ॥ (3-6-7) 
 ਪੰਿ ਦ ਤ ਸੰਘਿ ਸੁ ਢੇਰੀ ਢਾਿੀਐ॥ (3-6-8) 
 ਪਾਣੀ ਜਿਉੋਂ ਿਰਿਿ ਸੁ ਖੇਤ ਉਮਾਿੀਐ ॥ ੬॥ (3-6-9) 
 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਆਪ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਵਈ॥ (3-7-1) 
 ਦੇਖ ੈਥਾਜਪ ਉਥਾਪ ਜਿਉੋਂ ਜਤਸ ਭਾਵਈ॥ (3-7-2) 
 ਲੇਪ ਨ ਪੁੰ ਨ ਨ ਪਾਪ ਉਪਾਇ  ਸਮਾਵਈ॥ (3-7-3) 
 ਲਗ  ਵਰ ਨ ਸਰਾਪ ਨ ਆਪ ਿਨਾਵਈ॥ (3-7-4) 



 ਗਾਵੈ ਬੇਦ ਅਲਾਪ ਅਕਥ ਸੁਨ ਾਵਈ॥ (3-7-5) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਪ ਿਾਪ ਨ ਿਗਤ ਕਮਾਵਈ॥ (3-7-6) 
 ਪ ਰੇ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਆਪ ਗਵ ਾਵਈ॥ (3-7-7) 
 ਲਾਿੇ ਜਤੰਨੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਘਿਾਵਈ॥ (3-7-8) 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ  ਧਰਾਪ ਜਨਿ ਘਰ ਆਵਈ ॥ ੭॥ (3-7-9) 
 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਸਜਤ ਗੁਰ ਮੁਖ ਭਾਲੀਐ॥ (3-8-1) 
 ਪ ਰੀ ਸਜਤਗੁਰ ਮਜਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਹਾਲੀਐ॥ (3-8-2) 
 ਦਰਗਿ ਧੋਈਐ ਪਜਤ ਿਉਮੈ ਿਾਲੀਐ॥ (3-8-3) 
 ਘਰ ਿੀ ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਬੈਸਨ ਧਰਮਸਾਲੀਐ॥ (3-8-4) 
 ਪਾਵਨ ਮੋਖ ਮੁਕਜਤ ਗੁਰ ਜਸਖ ਪਾਲੀਐ॥ (3-8-5) 
 ਅੰਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਜਤ ਨਦਜਰ ਜਨਿਾਲੀਐ॥ (3-8-6) 
 ਪਾਜਤਸ਼ਾਿੀ ਇਕ ਛਤ ਖਰੀ ਸਖਾਲੀਐ॥ (3-8-7) 
 ਪਾਣੀ ਪੀਿਣ ਘਿੱਤ ਸੇਵਾ ਘਾਲੀਐ॥ (3-8-8) 
 ਮਸਕੀਨੀ ਜਵਚ ਵਿੱਤ ਚਾਲ ਜਨਰਾਲੀਐ ॥ ੮॥ (3-8-9) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਚਾ ਖੇਲ ਗੁਰ ਉਪਦੇਜਸਆ॥ (3-9-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸਬਦ ਅਵੇਜਸਆ॥ (3-9-2) 
 ਫੁਲੀੋਂ ਜਤਲੀੋਂ ਫੁਲੇਲ ਸੰਗ ਅਲੇਜਸਆ॥ (3-9-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਨਿੱਕ ਨਕੇਲ ਜਮਿੇ ਅੰਦੇਜਸਆ॥ (3-9-4) 
 ਨਹਾਵਣ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲ ਵਸਨ ਸੁ ਦੇਜਸਆ॥ (3-9-5) 
 ਗੁਰ ਿਪ ਜਰਦੇ ਸੁਿੇਲ ਗੁਰ ਪਰਵੇਜਸਆ॥ (3-9-6) 
 ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਉ ਭੇਖ ਸਾਧ ਸਰੇਜਸਆ॥ (3-9-7) 
 ਜਨਤ ਜਨਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਜਸਆ॥ (3-9-8) 
 ਖੈਰ ਦਲਾਲ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸਿੇਜਸਆ ॥ ੯॥ (3-9-9) 
 
 ਗੁਰ ਮ ਰਤ ਕਰ ਜਧਆਨ ਸਦਾ ਿਿ ਰ ਿੈ॥ (3-10-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਗਆਨ  ਨੇੜ ਨ ਦ ਰ ਿੈ॥ (3-10-2) 
 ਪ ਰਬ ਜਲਖਤ ਜਨਸ਼ਾ ਨ ਕਰਮ ਅੰਕ ਰ ਿੈ॥ (3-10-3) 
 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸ ਰ ਿੈ॥ (3-10-4) 
 ਪ ਰਨ ਪਰਮ ਜਨਧਾਨ  ਸਦ ਭਰਪ ਰ ਿੈ॥ (3-10-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਿਗਮਗ ਨ ਰ ਿੈ॥ (3-10-6) 
 ਲਖ ਲਖ ਸਸੀ ਅਰ ਭਾਨ ਜਕਰਣ ਠਰ ਰ ਿੈ॥ (3-10-7) 
 ਲਖ ਲਖ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਚ ਰ ਿੈ॥ (3-10-8) 



 ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਰਵਾਣ ਚਰਨਾਂ ਧ ਰ ਿੈ ॥ ੧੦॥ (3-10-9) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਜਸਖ ਗੁਰ ਸੋਇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (3-11-1) 
 ਗੁਰ ਦੀਜਖਆ ਲੈ ਜਸਖ ਜਸਖ ਸਦਾਇਆ॥ (3-11-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਇਕੋ ਿੋਇ ਿੋ ਗੁਰ ਭਾਇਆ॥ (3-11-3) 
 ਿੀਰਾ ਕਣੀ ਪਰੋਇ ਿੀਰ ਜਬਧਾਇਆ॥ (3-11-4) 
 ਿਲ ਤਰੰਗ ਅਵਲੋਇ ਸਜਲਲ ਸਮਾਇਆ॥ (3-11-5) 
 ਿੋਤੀ ਿੋਤ ਸਮਾਇ ਦੀਪ ਜਦਵਾਇਆ॥ (3-11-6) 
 ਅਚਰਿ ਅਚਰਿ ਢੋਇ ਚਜਲਤ ਬਣਾ ਇਆ॥ (3-11-7) 
 ਦੁਧਿੁ ਦਿੀ ਜਵਲੋਇ ਘੇਉ ਕਢਾਇਆ॥ (3-11-8) 
 ਇਕ ਚਾਨਣ ਜਤਰਿੁ ਲੋਇ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ ॥ ੧੧॥ (3-11-9) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ ਿੋਇਆ॥ (3-12-1) 
 ਅਮਗਦ ਅਲਖ ਅਮੇਉ ਸਜਿਿ ਸਮੋਇਆ॥ (3-12-2) 
 ਅਮਰਿੁ ਅਮਰ ਸਮੇਉ ਅਲਖ ਅਲੋਇਆ॥ (3-12-3) 
 ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਜਰ ਖੇਉ ਅੰਜਮਰਤ ਚੋਇਆ॥ (3-12-4) 
 ਗੁਰ ਅਰਿਨ ਕਰ ਸੇਉ ਢੋਐ ਢੋਇਆ॥ (3-12-5) 
 ਗੁਰ ਿਜਰ ਗੋ ਜਬੰਦ ਅਮੇਉ ਜਵਲੋਇ ਜਵਲੋਇਆ॥ (3-12-6) 
 ਸਿੱਚਾ ਸਚ ਸੁਚੇਉ ਸਚ ਖਲੋਇਆ॥ (3-12-7) 
 ਆਤਮ ਅਗਿ ਅਗੇ ਉ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋਇਆ॥ (3-12-8) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਰ ਭਰੇਉ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥ ੧੨॥ (3-12-9) 
 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਭਉ ਭਾਉ ਸਜਿਿ ਬਰੈਾਗ ਿੈ॥ (3-13-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਿਿ ਸੁਭਾਉ ਸੁਰਜਤ ਸੁ ਿਾਗ ਿੈ॥ (3-13-2) 
 ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਆਲਾਉ ਿਉਮੈੋਂ ਤਯਾਗ ਿੈ॥ (3-13-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਮਜਤ ਪਰਥਾਉ ਸਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਿੈ॥ (3-13-4) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਸਾਉ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਿੈ॥ (3-13-5) 
 ਬਰਿਮ ਿੋਜਤ ਬਰਿਮਾਓ ਗਯਾਨ ਚਰਾਗ ਿੈ॥ (3-13-6) 
 ਅੰਤਰ ਗੁਰਮਤ ਚਾਉ ਅਜਲਪਤ ਅਦਾਗ ਿੈ॥ (3-13-7) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਾਉ ਸਦਾ ਸੁਿਾਗ ਿੈ ॥ ੧੩॥ (3-13-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲ ਸੁਰਤ ਸਮਾਲੀਐ॥ (3-14-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਜਨਿਾਲ ਨੇਿ ਜਨਿਾਲੀਐ॥ (3-14-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਵਰਲੇ ਘਾਲੀਐ॥ (3-14-3) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਿੇਤ ਜਿਆਲੀਐ॥ (3-14-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਬਿੈ ਨ ਾਲ ਗੁਰ ਜਸਖ ਪਾਲੀਐ॥ (3-14-5) 
 ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲੀਐ॥ (3-14-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਲ ਅਕਾਲ ਭਗਜਤ ਸੁਖਾਲੀਐ॥ (3-14-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੰਸਾ ਡਾਰ ਰਸਕ ਰਸਾਲੀਐ ॥ ੧੪॥ (3-14-8) 
 
 ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਜਲਖ ਜਦਖਾਜਲਆ॥ (3-15-1) 
 ਊੜਾ ਓਅੰ ਕਾਰ ਪਾਸ ਬਿਾਜਲਆ॥ (3-15-2) 
 ਸਜਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਜਨਰਭਉ ਭਾਜਲਆ॥ (3-15-3) 
 ਜਨਰਵੈਰਿੁ ਿਕੈਾਰੁ ਅਿ ਜਨ  ਅਕਾਜਲਆ॥ (3-15-4) 
 ਸਿੱਚ ਨੀਸਾਣ ਅਪਾਰ ਿੋਤ ਉਿਾਜਲਆ॥ (3-15-5) 
 ਪੰਚ ਅਿੱਖਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾਮ ਸਮਹਾਜਲਆ॥ (3-15-6) 
 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਨਦਜਰ ਜਨਿਾਜਲਆ॥ (3-15-7) 
 ਨਉ ਅਮਗ ਸੁੰ ਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗ ਜਨਰਾਜਲਆ॥ (3-15-8) 
 ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਜਵਚਾਰ ਜਪਰਮ ਜਪਆਜਲਆ ॥ ੧੫॥ (3-15-9) 
 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਸਜਤਸੰਗ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੇਜਲਆ॥ (3-16-1) 
 ਿਾਣ ਤੰਬੋਲਿੁ ਰੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਚੇਜਲਆ॥ (3-16-2) 
 ਪੰਿੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭੰਗ ਅਨਿਦ ਕੇਜਲਆ॥ (3-16-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸੁਿੇਜਲਆ॥ (3-16-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਸੰ ਗ ਜਗਆਨ  ਸੰਗ ਮੇਜਲਆ॥ (3-16-5) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਰਬੰਗ ਅਜਿਜਨ ਸ ਭੇਜਲਆ॥ (3-16-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਿਦ ਰੰਗ ਸੁਝ ਇਕੇਜਲਆ॥ (3-16-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥੀ ਪੰਗ ਬਾਿਰ ਖੇਜਲਆ ॥ ੧੬॥ (3-16-8) 
 
 ਿੋਈ ਆਜਗਆ ਆਜਦ ਆਜਦ ਜਨਰੰਿਨੋ॥ (3-17-1) 
 ਨਾਦ ੈਜਮਜਲਆ ਨਾਦ ਿਉਮੈੋਂ ਭੰਿਨੋ॥ (3-17-2) 
 ਜਬਸਮਾਦ ੈਜਬਸਮਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਿਨੋ॥ (3-17-3) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ਭਰਮ ਜਨਖੰਿਨੋ॥ (3-17-4) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਦ ਅਕਾਲ ਅਗੰ ਿਨੋ॥ (3-17-5) 
 ਸੇਵਕ ਜਸ਼ਵ ਸਨਕਾਜਦ ਜਿਪਾ ਕਰੰਿਨੋ॥ (3-17-6) 
 ਿਪੀਐ ਿੁਗਿ ਿੁਗਾਜਦ ਗੁਰ ਜਸਖ ਮੰ ਿਨੋ॥ (3-17-7) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਸਾਦ ਪਰਮ ਪੁਰੰ ਿਨੋ॥ (3-17-8) 
 ਆਜਦ ਿੁਗਾਜਦ ਅਨਾਦ ਸਰਬ ਸੁਰੰਿਨੋ ॥ ੧੭॥ (3-17-9) 



 
 ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨ  ਗਲੀੋਂ ਿੋਵਣਾ॥ (3-18-1) 
 ਸਬਰ ਜਸਦਕ ਸ਼ਿੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ॥ (3-18-2) 
 ਗੋ ਲਾ ਮੁਿੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਿੋਵਣਾ॥ (3-18-3) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭੁਖ ਨ  ਨੀੋਂਦ ਨ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ॥ (3-18-4) 
 ਪੀਿਣ ਿੋਇ ਿਦੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ॥ (3-18-5) 
 ਪਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਪਗ ਮਲ ਧੋਵਣਾ॥ (3-18-6) 
 ਸੇਵਕ ਿੋਇ ਸਿੀਦ ਨ ਿਿੱਸਣ ਰੋਵਣਾ॥ (3-18-7) 
 ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ਜਪਰਮ ਰਸ ਭੋਵਣਾ॥ (3-18-8) 
 ਚੰਦ ਮੁਮਾਰਖ ਈਦ ਪੁਗ ਖਲੋਵਣਾ ॥ ੧੮॥ (3-18-9) 
 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਮੁਰੀਦੇ ਥੀਵਣਾ॥ (3-19-1) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਤ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਰ ਮਰ ਿੀਵਣਾ॥ (3-19-2) 
 ਪਰਿਰ ਸਭੇ ਸਾਕ ਸੁ ਰੰਗ ਰੰਗੀਵਣਾ ॥ (3-19-3) 
 ਿੋਰ ਨ ਝਖਣ ਝਾਕ ਸਰਨ ਮਨ  ਸੀਵਣਾ॥ (3-19-4) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪਾਕ ਅਜਮਅ ਰਸ ਪੀਵਣਾ॥ (3-19-5) 
 ਮਸਕੀਨੀ ਅਉਤਾਕ ਅਸਜਥਰ ਥੀਵਣਾ॥ (3-19-6) 
 ਦਸ ਅਉਰਾਤ ਤਲਾਕ ਸਿਜਿ ਅਲੀਵਣਾ॥ (3-19-7) 
 ਸਾਵਧਾਨ  ਗੁਰਵਾਕ ਨ ਮਨ  ਭਰਮੀਵਣਾ॥ (3-19-8) 
 ਸ਼ਬਦ ਮ ਰਜਤ ਿੁਸ਼ਨਾਕ ਪਾਰ ਪਰੀਵਣਾ ॥ ੧੯॥ (3-19-9) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣੀ  ਿਾਇ ਸੀਸ ਜਨਵਾਇਆ॥ (3-20-1) 
 ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਚਤ ਲਾਇ ਮਥਾ ਲਾਇਆ॥ (3-20-2) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਰਦੈ ਵਸਾਇ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (3-20-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਿ ਸੁਭਾਇ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (3-20-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਲਾਇ ਿੁਕਮ ਕਮਾਇਆ॥ (3-20-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈ ਭਾਇ ਜਨਿ ਘਰ ਪਾਇਆ॥ (3-20-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਤੀਆਇ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇਆ॥ (3-20-7) 
 ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਪਰਚਾਇ ਅਜਮਉ ਪੀਆਇਆ॥ (3-20-8) 
 ਧੰਨ ਿਣੇੋਂਦੀ ਮਾਇ ਸਜਿਲਾ ਆਇਆ ॥ ੨੦॥੩॥ (3-20-9) 



 Vaar 4 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (4-1-1) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਰੇ॥ (4-1-2) 
 ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਛੋੜੀਅਨੁ ਚੰਦ ਸ ਰ ਦੁਇ ਿੋਜਤ ਸਵਾਰੇ॥ (4-1-3) 
 ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਬੰਧਾਨ  ਕਰ ਲਿੱਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿ ਜਨ ਦੁਆਰੇ॥ (4-1-4) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਿ ਜਨ ਜਵਚ ਿੀਅਿੰਤ ਅਨਗਨ ਤ ਅਪਾਰੇ॥ (4-1-5) 
 ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਦੁਲੰਭ ਿੈ ਸਫਲ ਿਨਮ ਗੁਰ ਸਰਣ ਉਧਾਰੇ॥ (4-1-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੁਸਬਦ ਸੁਣ ਭਾਇ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਬੀਚਾਰੇ॥ (4-1-7) 
 ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ  ਜਪਆਰੇ ॥ ੧॥ (4-1-8) 
 
 ਸਭਦ ੰ ਨੀਵੀੋਂ ਧਰਜਤ ਿੈ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਿੋਈ ਓਡੀਣੀ॥ (4-2-1) 
 ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਸੰਤੋ ਖ ਕਰ ਜਦੜਹ ਪੈਰਾਂ ਿੇਠ ਰਿੇ ਜਲਵ ਲੀਣੀ॥ (4-2-2) 
 ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁਜਿ ਆਢੀਣੀ ਿੋਏ ਲਾਖੀਣੀ॥ (4-2-3) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਬ ੰਦ ਸੁਿਾਵਣੀ ਛਿਬੁਰ ਛਲੁਕ ਰੇਨੁ ਿੋਇ ਰੀਣੀ॥ (4-2-4) 
 ਜਮਜਲਆ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣੀਐ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀ ਪਤੀਣੀ॥ (4-2-5) 
 ਿੋ ਬੀਿ ੈਸੋਈ ਲੁਣ ੈਸਭ ਰਸ ਕਸ ਬਿੁ ਰੰਗ ਰੰਗੀਣੀ॥ (4-2-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫ਼ਲ ਿੈ ਮਸਕੀਣੀ ॥ ੨॥ (4-2-7) 
 
 ਮਾਣਸ ਦੇਿ ਸੁ ਖੇਿ ਿੈ ਜਤਸ ਜਵਚ ਿੀਭੈ ਲਈ ਨਕੀਬੀ॥ (4-3-1) 
 ਅਖੀੋਂ ਦੇਖਜਨ ਰ ਪ ਰੰਗ ਨਾਦ ਕੰਨ ਸੁਨ  ਕਰਨ ਰਕੀਬੀ॥ (4-3-2) 
 ਨਕ ਸੁਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਿੈ ਪੰਿੇ ਦ ਤ ਬੁਰੀ ਤਰਤੀਬੀ॥ (4-3-3) 
 ਸਭਦ ੰ ਨੀਵੇੋਂ ਚਰਨ ਿੋਇ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨਸੀਬ ਨਸੀਬੀ॥ (4-3-4) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਰੋਗ ਜਮਿਾਇਦਾ ਸਜਤਗੁਰ ਪ ਰਾ ਕਰ ੈਤਬੀਬੀ॥ (4-3-5) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਰਜਿਰਾਸ ਕਰ ਗੁਰਜਸਖ ਸੁਣ ਗੁਰ ਜਸਖ ਮਨ ੀਬੀ॥ (4-3-6) 
 ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮੁਰੀਦ ਗਰੀਬੀ ॥ ੩॥ (4-3-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਲਿੁੜੀ ਚੀਚ ੰਗਲੀ ਪੈਧੀ ਛਾਪ ਜਮਲੀ ਵਜਡਆਈ॥ (4-4-1) 
 ਲਿੁੜੀ ਘਨਿਰ ਬ ੰਦ ਿੋਇ ਪਰਗਿ ਮੋਤੀ ਜਸਿੱਪ ਸਮਾਈ॥ (4-4-2) 
 ਲਿੁੜੀ ਬ ਿੀ ਕੇਸਰ ੈਮਿੱਥੈ ਜਿਿੱਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ॥ (4-4-3) 
 ਲਿੁੜੀ ਪਾਰਸ ਪਿੱਥਰੀ ਅਸ਼ਿ ਧਾਤ ਕੰਚਨ ਕਰਵਾਈ॥ (4-4-4) 
 ਜਿਉੋਂ ਮਜਣ ਲਿੁੜੇ ਸਪ ਜਸਰ ਦੇਖ ੈਲੁਕ ਲੁਕ ਲੋਕ ਲੁਕਾਈ॥ (4-4-5) 
 ਿਾਨ ਰਸਾਇਣ ਪਾਜਰਅਿੁ ਰਤੀ ਮੁਲ ਨ ਿਾਇ ਮੁਲਾਈ॥ (4-4-6) 



 ਆਪ ਗਣਾਇ ਨ ਆਪ ਗਣਾਈ ॥ ੪॥ (4-4-7) 
 
 ਅਗ ਤਤੀ ਿਲਸੀਅਲਾ ਜਕਤ ਅਵਗਣੁ ਜਕਤ ਗੁਣ ਜਵਚਾਰਾ॥ (4-5-1) 
 ਅਗੀ ਧ ੰਆਂ ਧਉਲਿਰ ਜਨਰਮਲ  ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਸੁਚਾਰਾ॥ (4-5-2) 
 ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਬੈਸੰਤਰਿੁ ਿਲ ਕੁਲ ਕਵਲ ਵਡੇ ਪਰਵਾਰਾ॥ (4-5-3) 
 ਦੀਪਕ ਿੇਤ ਪਤੰਗ ਦਾਿੋਂ ਕਵਲ ਭਵਰ ਪਰਗਿ ਪਿਾਰਾ॥ (4-5-4) 
 ਅਿੱਗੀ ਲਾਿ ਉਚਾਿ ਿੈ ਜਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਰੇ ਕਚਾਰਾ॥ (4-5-5) 
 ਜਸਰੁ ਨੀਵਾਂ ਜਨਵਾਣ ਵਾਸੁ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ॥ (4-5-6) 
 ਜਨਵ ਚਲੈ ਸੋ ਗੁਰ  ਜਪਆਰਾ ॥ ੫॥ (4-5-7) 
 
 ਰੰਗ ਮਿੀਠ ਕਸੁੰ ਭ ਦਾ ਕਿੱਚਾ ਪਿੱਕਾ ਜਕਤ ਵੀਚਾਰੇ॥ (4-6-1) 
 ਧਰਤੀ ਉਖਣ ਕਢੀਐ ਮ ਲ ਮੰ ਿੀਠ ਿੜੀ ਿੜ ਤਾਰੇ॥ (4-6-2) 
 ਉੱਖਲ ਮੁਿਲੇ ਕੁਿੀਐ ਪੀਿਣ ਪੀਸੈ ਚਕੀ ਭਾਰੇ॥ (4-6-3) 
 ਸਿੈ ਅਵਿਣ ਅਿੱਗ ਦਾ ਿੋਇ ਜਪਆਰੀ ਜਮਲੈ ਜਪਆਰੇ॥ (4-6-4) 
 ਮੋਿਲੀਅਿੰ ਜਸਰ ਕਢਕੈ ਫੁਿੱਲ ਕਸੁੰ ਭ ਚੁਲੰਭ ਜਖਲਾਰੇ॥ (4-6-5) 
 ਖਿ ਤੁਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗੀਐ ਕਪਿ ਸਨੇਿੁ ਰਿੈ ਜਦਨਚਾਰੇ॥ (4-6-6) 
 ਨੀਵਾਂ ਜਿਣੇ ਉਚੇਰਾ ਿਾਰੇ ॥ ੬॥ (4-6-7) 
 
 ਕੀੜੀ ਜਨਕੜੀ ਚਲਜਤ ਕਰ ਜਭਰੰਗੀ ਨੋੋਂ ਜਮਲ ਜਭਰੰਗੀ ਿੋਵੈ॥ (4-7-1) 
 ਜਨਕੜੀ ਜਦਸੈ ਮਕੜੀ ਸ ਤ ਮ ੰ ਿੋ ਕਢ ਜਫਰ ਸੰਗੋ ਵੈ॥ (4-7-2) 
 ਜਨਕੜੀ ਮਜਖ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਜਖਓ ਜਮਠਾ ਭਾਗਠ ਿੋਵੈ॥ (4-7-3) 
 ਜਨਕੜਾ ਕੀੜਾ ਆਖੀਐ ਪਿ ਪਿੋਲੇ  ਕਰ ਢੰਗ ਢੋਵੈ॥ (4-7-4) 
 ਗੁਿਕਾ ਮ ੰ ਿ ਜਵਚ ਪਾਇਕੇ ਦੇਸ ਜਦਸੰਤਰ ਿਾਇ ਖੜੋਵੈ॥ (4-7-5) 
 ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਿੀਜਰਆ ਪਾਤਸਾਿ ਲੈ ਿਾਰ ਪਰੋਵੈ॥ (4-7-6) 
 ਪਾਇ ਸਮਾਇਣ ਦਿੀ ਜਵਲੋਵੈ ॥ ੭ ॥ (4-7-7) 
 
 ਲਤਾਂ ਿੇਠ ਲਤਾੜੀਐ ਘਾਿ ਨ ਕਢੇ ਸਾਿ ਜਵਚਾਰਾ॥ (4-8-1) 
 ਗੋ ਰਸ ਦੇ ਖੜ ਖਾਇਕੇ ਗਾਇ ਗਰੀਬੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ॥ (4-8-2) 
 ਦੁਿੱਧਿੁੰ  ਦਿੀ ਿਮਾਈਐ ਦਿੀਅਿੁੰ  ਮਿੱਖਣ ਛਾਜਿ ਜਪਆਰਾ॥ (4-8-3) 
 ਜਘਅ ਤੇ ਿੋਵਣ ਿੋਮ ਿਿੱਗ ਢੰਗ ਸੁਆਰਥ ਚਿ ਅਚਾਰਾ॥ (4-8-4) 
 ਧਰਮ ਧਉਲ ਪਰਗਿ ਿੋਇ ਧੀਰਿ ਵਸੈ ਸਿੈ ਜਸਰ ਭਾਰਾ॥ (4-8-5) 
 ਇਕ ਇਕ ਿਾਉ ਿਣੇੋਂਜਦਆਂ ਚਿੁੰ  ਚਕਾਂ ਜਵਚ ਵਗ ਿਿਾਰਾ॥ (4-8-6) 
 ਜਤਰਣ ਅੰਦਰ ਵਿੱਡਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ੮॥ (4-8-7) 
 



 ਲਿੁੜਾ ਜਤਲ ਿੋਇ ਿੰਜਮਆ ਨੀਚਿੁੰ  ਨੀਚ ਨ ਆਪ ਗਣਾਯਾ॥ (4-9-1) 
 ਫੁਲਾਂ ਸੌਗਜਤ ਵਜਸਆ ਿੋਇ ਜਨਰਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਸੁਿਾਯਾ॥ (4-9-2) 
 ਕੋਲ  ਪਾਇ ਪੀੜਾਇਆ ਿੋਇ ਫੁਲੇਲ ਖੇਲ ਵਰਤਾਯਾ॥ (4-9-3) 
 ਪਜਤਤ ਪਜਵਤਰ ਚਜਲਤਰ ਕਰ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਜਸਰ ਧਰ ਸੁਖ ਪ ਾਯਾ॥ (4-9-4) 
 ਦੀਵੇ ਪਾਇ ਿਲਾਇਆ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਿਗ ਜਬਰਦ ਸਦਾਯਾ॥ (4-9-5) 
 ਕਿਲ ਿੋਆ ਦੀਜਵਅਿੁੰ  ਅਖੀੋਂ ਅੰ ਦਰ  ਿਾਇ ਸਮਾਯਾ॥ (4-9-6) 
 ਬਾਲਾ ਿੋਇ ਨ ਵਡਾ ਕਿਾਯਾ ॥ ੯॥ (4-9-7) 
 
 ਿੋਇ ਵੜੇਵਾਂ ਿਗ ਜਵਚ ਬੀਿੇ ਤਨ ਖੇਿ ਨਾਲ ਰਲਾਯਾ॥ (4-10-1) 
 ਬ ਿੀ ਿੋਇ ਕਪਾਿ ਦੀ ਿੀੋਂਡੇ ਿਿੱਸ ਆਪ ਜਖੜਾਯਾ॥ (4-10-2) 
 ਦੁਿ ਜਮਲ ਵੇਲਣ ਵੇਜਲਆ ਲ ੰਅ ਲ ੰਅ ਕਰ ਤੁੰ ਬ ਤੁੰ ਬਾਯਾ॥ (4-10-3) 
 ਜਤੰਞਣ ਜਪੰਞ ਉਡਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਗੋ ੜਹੀੋਂ ਸ ਤ ਕਤਾਯਾ॥ (4-10-4) 
 ਤਣ ਤਣ ਖੁੰ ਬ ਚੜਾਇਕ ੈਦੇ ਦੇ ਦੁਖ ਧੁਵਾਇ ਰੰਗਾਯਾ॥ (4-10-5) 
 ਕੈੋਂਚੀ ਕਿੱਿਣ ਕਜਿਆ ਸ ਈ ਧਾਗੇ ਿੋੜ ਸਵਾਯਾ॥ (4-10-6) 
 ਲਿੱਿਣ ਕਿੱਿਣ ਿੋਇ ਕਿਾਯਾ ॥ ੧੦॥ (4-10-7) 
 
 ਦਾਣਾ ਿੋਇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਿੋਇ ਧ ੜ ਧ ੜੀ ਜਵਚ ਧਸੈ॥ (4-11-1) 
 ਿੋਇ ਜਬਰਖ ਿਰੀਆਵਲਾ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲਾ ਫੁਿੱਲ ਜਵਗਸੈ॥ (4-11-2) 
 ਇਕਸ ਜਬਰਖ ਸਿਸ ਫੁਲ  ਫੁਲ ਫਲ ਇਕਦ ੰ ਇਕ ਸਰਸੈ॥ (4-11-3) 
 ਇਕ ਦ ੰ ਦਾਣੇ ਲਿੱਖ ਿੋਇੰ  ਫਲ ਫਲਦੇ ਮਨ  ਅੰਦਰ ਵਸੈ॥ (4-11-4) 
 ਜਤਸ ਫਲ ਤੋਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਜਮਰਤ ਰਸੈ॥ (4-11-5) 
 ਿਯੌੋਂ ਿਯੌੋਂ ਲਿੱਯਨ ਤੋੜਫਲ ਤਯੋੋਂ ਤਯੋੋਂ ਜਫਰ ਜਫਰ ਫਲੀਐ ਿਸੈ॥ (4-11-6) 
 ਜਨਵ ਚਿੱਲਣ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਦਸੈ ॥ ੧੧॥ (4-11-7) 
 
 ਰਜੈਣ ਰਸਾਇਣ ਜਸੰਿੀਐ ਰਤ ਿੇਤ ਕਰ ਕੰਚਨ ਵਸੈ॥ (4-12-1) 
 ਧੋਇ ਧੋਇ ਕਜਣ ਕਢੀਐ ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ ਘਿੱਸੈ॥ (4-12-2) 
 ਪਾੇੋੲ ਕੁਠਾਲੀ ਗਾਲੀਐ ਰਣੈੀ ਕਰ ਸੁਜਨਆਰ ਜਵਗਸੈ॥ (4-12-3) 
 ਘੜ ਘੜ ਪਤਰ ਪਖਾਲੀਅਨ ਲ ਣੀ ਲਾਇ ਿਲਾਇ ਰਿਿੱਸੈ॥ (4-12-4) 
 ਬਾਰਿ ਵੰਨੀ ਿੋਇਕ ੈਲੰਗੈ ਲਵੈ ਕਸਉ ਿੀ ਕਸੈ॥ (4-12-5) 
 ਿਕਸਾਲੇ ਜਸਕਾ ਪਵੈ ਘਣ ਅਿਰਣ ਜਵਚ ਅਚਲ  ਸਰਸੈ॥ (4-12-6) 
 ਸਾਲ ਸੁਨ ਾਈ ਪੋਤੇ ਪਸੈ ॥ ੧੨॥ (4-12-7) 
 
 ਖਸ਼ਖਸ਼ ਦਾਣਾ ਿੋਇਕ ੈਖ਼ਾਕ ਅੰਦਰ ਿੋਇ ਖ਼ਾਕ ਸਮਾਵੈ॥ (4-13-1) 
 ਦੋਸਤ ਪੋਸਤ ਬ ਿ ਿੋਇ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗੀ ਫੁਲ ਜਖੜਾਵੈ॥ (4-13-2) 



 ਿੋਡਾ ਿੋਡੀ ਿੋਡੀਆਂ ਇਕ ਦ ੰ ਇਕ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹਾਵੈ॥ (4-13-3) 
 ਸ ਲੀ ਉਪਰ ਖੇਲਣਾ ਜਪਛੋੋਂ ਦੇ ਜਸਰ ਛਤਰ ਧਰਾਵੈ॥ (4-13-4) 
 ਚੁਖ ਚੁਖ ਿੋਇ ਜਮਲਾਇ ਕੈ ਲੋਿ  ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵੈ॥ (4-13-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਮਿਲਸੀ ਿੋਗ ਭੋਗ ਸੰਿੋਗ ਬਣਾਵੈ॥ (4-13-6) 
 ਅਮਲੀ ਿੋਇ ਸੁ ਮਿਲਸ ਪਾਵੈ ॥ ੧੩॥ (4-13-7) 
 
 ਰਸ ਭਜਰਆ ਰਸ ਰਖਦਾ ਬੋਲਣ ਅਣ ਬੋਲਣ ਅਭਜਰਠਾ॥ (4-14-1) 
 ਸੁਜਣਆ ਅਣ ਸੁਜਣਆ ਕਰ ੈਕਰੇ ਵੀਚਾਰ ਜਡਠਾ ਅਣਜਡਠਾ॥ (4-14-2) 
 ਅਖੀੋਂ ਧ ੜ ਅਿਾਈਆ ਅਖੀ ਜਵਚ ਅੰਗ ਰ ਬਜਿਠਾ॥ (4-14-3) 
 ਇਕਦ ੰ ਬਾਿਲੇ ਬ ਿ ਿੋਇ ਜਸਰ ਤਲਵਾਯਾ ਇਠਿੁ ਇਠਾ॥ (4-14-4) 
 ਦੋਿ ਖ ੰਡ ਜਵਚ ਪੀੜੀਐ ਿੋਿੇ ਲਾਿੇ ਇਤ ਗੁਣ ਜਮਠਾ॥ (4-14-5) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਵਰਤਦਾ ਅਵਗੁਜਣਆਰੇ ਵਜਣਠਾ॥ (4-14-6) 
 ਮੰ ਨੈ ਗੰਨੈ ਵਾਂਗ ਸੁਜਧਠਾ ॥ ੧੪॥ (4-14-7) 
 
 ਘਨਿਜਰ ਬ ੰਦ ਸੁਿਾਵਣੀ ਨੀਵੀੋਂ ਿੋਇ ਅਗਾਸਿੁੰ  ਆਵੈ॥ (4-15-1) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਸਮੁੰਦ ਵੇਖ ਜਸਪ ਦੇ ਮ ੰ ਿਜਵਚ ਸਮਾਵੈ॥ (4-15-2) 
 ਲੈੋਂਦੋ ਿੀ ਮੁਜਿ ਬ ੰਦ ਜਸਪ ਚੁਭੀ ਮਾਰ ਪਤਾਲ ਲੁਕਾਵੈ॥ (4-15-3) 
 ਫੜ ਕਢ ੈਮਰਿੀਵੜਾ ਪਰ ਕਾਰਨ ਨੋੋਂ ਆਪ ਫੜਾਵੈ॥ (4-15-4) 
 ਪਰਵਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋੋਂ ਪਰ ਦਥ ਪਥਰ ਦੰਦ ਭਨਾਵੈ॥ (4-15-5) 
 ਭੁਲ ਅਭੁਲ ਅਮੁਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ॥ (4-15-6) 
 ਸਫਲ ਿਨਮ ਕੋਈ ਵਰਸਾਵੈ ॥ ੧੫ ॥ (4-15-7) 
 
 ਿੀਰ ੈਿੀਰਾ ਬੇਧੀਐ ਬਰਸੈ ਕਣੀ ਅਣੀ ਿੁਇ ਧੀਰ॥ੈ (4-16-1) 
 ਧਾਗਾ ਿੋਇ ਪਰੋਈਐ ਿੀਰੇ ਮਾਲ ਰਸਾਲ ਗਿੀਰ॥ੈ (4-16-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਵ ਿਉੋਂਮੈ ਮਾਰ ਮਰੈ ਮਣਧੀਰ॥ੈ (4-16-3) 
 ਮਨ  ਜਿਣ ਮਨ ਦੇ ਲਏ ਮਨ  ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ॥ੈ (4-16-4) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨ ਨੀਰ॥ੈ (4-16-5) 
 ਜਸਲਾ ਅਲ ਣੀ ਚਿੱਿਣੀ ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਰਸ ਤਰਸਨ  ਸੀਰ॥ੈ (4-16-6) 
 ਜਵਰਲਾ ਜਸਖ ਸੁਣ ੈਗੁਰ ਪੀਰ ੈ॥ ੧੬॥ (4-16-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਜਸਆਣਾ ਬਾਿਰ ਭੋਲਾ॥ (4-17-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਾਵਧਾਨ  ਿੋ ਜਵਣ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੁਣਈ ਥੋਲਾ॥ (4-17-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਚ ਅੰਨਾ  ਪੋਲਾ॥ (4-17-3) 
 ਵਾਜਿਗੁਰ  ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਚੁਪ ਚਲੋਲਾ॥ (4-17-4) 



 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਚਰਣੋਦਕ ਝੋਲਾ॥ (4-17-5) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਜਚਤ ਭਵਰ ਕਰ ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਰਿੈ ਜਨਰੋਲਾ॥ (4-17-6) 
 ਿੀਵਣ ਮੁਕਜਤ ਸਚਾਵਾ ਚੋਲਾ ॥ ੧੭ ॥ (4-17-7) 
 
 ਜਸਰ ਜਵਚ ਜਨਕੇ ਵਾਲ ਿੋਇ ਸਾਧ  ਚਵਰ ਚਵਰ ਕਰ ਢਾਲੈ॥ (4-18-1) 
 ਗੁਰਸਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਇਕ ੈਿ ਝ  ਭਰ ਭਰ ਪੈਰ ਪਖਾਲੈ॥ (4-18-2) 
 ਕਾਲੀੋਂ ਿ ੰ ਧਉਲੇ ਕਰੇ ਚਲਣ ਿਾਣ ਨੀਸ਼ਾਨ ਸਮਾਲੈ॥ (4-18-3) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਨਦਜਰ ਜਨਿਾਲੈ॥ (4-18-4) 
 ਕਾਗ ਕੁਮੰਤਿੁ ਪਰਮ ਿੰਸ ਉੱਿਲ ਮੋਤੀ ਖਾੇੋੲ ਖਵਾਲੈ॥ (4-18-5) 
 ਵਾਲਿੁੰ  ਜਨਕੀ ਆਖੀਐ ਗੁਰਜਸਖੀ ਸੁਣ ਗੁਰਜਸਖ ਪਾਲੈ॥ (4-18-6) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਲੰਘੈ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੈ ॥ ੧੮॥ (4-18-7) 
 
 ਗੁਿੱਲਰ ਅੰਦਰ ਭੁਲਿਣਾ ਗੁਲਰ ਨੋੋਂ ਬਰਿਮੰ ਡ ਵਖਾਣ॥ੈ (4-19-1) 
 ਗੁਲਰ ਲਗਨ  ਲਖ ਫਲ ਇਕ ਦ  ਲਖ ਅਲਖ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (4-19-2) 
 ਲਖ ਲਖ ਜਬਰਖ ਬਗੀਜਚਅਿੁੰ  ਲਖ ਬਗੀਚੇ ਬਾਿਗ ਵਖਾਣ॥ੈ (4-19-3) 
 ਲਖ ਬਾਗ ਬਰਿਮੰ ਡ ਜਵਚ ਲਖ ਬਰਿਮੰ ਡ ਲ ੰਅ ਜਵਚ ਆਣ॥ੈ (4-19-4) 
 ਜਮਿਰ ਕਰੇ ਿੇ ਜਮਿਰਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਮਾਣ॥ੈ (4-19-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਸਾਜਿਬ ਦੇ ਚਲੈ ਓਿ ਭਾਣ॥ੈ (4-19-6) 
 ਿਉੋਂਮੈ ਿਾਇ ਤਾ ਿਾਇ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੧੯॥ (4-19-7) 
 
 ਦੁਇ ਦੇਿ ਚੰਦ ਅਲੋਪ ਿੋਇੈ ਤੀਐ ਜਦਿ ਚੜਦਾ ਿੁਇ ਜਨਿੱਕਾ॥ (4-20-1) 
 ਉਠ ਉਠ ਿਗਤ ਿੁਿਾਰਦਾ ਗਗਨ ਮਿੇਸ਼ੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਿੱਕਾ॥ (4-20-2) 
 ਸੋਲਿ ਕਲਾ  ਸੰਘਾਰੀਐ ਸਫਲ ਿਨਮ ਸੋਿੈ ਕਲ ਇਿੱਕਾ॥ (4-20-3) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਜਕਰਣ ਸੁਿਾਵਣੀ ਜਨਝਰ ਝਰ ੈਜਸੰਿ ੈਸਿ ਜਸਿੱਕਾ॥ (4-20-4) 
 ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਿਿ ਸੰਤੋਖੀ ਰਤਨ ਅਜਮਿੱਕਾ॥ (4-20-5) 
 ਕਰੇ ਅਨਹੇਰੋੋਂ ਚਾਨਣਾ ਡੋਰ ਚਕੋਰ ਪਯਾਨ ਧਰ ਜਛਿੱਕਾ॥ (4-20-6) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਅਮੋਲ ਮਜਨਿੱਕਾ ॥ ੨੦॥ (4-20-7) 
 
 ਿੋਇ ਜਨਮਾਣਾ ਭਗਜਤ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧ ੂਿਜਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯਾ॥ (4-21-1) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣੇ ਆਪ ਜਦਵਾਯਾ॥ (4-21-2) 
 ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਵਚ ਮੁਕਜਤ ਕਰ ਜਨਿਚਲ ਵਾਸ ਅਗਾਸ ਚੜਾਯਾ॥ (4-21-3) 
 ਚੰਦ ਸ ਰ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਪਰਦਖਣਾ ਚਉਫੇਰ ਜਫਰਾਯਾ॥ (4-21-4) 
 ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵਖਾਣਦੇ ਪਰਗਿ ਕਰ ਪਰਗਿ ਿਣਾਯਾ॥ (4-21-5) 
 ਅਵਗਤ ਗਤ ਅਜਤ ਅਗਮ ਿੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰ ਨ ਪਾਯਾ॥ (4-21-6) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ ੨੧॥੪॥ (4-21-7) 



 Vaar 5 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (5-1-1) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਿੇਤ ਨ ਸੰਗ ਕੁਸੰਗ ਨ ਰਚੈ॥ (5-1-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਿੇਲੜਾ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਨ ਖੇਚਲ ਖਿੱਚੈ॥ (5-1-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਿੋਇ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਪਰਚੈ॥ (5-1-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸਨ ਦੇਖਣਾ ਜਛਅਦਰਸਣ ਪਰਸਣ ਨ ਸਰਚੈ॥ (5-1-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਿਚਲ ਮਜਤ ਿੈ ਦ ਿ ੈਭਾਇ ਲੁਭਾਇ ਨ ਪਚੈ॥ (5-1-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਣਾ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਰਜਿਰਾਸ ਨ ਿਚੈ॥ (5-1-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਚਿ ਮਵੈ ॥ ੧॥ (5-1-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਇਕ ਅਰਾਧਣਾ ਇਕ ਮਨ  ਿੋਇ ਨ ਿੋਇ ਦੁਜਚਤਾ॥ (5-2-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗ ਵਾਇਆ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਨ ਤਾਮਸ ਜਪਤਾ॥ (5-2-2) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਣ ਦ ਤਾਂ ਜਵਖੜਾ ਗੜਹ ਜਿਤਾ॥ (5-2-3) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਪਾਿੁਨ ੜਾ ਿਗ ਿੋਇ ਅਜਥਿੱਤਾ॥ (5-2-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਜਸਖ ਮਾ ਜਪਉ ਦਾਈ ਜਮਤਾ॥ (5-2-5) 
 ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਧਾ ਦ ਰ ਕਰ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਨ  ਜਸਤਾ॥ (5-2-6) 
 ਛਡ ਕੁਫਕੜ ਕ ਜੜ ਕੁਜਧਤਾ ॥ ੨॥ (5-2-7) 
 
 ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਰਨ ਜਵਚ ਚਾਰ ਵਰਨ ਕੁਲ ਧਰਮ ਧਰੰਦੇ॥ (5-3-1) 
 ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨ ਜਛਅ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਖਿ ਕਰਮ ਕਰੰਦੇ॥ (5-3-2) 
 ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਾਜਿਬੈ ਚਾਕਰ ਿਾਇ ਿੁਿਾਰ ਿੁੜੰਦੇ॥ (5-3-3) 
 ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਣਿ ਜਵਚ ਵਾਪਾਰੀ ਵਾਪਾਰ ਮਚੰਦੇ॥ (5-3-4) 
 ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਜਵਚ ਬੀਉ ਸਭੈ ਜਕਰਸਾਣ  ਬੀਿੰਦੇ॥ (5-3-5) 
 ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਵਚ ਿਾਇ ਜਮਲੰਦੇ॥ (5-3-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਜਸਖ ਪ ਿੰਦੇ ॥ ੩॥ (5-3-7) 
 
 ਅਮਲੀ ਰਚਨ ਅਮਲੀਆਂ ਸੋਫੀ ਸੋਫੀ ਮੇਲ ਕਰੰਦੇ॥ (5-4-1) 
 ਿ ਆਰੀ ਿ ਆਰੀਆਂ ਵੇਕਰਮੀ ਵੇਕਰਮ ਰਚੰਦੇ॥ (5-4-2) 
 ਚੋਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਠਗ ਠਗ ਜਮਲ ਦੇਸ ਠਗੰ ਦੇ॥ (5-4-3) 
 ਮਸਕਜਰਆਂ ਜਮਲ ਮਸਕਰੇ ਚੁਗਲਾਂ ਚੁਗਲ ਉਮਾਿ ਜਮਲੰਦੇ॥ (5-4-4) 
 ਮਨ ਤਾਰ  ਮਨ ਤਾਰ ਆਂ ਤਾਰ  ਤਾਰ  ਤਾਰ ਤਰੰਦੇ॥ (5-4-5) 
 ਦੁਜਖਆਰੇ ਦੁਜਖਆਜਰਆਂ ਜਮਲ ਜਮਲ ਅਪਣੇ ਦੁਖ ਰੁਵੰਦੇ॥ (5-4-6) 



 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਜਸਖ ਵਸੰਦੇ ॥ ੪॥ (5-4-7) 
 
 ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਿੋਤਸ਼ੀ ਕੋ ਪਾਂਧਾ ਕੋ ਵੈਦ ਸਦਾਏ॥ (5-5-1) 
 ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਰਾਉ  ਕੋ ਕੋ ਮਜਿਤਾ ਚਉਧਰੀ ਅਖਾਏ ॥ (5-5-2) 
 ਕੋਈ ਬਿਾਝ ਸਰਾਫ ਕੋ ਕੋ ਿਿੁਰੀ ਿੜਾੳੇ ਿੜਾਏ॥ (5-5-3) 
 ਪਾਸਾਰੀ ਪਰਚ ਜਨ ਆ ਕੋਈ ਦਲਾਲੀ ਜਕਰਸ ਕਮਾਏ॥ (5-5-4) 
 ਿਜਤਸਨਾਤ ਸਿੰਸਲਖ ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਕਰ ਨਾਉੋਂ ਗਣਾਏ॥ (5-5-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਜਸਖ ਜਮਲ ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਿਮਾਏ॥ (5-5-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਖ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ॥ ੫॥ (5-5-7) 
 
 ਿਤੀ ਿਤੀ ਜਚਰ ਿੀਵਨ ੇ  ਸਾਜਧਕ ਜਸਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ॥ (5-6-1) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਖੀਸ਼ਰਾਂ ਭੈਰਉ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਿੁ ਮੇਲੇ॥ (5-6-2) 
 ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਅਪਛਰਾਂ ਜਕੰਨਰ ਿਛ ਚਜਲਤ ਬਿੁ ਖੇਲੇ॥ (5-6-3) 
 ਰਾਕਸ਼ ਦਾਨੋੋਂ ਦੋੈਂਤ ਲਖ ਅੰਦਰ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦੁਿੇਲੇ॥ (5-6-4) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸ ਕੇਲੇ॥ (5-6-5) 
 ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਆਰਾਧਣਾ ਗੁਰਮਜਤ  ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਸੁਿੇਲੇ॥ (5-6-6) 
 ਚਲਣ ਿਾਣ ਪਏ ਜਸਰ ਤੇਲੇ ॥ ੬॥ (5-6-7) 
 
 ਿਤ ਸਤ ਸੰਿਮ ਿੋਮ ਿਗ ਿਪ ਤਪ ਦਾਨ ਪੁਨ  ਬਿੁਤੇਰੇ॥ (5-7-1) 
 ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਪਾਖੰਡ ਬਿੁ ਤੰਤਰ ਮੰ ਤਰ ਨਾਿਕ ਅਗਲੇਰੇ॥ (5-7-2) 
 ਬੀਰਾਰਾਧਣ ਿੋਗਣੀ ਮੜਹੀ ਮਸਾਣ ਜਵਡਾਣ ਘਨੇਰੇ॥ (5-7-3) 
 ਪ ਰਕ ਕੁੰ ਭਕ ਰੇਚਕਾ ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਘੇਰੇ॥ (5-7-4) 
 ਜਸਧਾਸਨ ਪਰਚੇ ਘਣੇ ਿਠ ਜਨਗਰ ਿੈ ਕੋਤਕ ਲਖ ਿੇਰੇ॥ (5-7-5) 
 ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਰਸਾਇਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਕ ਆਨਹੇਰੇ॥ (5-7-6) 
 ਪ ਿਾ ਵਰਤ ਉਪਾਰਣੇ ਵਰ ਸਰਾਪ ਜਸ਼ਵ ਸ਼ਕਜਤ ਲਵੇਰੇ॥ (5-7-7) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਵਣ ਥਾਉੋਂ ਨ ਪਾਇਣ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ॥ (5-7-8) 
 ਕ ੜ ਇਕ ਗੰ ਢੀ ਸੌ ਫੇਰੇ ॥ ੭॥ (5-7-9) 
 
 ਸਉਣ ਸਗੁਨ ਬੀਚਾਰਣੇ  ਨਉੋਂ ਗਰ ਿ ਬਾਰਿ ਰਾਜਸ ਵੀਚਾਰਾ॥ (5-8-1) 
 ਕਾਮਣ ਿ ਣੇ ਅਉਸੀਆਂ ਕਣ ਸੋਿੀ ਪਾਸਾਰ ਪਾਸਾਰਾ॥ (5-8-2) 
 ਗਦੋੋਂ ਕੁਿੱਤੇ ਜਬਲੀਆਂ ਇਲ ਮਲਾਲੀ ਜਗਦੜ ਛਾਰਾ॥ (5-8-3) 
 ਨਾਜਰ ਪੁਰਖ ਪਾਣੀ ਅਗਜਨ ਜਛਕ ਪਦ ਜਿਡਕੀ ਵਰਤਾਰਾ॥ (5-8-4) 
 ਜਥਤ ਵਾਰ ਭਦਰਾਂ ਭਰਮ ਜਦਸ਼ਾਸ਼ ਲ ਸਜਿਸਾ ਸੰਸਾਰਾ॥ (5-8-5) 
 ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਜਵਸਵਾਸ ਲਖ ਬਿੁ ਚੁ ਖੀੋਂ ਜਕਉੋਂ ਰਵੈ ਪਤਾਰਾ॥ (5-8-6) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ॥ ੮॥ (5-8-7) 
 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਿੜੈ ਗੰਗ ਸੰਗ ਗੰ ਗੋ ਦਕ ਿੋਈ॥ (5-9-1) 
 ਅਸ਼ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਿੋਇ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨ ਸੋਈ॥ (5-9-2) 
 ਚੰਦਨਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਅਫਲ ਸਫਲ ਕਰ ਚੰਦਨ ਗੋ ਈ॥ (5-9-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਕਰ ਸ ਝ ੈਸੁਝ ਨ ਦ ਿਾ ਕੋਈ॥ (5-9-4) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨਾ ਬਾਰਿ ਵਾਿ ਭਵੇ ਸਭ ਲੋਈ॥ (5-9-5) 
 ਆਵਾ ਗਉ ਣ ਗਵ ਾਇਕ ੈਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦੁਜਬਧਾ ਖੋਈ॥ (5-9-6) 
 ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਅਰਾਧਨ ਓਈ ॥ ੯॥ (5-9-7) 
 
 ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਾਿੁਰੇ ਜਵਰਲੀ ਸੁਰ ਲਾਗਾਤਕ ਿੋਏ॥ (5-10-1) 
 ਿੰਮਣ ਭਦਣ ਮੰ ਗਣੈ ਮਰਣ ੈਪਰਣੈ ਕਰਦੇ ਢੋਏ॥ (5-10-2) 
 ਰੀਤੀ ਰ ੜੀ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਚਿੱਿ ਅਚਾਰ ਜਵਚਾਰ ਜਵਖੋਏ॥ (5-10-3) 
 ਕਰ ਕਰਤ ਤ ਕਸ ਤ ਜਵਚ ਪਾਇ ਦੁਲੀਚੇ ਗੈਣ ਚੰਦੋਏ॥ (5-10-4) 
 ਸਾਧ ਿਠੇਰੇ ਮੰ ਨੀਅਜਨ ਸਤੀਆਂ ਸਉਤ ਿੋਭਰੀ ਿੋਏ॥ (5-10-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਜਵਣ ਮਰ ਮਰ ਿੰਮਣ ਦਈ ਜਵਗੋ ਏ॥ (5-10-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੀਰੇ ਿਾਰ ਪਰੋਏ ॥ ੧੦॥ (5-10-7) 
 
 ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਦਰ ਲਾਡਲੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਏ ਸ਼ਾਿਜ਼ਾਦੇ॥ (5-11-1) 
 ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਅਗੇ  ਚੜਹਨ ਜਪਛੇ ਸਭ ਉਮਰਾਉ ਜਪਆਦੇ॥ (5-11-2) 
 ਬਨ ਬਨ ਆਵਣ ਤਾਇਫੇ ਓਇ ਸ਼ਾਿਜ਼ਾਦੇ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ॥ (5-11-3) 
 ਜਖਜ਼ਮਤਗਾਰ ਵਡੀਰੀਅਨ ਦਰਗਿ ਿੋਵਣ ਖੁਆਰ ਖੁਵਾਦੇ॥ (5-11-4) 
 ਅਿੱਗੇ  ਢੋਈ ਸੇ ਲਿਜਨ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਕੁਸ਼ਾਦੇ॥ (5-11-5) 
 ਪਾਜਤਸ਼ਾਿਾਂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤ ੈਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ॥ (5-11-6) 
 ਸ਼ਾਿ ਸੁ ਿੇਲੇ ਆਜਦ ਿੁਗਾਦੇ ॥ ੧੧॥ (5-11-7) 
 
 ਤਾਰੇ ਲਖ ਿਨੇਰ ਜਵਚ ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਸ ਰਿ ਸੁਝੈ ਨ ਕੋਈ॥ (5-12-1) 
 ਸ਼ੀੋਂਿ ਬੁਕੇ ਜਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਿਾਇ ਨ ਆਇ ਖੜੋਈ॥ (5-12-2) 
 ਜਬਸੀਅਰ ਗਿੜੈ ਜਡਜਠਆਂ ਖੁਡੀੋਂ ਵ ੜਦੇ ਲਖ ਪਲੋਈ॥ (5-12-3) 
 ਪੰਖੇਰ  ਸ਼ਾਿਬਾਜ਼ ਦੇਖ ਢੁਕ ਨ ਿੰਘਨ ਜਮਲੈ ਨ  ਢੋਈ॥ (5-12-4) 
 ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਾਧ  ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਦੁਰਮਜਤ ਖੋਈ॥ (5-12-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦੁਜਬਧਾ ਮਾਰ ਜਮਵਾਸਾ ਗੋ ਈ॥ (5-12-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਾਤਾ ਿਾਣ ਿਾਣੋਈ ॥ ੧੨॥ (5-12-7) 
 



 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿ ਚਲਾਯਾ॥ (5-13-1) 
 ਪੰਚ ਦ ਤ ਕਰ ਭ ਤ ਵਸ ਦੁਰਮਤ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਜਮਿਾਯਾ॥ (5-13-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਨਵ ਚਲਣਾ ਿਮਿਾਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨ ਆਯਾ॥ (5-13-3) 
 ਬੇਮੁਖ ਬਾਰਿ ਬਾਿ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸਾਯਾ॥ (5-13-4) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਭਉ ਮੰ ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦਰੜਾਯਾ॥ (5-13-5) 
 ਜਿਉੋਂ ਿਲ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਿੈ ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਰਿਾਯਾ॥ (5-13-6) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪਾ ਗਣਾਯਾ ॥ ੧੩॥ (5-13-7) 
 
 ਰਾਿਾ ਪਰਿਾ ਿੋਇ ਕੈ ਚਾਕਰ ਕ ਕਿ ਦੇਣ ਦੁਿਾਈ॥ (5-14-1) 
 ਿੰਮਜਦਆਂ ਰਣ ਜਵਚ ਿ ਝਨਾ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਿੋਇ ਵਧਾਈ॥ (5-14-2) 
 ਵੀਵਾਿੈ ਨ ੋੋਂ ਜਸਠਣੀਆਂ ਦੁਿੀਵਲੀੋਂ ਦੋਇ ਤ ਰ ਵਿਾਈ॥ (5-14-3) 
 ਰੋਵਣ ਜਪਿਣ ਮੋਇਆਂ ਨੋੋਂ ਵੈਣ ਅਲਾਿਜਣ ਧ ੰਮ ਧੁਮਾਈ॥ (5-14-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਸੋਜਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਲਵਲਾਈ॥ (5-14-5) 
 ਬੇਦ ਕਤੇਬਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਿੰਮਨ ਮਰਨ ਅਜਲਪਤ ਰਿਾਈ॥ (5-14-6) 
 ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਵਲਾਈ ॥ ੧੪॥ (5-14-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਿੇਲੜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਬਾਰਿ ਵਾਿ ਜਫਰੰਦੇ॥ (5-15-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਭਵਿਲ ਜਵਚ ਡੁਬੰਦੇ॥ (5-15-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਜਫਰ ਜਫਰ ਿਨਮ ਮਰੰਦੇ॥ (5-15-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਾਇੰ ਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖਫਲ ਦੁਖ ਲਿੰਦੇ॥ (5-15-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਜਿ ਸੁਰਖਰ  ਮਨ ਮੁਖ ਿਮਪੁਰ ਦੰਡ ਸਿੰਦੇ॥ (5-15-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖ ਿਉਮੈੋਂ ਅਗਨ  ਿਲੰਦੇ॥ (5-15-6) 
 ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਵਰਲੇ ਬੰਦੇ ॥ ੧੫॥ (5-15-7) 
 
 ਪੇਵਕੜੈ ਘਰ ਲਾਡਲੀ ਮਾਊ ਪੀਊ ਖਰੀ ਜਪਆਰੀ॥ (5-16-1) 
 ਜਵਚ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਨੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਣ ਪਰਵਾਰੀ॥ (5-16-2) 
 ਲਖ ਖਰਚ ਵੀਵਾਿੀਐ ਗਜਿਣੇ ਦਾਿ ਸਾਿ ਅਜਤ ਭਾਰੀ॥ (5-16-3) 
 ਸਾਿੁਰੜੈ ਘਰ ਮੰ ਨੀਐ ਸਣਖਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸੁਧਾਰੀ॥ (5-16-4) 
 ਸੁਖ ਮਾਣ ੈਜਪਰ ਸੇਿੜੀ ਛਤੀ ਭੋਿਨ ਸਦਾ ਸੀੋਂਗਾਰੀ॥ (5-16-5) 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਜਵਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ॥ (5-16-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਨਿਚਉ ਨਾਰੀ ॥ ੧੬॥ (5-16-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਬਿੁ ਜਮਤੀੋਂ ਵੇਜਸਆ ਸਭ ਕੁਲਿੱਖਣ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ॥ (5-17-1) 
 ਲੋਕਿੁੰ  ਦੇਸਿੁੰ  ਬਾਿਰੀ ਜਤਿੁ ਪਿੱਖਾਂ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਵੈ॥ (5-17-2) 



 ਡੁਬੀ ਡੋਬੈ ਿੋਰਨਾਂ ਮਿੁਰਾ ਜਮਿੱਠਾ ਿੋਇ ਪਚਾਵੈ॥ (5-17-3) 
 ਘੰਡਾ ਿੇੜਾ ਜਮਰਗ ਜਿਉੋਂ ਦੀਪਕ ਿੋਇ ਪਤੰਗ ਿਲਾਵੈ॥ (5-17-4) 
 ਦੁਿੀੋਂ ਸਰਾਂਈ ਜ਼ਰਦਰ  ਪਿੱਥਰ ਬੇੜੀ ਪ ਰ ਡੁਬਾਵੈ॥ (5-17-5) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ  ਅਠ ਖੰਡ ਿੋਇ ਦੁਸ਼ਿਾਂ ਸੰਗਜਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ॥ (5-17-6) 
 ਵੇਸੁਆ ਪੁਤ ਨ ਨਾਉ ਸਦਾਵੈ ॥ ੧੭ ॥ (5-17-7) 
 
 ਸੁਧ ਨ ਿੋਵੈ ਬਾਲ ਬੁਜਧ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਜਵਚ ਜਵਿਾਵੈ॥ (5-18-1) 
 ਭਰ ਿੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਜਨੰਦ ਲੁਭਾਵੈ॥ (5-18-2) 
 ਜਬਰਧ ਿੋਆ ਿੰਿਾਲ ਜਵਚ ਮਿਾਂ ਿਾਲ ਪਰਵਾਰ ਫਿਾਵੈ॥ (5-18-3) 
 ਬਲ ਿੀਣਾ ਮਜਤ ਿੀਣ ਿੋਇ ਨਾਉੋਂ ਬਿਤਜਰਆ ਬਰੜਾਵੈ॥ (5-18-4) 
 ਅੰਨਾ  ਬੋਲਾ ਜਪੰਗਲਾ ਤਨ ਥਿੱਕਾ ਮਨ  ਦਜਿਜਦਸ ਧਾਵੈ॥ (5-18-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਵਣ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਿੋਨ ਭਵਾਵੈ॥ (5-18-6) 
 ਅਉਸਰ ਚੁਕਾ ਿਥ ਨ ਆਵੈ ॥ ੧੮॥ (5-18-7) 
 
 ਿੰਸ ਨ ਚਿੱਡ ੈਮਾਨਸਰ ਬਗੁਲਾ ਬਿੁ ਛਪੜ ਜਫਰ ਆਵੈ॥ (5-19-1) 
 ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਅੰਬਵਣ ਵਣਵਣ ਕਾਉੋਂ ਕੁਥਾਉੋਂ ਸੁਖਾਵੈ॥ (5-19-2) 
 ਵਗ ਨ ਿੋਵਨ ਕੁਤਈੋਂ ਗਾਈੋਂ  ਗੋ ਰਸ ਵੰਸ ਵਧਾਵੈ॥ (5-19-3) 
 ਸਫਲ ਜਬਰਖ ਜਨਿਚਲ ਮਤੀੋਂ ਜਨਿਫਲ ਮਾਨਸ ਦਜਿਜਦਸ ਧਾਵੈ॥ (5-19-4) 
 ਅਗ ਤਤੀ ਿਲ ਸੀਅਲਾ ਜਸਰ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਦਖਲਾਵੈ॥ (5-19-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖ ਮ ਰਖ ਆਪ ਗਣਾਵੈ॥ (5-19-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਿਰਾਵੈ ॥ ੧੯॥ (5-19-7) 
 
 ਗਿ ਜਮਰਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਅਜਲ ਇਕਤ ਇਕਤ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ॥ (5-20-1) 
 ਮਾਨਸ ਦੇਿੀ ਪੰਚ ਰੋਗ ਪੰਿੇ ਦ ਤ ਕਸ ਤ ਕਰੰਦੇ॥ (5-20-2) 
 ਆਸਾ ਮਣਸਾ ਡਾਇਣੀ ਿਰਖ ਸੋਗ ਬਿੁ ਰੋਗ ਵਧੰਦੇ॥ (5-20-3) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਦ ਿੈ ਭਾਇ ਲਗ ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਖਾਇ ਭਵੰਦੇ॥ (5-20-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿ ਚਲੰਦੇ॥ (5-20-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਚਲਣਾ ਭਿ ਗਏ ਠਗ ਚੋਰ ਡਰੰਦੇ॥ (5-20-6) 
 ਲ ੈ ਲਾਿਾ ਜਨਿ ਘਰ ਜਨਬਿੰਦੇ ॥ ੨੦॥ (5-20-7) 
 
 ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਇੰ ਦਾ ਬਾਿਲੇ ਪ ਰ ਮਾਣਸ ਮੋਿਾਣਾ॥ (5-21-1) 
 ਆਗ  ਇਕ ਜਨਬਾਜਿੰਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸ਼ਾਿ ਸੁਲਤਾਣਾ॥ (5-21-2) 
 ਜਫਰ ੈਮਿਲੈ ਪ ਾਿਰ  ਿੋਇ ਜਨਜਚੰਦ ਸਵਨ ਪਰਧਾਣਾ॥ (5-21-3) 
 ਲਾੜਾ ਇਕ ਵੀਵਾਿੀਐ ਬਾਿਲੇ ਿਾਞੀੋਂ ਕਰ ਮਜਿਮਾਣਾ॥ (5-21-4) 



 ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਜਵਚ ਿੋ ਰ ਪਰਿਾ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣਾ॥ (5-21-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਜਨਸਾਣਾ॥ (5-21-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪਰਣੈ ਜਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥ ੨੧॥੫॥ (5-21-7) 



 Vaar 6 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (6-1-1) 
 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਿਾਣੀਐ ਪ ਰ ੈਪ ਰਾ ਥਾਿ ਬਣਾਯਾ॥ (6-1-2) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਮੰ ਤ ਜਦਰੜਾਯਾ॥ (6-1-3) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਜਪਰਮਰਸ ਪ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਚਲਾਯਾ॥ (6-1-4) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਦਰਸਨੋ ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਯਾ॥ (6-1-5) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਬੈਿਣ ਕਰ ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਤਕਥ ਰਚਾਯਾ॥ (6-1-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚਖੰਡ ਿੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੁਇ ਵਜਸ ਗਜਤ ਪਾਯਾ॥ (6-1-7) 
 ਸਜਤਰ ਪ ਸਚ ਨਾਉ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਖਾਂ ਸਮਝਾਯਾ॥ (6-1-8) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਯਾ ॥ ੧॥ (6-1-9) 
 
 ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰ ੈਕਰਾਯਾ॥ (6-2-1) 
 ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾਰ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਇ ਦਵਾਯਾ॥ (6-2-2) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਗੁਰ ਰ ਪ ਿੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਯਾ॥ (6-2-3) 
 ਿਗ ਭੋਗ ਿੋਗ ਜਧਆਨ ਕਰ ਪ ਿਾ ਪਰੋ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯਾ॥ (6-2-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪਓ ਪੁ ਤ ਿੋਇ ਜਦਤਾ ਖਾਇ ਪਜਿਨ ਪੈਨਹਾਯਾ॥ (6-2-5) 
 ਘਰ ਬਾਰੀ ਿੋਇ ਵਰਜਤਆ ਘਰ ਬਾਰੀ ਜਸਖ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਯਾ॥ (6-2-6) 
 ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਰਖਾਇਆ ॥ ੨॥ (6-2-7) 
 
 ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਿਾਇ ਅੰਦਰ ਦਰਯਾਇ ਨਹਵੰਦੇ॥ (6-3-1) 
 ਸਿਿ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਜਵਚ ਇਕ ਮਨ  ਿੋ ਗੁਰ ਿਾਪ ਿਪੰਦੇ॥ (6-3-2) 
 ਮਥੇ ਜਿਕੇ ਲਾਲ ਲਾਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲ ਿਾਇ ਬਿੰਦੇ॥ (6-3-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਨ ਿੋਇ ਸਜਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਨ ੰਦੇ॥ (6-3-4) 
 ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ॥ (6-3-5) 
 ਸੰਝ ੈਸੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ  ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਜਮਲੰਦੇ॥ (6-3-6) 
 ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਜਿਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪਰਸਾਦ ਵੰਡੰਦੇ॥ (6-3-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮ ਚਖੰਦੇ ॥ ੩॥ (6-3-8) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਪਸਾਰਾ॥ (6-4-1) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਤ ਅਗਾਸ ਕਰੇ ਜਨਰਧਾਰਾ॥ (6-4-2) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਉਨ ਕਰ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋੜ ਅਕਾਰਾ॥ (6-4-3) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ॥ (6-4-4) 



 ਪਰੇਮ ਜਪਆਲੇ ਵਸ ਿੋਇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਜਸਰਿਨਿਾਰਾ॥ (6-4-5) 
 ਬੀਉ ਬੀਿ ਅਜਤ  ਸ ਖਮੋ ਜਤਦ  ਿੋਇ ਵਡ ਜਬਰਖ ਜਬਥਾਰਾ॥ (6-4-6) 
 ਫਲ ਜਵਚ ਬੀਉ ਸਮਾਇਕ ੈਇਕ ਦ ੰ ਬੀਓੋਂ ਲਖ ਿਿਾਰਾ॥ (6-4-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮ ਰਸ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਸਜਤਗੁਰ  ਜਪਆਰਾ॥ (6-4-8) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚਖੰਡ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਸੈ ਜਨਰੰਕਾਰਾ॥ (6-4-9) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਸਤਾਰਾ ॥ ੪॥ (6-4-10) 
 
 ਪਉਣ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਸਬਦ  ਿੈ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਯਾ॥ (6-5-1) 
 ਪਾਣੀ ਜਪਤਾ ਪਜਵਤਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਜਨਵਾਣ ਚਲਾਯਾ॥ (6-5-2) 
 ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਮਿਿੱਤ ਕਰ ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਿੋਗ ਬਨਾਯਾ॥ (6-5-3) 
 ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤ ਜਦਿੁ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਿਗਤ ਜਖਲਾਯਾ॥ (6-5-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਵਸ ਆਪ ਗਵ ਾਯਾ॥ (6-5-5) 
 ਿੰਮਣ ਮਰਨੋੋਂ ਬਾਜਿਰੇ ਿੀ ਵਨ ਮੁਕਜਤ ਿੁਗਜਤ ਵਰਤਾਯਾ॥ (6-5-6) 
 ਗੁਰਮਤ ਮਾਤਾ ਮਿੱਤ ਿੈ ਜਪਤਾ ਸੰਤੋਖ ਮੋਖ ਪਦ ਪਾਯਾ॥ (6-5-7) 
 ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਭਰਾਵ ਦੁਇ ਿਪਤਪ ਿਤਸਤ ਪੁਤ ਿਣਾਯਾ॥ (6-5-8) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਪੁਰਖਿੁ ਪੁਰਖ ਚਲਤ ਵਰਤਾਯਾ॥ (6-5-9) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ ੫॥ (6-5-10) 
 
 ਪਰ ਘਰ ਿਾਇ ਪਰਾਿੁਣਾ ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਵਲਾ ਏ॥ (6-6-1) 
 ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਵਲ ਜਿਉ ਸ ਰਿ ਜਧਆਨ ਅਜਲਪਤ ਤਰਾਏ॥ (6-6-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਤਸੰਗ ਜਮਲ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧ ਜਮਲਾਏ॥ (6-6-3) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਿੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸਾਏ॥ (6-6-4) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਏ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਖਾਇ ਚਬਾਇ ਸੁ ਰੰਗ ਚੜਾਏ॥ (6-6-5) 
 ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨ ਤਰਸਨ  ਖੜੇ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਗਰੰ ਥ ਸੁਨ ਾਏ॥ (6-6-6) 
 ਜਛਅ ਰੁਤ ਬਾਰਿ ਮਾਸ ਕਰ ਇਕ ਇਕ ਸ ਰਿ ਚੰਦ ਜਦਖਾਏ॥ (6-6-7) 
 ਬਾਰਿ ਸੋਲਿ ਮੇਲਕੇ ਸਸੀਅਰ ਅੰਦਰ ਸ ਰ ਸਮਾਏ॥ (6-6-8) 
 ਜਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਜਧਆਏ॥ (6-6-9) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਿਗ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਏ ॥ ੬॥ (6-6-10) 
 
 ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਕਰ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਰਜਿਰਾਸ ਕਰੰਦੇ॥ (6-7-1) 
 ਚਰਨ ਸਰਨ ਮਸਤਕ ਧਰਨ ਛਰਨ  ਰੇਣ ਮੁਖ ਜਤਲਕ ਸੁਿੰਦੇ॥ (6-7-2) 
 ਭਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖ ਮੇਿ ਲੇਪ ਅਲੇਖ ਵਸੇਖ ਬਣੰਦੇ॥ (6-7-3) 
 ਿਗ ਮਗ ਿੋਤ ਉਦੋਤ ਕਰ ਸ ਰਿ ਚੰਦ ਨ ਅਲਖ ਪੁਿੰਦੇ॥ (6-7-4) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਗਰਬ ਜਨਵਾਰਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਮੇਲ ਜਮਲੰਦੇ॥ (6-7-5) 



 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਚਰਨ ਕਵਲ ਪ ਿਾ ਪਰਚੰਦੇ॥ (6-7-6) 
 ਸੁਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਭਵਰ ਵਸੰਦੇ ॥ ੭ ॥ (6-7-7) 
 
 ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ  ਪਰਸ਼ਨ  ਸਫਲ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਾਣ॥ੈ (6-8-1) 
 ਜਦਬ ਜਦਰਸ਼ਿ ਪਰਗਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਪਛਾਣ॥ੈ (6-8-2) 
 ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਿਤੀ ਿੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣ॥ੈ (6-8-3) 
 ਪਰ ਧਨ ਸ ਅਰ ਗਾਇ ਜਿਉ ਮਕਰ ਿ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣ॥ੈ (6-8-4) 
 ਘਰਬਾਰੀ ਗੁਰ ਜਸਖ ਿੋਇ ਜਸਖਾ ਸ ਤਰ ਮਲ ਮ ਤਰ ਜਵਡਾਣੈ॥ (6-8-5) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਗੁਰਜਸਖ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (6-8-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਪਤ ਪਰਵਾਣ ੈ॥ ੮॥ (6-8-7) 
 
 ਗਾਈੋਂ ਬੲਿਲੇ ਰੰਗ ਜਿਉੋਂ ਦੁਧ ਦੇਣ ਿੈ ਇਕ ਰੰਗੀ॥ (6-9-1) 
 ਬਾਿਲੇ ਜਬਰਖ ਬਣਾਸਪਤ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ੀ ਿੈ ਬਿੁ ਰੰਗੀ॥ (6-9-2) 
 ਰਤਨਾ ਵੇਖੇ ਸਭ ਕੋ ਰਤਨ ਪਾਰਖ  ਜਵਰਲਾ ਸੰਗੀ॥ (6-9-3) 
 ਿੀਰੇ ਿੀਰਾ ਬੇਜਧਆ ਰਤਨ ਮਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ॥ (6-9-4) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਨਦਰ ਜਨਿਾਜਲਓ ਿੋਇ ਜਨਿਾਲ ਨ ਿੋਰਸ ਮੰ ਗੀ॥ (6-9-5) 
 ਜਦਬਦੇਿ ਜਦਬ ਜਦਰਸ਼ਿ ਿੋਇ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਿੋਾ ਅੰਗ ਅੰਗੀ॥ (6-9-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਿ ਲੰਗੀ ॥ ੯॥ (6-9-7) 
 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਚ ਸਬਦ ਇਕ ਸਬਦ ਜਮਲਾਏ॥ (6-10-1) 
 ਰਾਗਨਾਦ ਸੰਬਾਦ ਰਖ ਭਾ ਜਖਆ ਭਾਉ ਸੁਭਾਉ ਅਲਾਏ॥ (6-10-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਬਰਿਮ ਜਧਆਨ ਧੁਨ ਿਾਣ ੈਿੰਤਰੀ ਿੰਤਰ ਵਿਾਏ॥ (6-10-3) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰ ਕੈ ਉ ਸਤਤ ਜਨੰਦਾ ਵਰਿ ਰਿਾਏ॥ (6-10-4) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਦੇਸ ਕਰ ਜਮਠਾ ਬੋਲਣ ਮਨ  ਪਰਚਾਏ॥ (6-10-5) 
 ਿਾਇ ਜਮਲਣ ਗੁੜ ਕੀਜੜਆਂ ਰਖੇ ਰਖਣਿਾਰ ਲੁਕਾਏ॥ (6-10-6) 
 ਗੰ ਨਾ ਿੋਇ ਕੋਿਲ  ਪੜਾਏ ॥ ੧੦॥ (6-10-7) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਿੋਇ ਭਵਰ ਲੈ ਵਾਸ ਲੁਭਾਵੈ॥ (6-11-1) 
 ਇੜਾ ਜਪੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਲੰਘ ਜਤਰਬੇਨੀ ਜਨਿ ਘਰ ਆਵੈ॥ (6-11-2) 
 ਸਾਜਿ ਸਾਜਿ ਮਨ  ਪਵਨ ਜਲਵ ਸੋਿੰ ਿੰਸਾ ਿਪੇ ਿਪਾਵੈ॥ (6-11-3) 
 ਅਚਰਿ ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਜਲਵ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਅਵੇਸ ਮਚਾਵੈ॥ (6-11-4) 
 ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਚਰਨਾਰਜਬੰਦ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਜਵਚ ਸਿਿ ਸਮਾਵੈ ॥ (6-11-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਦੇਿ ਜਬਦੇਿ ਪ ਰਮਪਦ ਪਾਵੈ॥ (6-11-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵੈ ॥ ੧੧॥ (6-11-7) 



 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਥ ਸਕਥ ਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ॥ (6-12-1) 
 ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਿਣਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ਚਰਣਾਜਮਰਤ ਪਾਵੈ॥ (6-12-2) 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਲਖ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਲ ਜਮਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਬਿਾਵੈ॥ (6-12-3) 
 ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਗਲ ਜਮਲ ਗਲ ਲਾਵੈ॥ (6-12-4) 
 ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਿਥਿੁੰ  ਦੇਕੇ ਭਲਾ ਮਨ ਾਵੈ॥ (6-12-5) 
 ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਿੋਇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਿਥ ਨ ਲਾਵੈ॥ (6-12-6) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖ ਪੁਿਕੈ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ॥ (6-12-7) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਗਣਾਵੈ ॥ ੧੨॥ (6-12-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਸਕਾ ਰਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਚਲੰਦੇ॥ (6-13-1) 
 ਗੁਰ  ਦੁਆਰੇ ਿਾਨ ਚਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲ ਿਾਇ ਬਿੰਦੇ॥ (6-13-2) 
 ਧਾਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋੋਂ ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਨੋ ਖੋਿ ਲਿੰਦੇ॥ (6-13-3) 
 ਦੁਜਬਧਾ ਪੰਥ ਨ ਧਾਵਨੀ ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਰਿੰਦੇ॥ (6-13-4) 
 ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬੰਦਗੀ ਜਵਰਲੇ ਕੋਈ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦੇ॥ (6-13-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਰਜਿਰਾਸ ਕਰੰਦੇ॥ (6-13-6) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚੇ ਪਰਚੰਦੇ ॥ ੧੩॥ (6-13-7) 
 
 ਗੁਰਜਸਖ ਮਨ  ਪਰਗਾਸ ਿੈ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਿਰ ਿਰੰਦੇ॥ (6-14-1) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਬਰਿਮ ਬਬੇਕੀ ਜਧਆਨ ਧਰੰਦੇ॥ (6-14-2) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਨ ਿੋ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣੰਦੇ॥ (6-14-3) 
 ਭ ਤ ਭਜਵਖਿੁ ਵਰਤਮਾਨ ਅਬਗਤ ਗਤ ਅਜਤ  ਅਲਖ ਲਖੰਦੇ॥ (6-14-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਛਲ ਛਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰ ਅਛਲ ਛਲੰਦੇ॥ (6-14-5) 
 ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਬੋਜਿਥੈ ਇਕਸ ਜਪਛੈ ਲਖ ਤਰੰਦੇ॥ (6-14-6) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਮਲਨ ਿਸੰਦੇ ॥ ੧੪॥ (6-14-7) 
 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਆਖੀਐ ਬਜਿਲੇ ਜਬਸੀਅਰ ਜਤਸ ਲਪਿਾਿੀੋਂ॥ (6-15-1) 
 ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪਥਰਾਂ ਪਥਰ ਪਾਰਸ ਿੋਇ ਨ ਿਾਿੀੋਂ॥ (6-15-2) 
 ਮਣੀੋਂ ਜਿਨਾਂ ਸਪਾਂ ਜਸਰੀੋਂ ਓਇ ਭੀ ਸਪਾਂ ਜਵਚ ਜਫਰਾਿੀੋਂ॥ (6-15-3) 
 ਲਜਿਰੀ ਅੰਦਰ ਿੰਸਲੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਚੁਗ ਖਾਿੀੋਂ॥ (6-15-4) 
 ਿਯੋੋਂ ਿਲ ਕਵਲ ਅਜਲਪਤ ਿੈ ਘਰਬਾਰੀ ਗੁਰਜਸਖ ਜਤਵਾਿੀੋਂ॥ (6-15-5) 
 ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਿੋਇ ਿੀਵਣ ਮੁਕਤ ਸੁ ਿੁਗਤ ਿਵਾਿੀੋਂ॥ (6-15-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਕਤ ਮੁਖ ਸਲਾਿੀੋਂ ॥ ੧੫॥ (6-15-7) 
 



 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਨਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਬਨਾਇਆ॥ (6-16-1) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਸੁਣ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਿੁਆਯਾ॥ (6-16-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਸੰਗ ਚਲਾਯਾ॥ (6-16-3) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਜਤਗੁਰ ਚਰਨ ਧੰਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਯਾ॥ (6-16-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸਨ ਧੰਨ ਿੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਪਰਸਨ  ਆਯਾ॥ (6-16-5) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਗੁਰਜਸਖ ਜਵਚ ਿੋਇ ਜਦਆਲ ਗੁਰ  ਮਜਿ ਲਾਯਾ॥ (6-16-6) 
 ਦੁਰਮਤ ਦ ਿਾ ਿਾਉ ਜਮਿਾਇਆ ॥ ੧੬॥ (6-16-7) 
 
 ਧੰਨ ਪਲ ਚਸਾ ਘੜੀ ਪਜਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਥਤ ਸੁ ਵਾਰ ਸਭਾਗੇ ॥ (6-17-1) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਦਿ ਰਾਤ ਿੈ ਪਖ ਮਾਿ ਰੁਤ ਸੰਮਤ ਿਾਗੇ॥ (6-17-2) 
 ਧੰਨ ਅਭੀਚ ਜਨਛਤਯ ਿੈ ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਿੰਕਾਰ ਜਤਆਗੇ॥ (6-17-3) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਿੋਗ ਿੈ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਰਾਿ ਜਪਰਾਗੇ॥ (6-17-4) 
 ਗੁਰ  ਦੁਆਰੇ ਆਇਕ ੈਚਰਨ ਕਵਲ ਰਸ ਅੰਜਮਰਤ ਪਾਗੇ ॥ (6-17-5) 
 ਗੁਰਉਪਦੇਸ ਅਵੇਸ ਕਰ ਅਨਭੈ ਜਪਰਮ ਜਪਰੀ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥ (6-17-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਕ ਰੰਗ ਸਮਾਗੇ ॥ (6-17-7) 
 ਰਤਨ ਮਾਲ ਕਰ ਕਚੇ ਧਾਗੇ ॥ ੧੭ ॥ (6-17-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਿੱ ਠਾ ਬੋਲਣਾ ਿੋ ਬੋਲੈ ਸੋਈ ਿਪ ਿਾਪੈ॥ (6-18-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਅਖੀੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਰਿਮ ਜਧਆਨ ਧਰੇ ਆਪ ਸੁਆਪੈ॥ (6-18-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਨ ਣਾ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੈ॥ (6-18-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਕਰਤ ਕਮਾਵਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਤ ਜਸਞਾਪੈ॥ (6-18-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ ਪਰਦਖਣਾ ਪ ਰਨ ਪਰਤਾਪੈ॥ (6-18-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਣਾ ਪੈਨਣਾ ਿਗ ਭੋਗ ਸੰਿੋਗ ਪਛਾਪੈ॥ (6-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਣ ਸਮਾਜਧ ਿੈ ਆਪੈ ਆਪ ਨ ਥਾਪ ੳਥਾਪੈ॥ (6-18-7) 
 ਘਰਬਾਰੀ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਲਿਰ ਨਿੀੋਂ ਲਬ ਲੋਭ ਜਬਆਪੈ॥ (6-18-8) 
 ਪਾਰ ਪਵੇ ਲੰਘ ਵਰ ੈਸਰਾਪੈ ॥ ੧੮॥ (6-18-9) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਜਤ ਸਰ ਪ ਿੈ ਜਧਆਨ ਮ ਲ ਗੁਰ ਮ ਰਤ ਿਾਣ॥ੈ (6-19-1) 
 ਸਜਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮ ਲ ਮੰ ਤਰ ਜਸਮਰਣ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (6-19-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਪ ਿਾ ਮ ਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਮਾਣ॥ੈ (6-19-3) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰ ਜਕਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਣ॥ੈ (6-19-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਗੰ ਮ ਿੈ ਗੁਰਮਤ ਜਨਿਚਲ ਚਲਣ ਭਾਣ॥ੈ (6-19-5) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁ ਬਾਿਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਉਣ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (6-19-6) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਘ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੧੯ ॥ (6-19-7) 



 
 ਸੀਸ ਜਨਵਾਏ ਢੀੋਂਗੁਲੀ ਗਲ ਬਧੇ ਿਲ ਉੱਚਾ ਆਵੈ॥ (6-20-1) 
 ਘੁਿੱਘ  ਸੁਿੱਝ ਨ ਸੁਿੱਝਈ ਚਕਵੀ ਚੰਦ ਨ ਜਡਠਾ ਭਾਵੈ॥ (6-20-2) 
 ਜਸੰਬਲ ਜਬਰਖ ਨ ਸਫਲ ਿੋਇ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨ ਵਾਂਸ ਸਮਾਵੈ॥ (6-20-3) 
 ਸਪੈ ਦੁਧ ਪੀਆਲੀਐ ਤੁੰ ਮੇ ਦਾ ਕਉੜਤ ਨ ਿਾਵੈ॥ (6-20-4) 
 ਜਿਉੋਂ ਥਨ ਚੰਮੜ ਜਚਚੜੀ ਲਿ  ਪੀਐ ਦ ਧ ਨ ਖਾਵੈ॥ (6-20-5) 
 ਸਬ ਅਵਗੁਣ ਮੈੋਂ ਤਨ ਵਸਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਅਵਗਣ ਨੋੋਂ ਧਾਵੈ॥ (6-20-6) 
 ਥੋਮ ਨ ਵਾਸ ਕਥ ਰੀ ਆਵੈ ॥ ੨੦॥੬॥ (6-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (7-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਿੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚੁਖੰਡ ਵਸਾਯਾ॥ (7-1-2) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰਜਸਖ ਿੋਇ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਗਣਾਯਾ॥ (7-1-3) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਸਭੋ ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਜਧ ਸਧਾਇ ਸਾਧ ਸਦਵਾਯਾ॥ (7-1-4) 
 ਚਿੁੰ  ਵਰਣਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਰਿਾਯਾ॥ (7-1-5) 
 ਸਿੱਚਿੁੰ  ਓਰੈ ਸਭ ਜਕਿੁ ਸਿੱਚ ਨਾਉੋਂ ਗੁਰ ਮੰ ਤਰ ਜਦੜਾਯਾ॥ (7-1-6) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਮੰ ਨੈ ਿੁਕਮ ਸੁ ਸਿੱਚ ਸਮਾਯਾ॥ (7-1-7) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ ੧॥ (7-1-8) 
 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਨੋੋਂ ਸਾਧਕੈ ਚੰਦ ਸ ਰ ਜਦਿੁ ਰਾਤ ਸ ਦਾਏ॥ (7-2-1) 
 ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਾਧੇ ਿਰਖ ਸੋਗ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਪੁੰ ਨ ਪਾਪ ਲੰਘਾਏ॥ (7-2-2) 
 ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਜਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਜਨਵਾਏ॥ (7-2-3) 
 ਰਾਿ ਿੋਗ ਜਿਣ ਵਿੱਸ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਿੋਗ ਜਵਿੋਗ ਰਿਾਏ॥ (7-2-4) 
 ਵਸਗਜਤ ਕੀਤੀ ਨੀੋਂਦ ਭੁਖ ਆਸਾ ਮਨ ਸਾ ਜਿਣ ਘਰ ਆਏ॥ (7-2-5) 
 ਉਸਤਜਤ ਜਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ  ਸਬਾਏ॥ (7-2-6) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪੈਖਾਕ ਸਦਾਏ ॥ ੨॥ (7-2-7) 
 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨ ਮਿੇਸ਼ ਤਰੈ ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਲੰਘਾਏ॥ (7-3-1) 
 ਭ ਤ ਭਜਵਖਿੁ ਵਰਤਮਾਨ ਆਜਦ ਮਿੱਧ ਜਿਣ ਅੰਤ ਜਸਧਾਏ॥ (7-3-2) 
 ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਤਰ ਕਰ ਿੰਮਨ ਮਰਨ ਿੀਵਨ  ਜਿਣ ਆਏ॥ (7-3-3) 
 ਆਜਧ ਜਬਆਜਧ ਉਪਾਧ ਸਾਧ ਸੁਰਗ ਜਮਰਤ ਪਾਤਾਲ ਜਨਵਾਏ॥ (7-3-4) 
 ਉੱਤਮ ਮਧਮ ਨੀਚ ਸਾਧ ਬਾਲਕ ਿੋਬਨ ਜਬਰਧ ਜਿਣਾਏ॥ (7-3-5) 
 ਇੜਾ ਜਪੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਜਤਰਕੁਿੀ ਲੰਘ ਜਤਰਬੇਣੀ ਨਹਾਏ॥ (7-3-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਜਧਆਏ ॥ ੩॥ (7-3-7) 
 
 ਅੰਡਿ ਿੇਰਿ ਸਾਧਕੈ ਸੇਤਿ ਉ ਤਭੁਿ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ॥ (7-4-1) 
 ਚਾਰੇ ਕੰਦਾਂ ਚਾਰ ਿੁਗ ਚਾਰ ਵਰਣ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵਖਾਣੀ॥ (7-4-2) 
 ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਜਿਣ ਰਿ ਤਮ ਸਤ ਗੁਨ ਤੁਰੀਆਰਾਣੀ॥ (7-4-3) 
 ਸਨਕਾਜਦਕ ਆਸ਼ਰਮ ਉਲੰਘ ਚਾਰ ਵੀਰ ਵਸਗਜਤ ਕਰਆਣੀ॥ (7-4-4) 
 ਚਉਪੜ ਜਿਉੋਂ ਚਉਸਾਰ ਮਾਰ ਿੋੜਾ ਿੋਇ ਨ ਕੋਇ ਜਰਞਾਣੀ॥ (7-4-5) 
 ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਬਿੁ ਰੰਗੀ ਇਕ ਰੰਗ ਜਨਸਾਣੀ॥ (7-4-6) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਰਬਾਣੀ ॥ ੪॥ (7-4-7) 
 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਉਲੰਘ ਪਇ ਆਣਾ॥ (7-5-1) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਲੰਘ ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਜਵਿਾਣਾ॥ (7-5-2) 
 ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸੁ ਗਰ ੰਥ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣਾ॥ (7-5-3) 
 ਖੇਚਰ ਭ ਚਰ ਚਾਚਰੀ ਉਨਮਨ  ਲੰਘ ੳਗੋ ਚਰ ਬਾਣਾ॥ (7-5-4) 
 ਪੰਚਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਨਘੋਰ ਨੀਸਾਣਾ॥ (7-5-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਚ ਭ ਆਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਮਲ ਸਾਧ ਸੁਿਾਣਾ॥ (7-5-6) 
 ਸਿਜਿ ਸਮਾਜਧ ਨ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ ੫॥ (7-5-7) 
 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਸਾਧੇ ਗੁਰਮਤੀ॥ (7-6-1) 
 ਜਛਅ ਰਸ ਰਸਨ ਾ ਸਾਧਕੈ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਭਾਇ ਭਗਤੀ॥ (7-6-2) 
 ਜਛਅ ਜਚਰਿੀਵੀ ਜਛਅ ਿਤੀ ਚਿਵਰਤ ਜਛਅ ਸਾਥ ਿੁਗਤੀ॥ (7-6-3) 
 ਜਛਅ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਛਅ ਿਮ ਜਿਣ ਜਛਆਂ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ ਸੁਰਜਤ ਜਨਰਤੀ॥ (7-6-4) 
 ਜਛਅ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਧਕੈ ਜਛਅ ਛਕ ਛਤੀ ਪਵਣ ਪਰਤੀ॥ (7-6-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ॥ ੬॥ (7-6-6) 
 
 ਸਤ ਸਮੁੰਦ ਉਲੰਜਘਆ ਦੀਪ ਸਤ ਇਕ ਦੀਪਕ ਬਜਲਆ॥ (7-7-1) 
 ਸਤ ਸ ਤ ਇਕ ਸ ਤ ਕਰ ਸਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਲੰਘ ਉਛਜਲਆ॥ (7-7-2) 
 ਸਤ ਸਤੀ ਜਿਣ ਸਪ ਜਰਖ ਸਤਸੁਰਾਂ ਜਿਣ ਅਿਲ ਨ ਿਜਲਆ॥ (7-7-3) 
 ਸਤੇ ਸੀਵਾਂ ਸਾਧਕੈ ਸਿੱਤੀੋਂ ਸੀਵੀੋਂ ਸੁਫਜਲ ਓ ਫਜਲਆ॥ (7-7-4) 
 ਸਤ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਸਤ ਵਸਗਜਤ ਕਰ ਉਪਰੇਰ ੈਚਜਲਆ॥ (7-7-5) 
 ਸਤੇ ਧਾਰੀ ਲੰਘਕੈ ਭਰੈਉ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਲ ਮਜਲਆ॥ (7-7-6) 
 ਸਤੇ ਰੋਿਜਣ ਸਿੱਤ ਵਾਰ ਸਤ ਸੁਿਾਗਜਣ ਸਾਜਧ ਨ ਢਜਲਆ॥ (7-7-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਚ ਖਜਲਆ ॥ ੭॥ (7-7-8) 
 
 ਅਠੈ ਜਸਧੀ ਸਾਧਕੈ ਸਾਧਕ ਜਸਧ ਸਮਾਜਧ ਫਲਾਈ॥ (7-8-1) 
 ਅਸ਼ਿ ਕੁਲੀ ਜਬਖਸਾਧਨਾਂ ਜਸਮਰਣ ਸ਼ੇਖ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ॥ (7-8-2) 
 ਮਣ ਿੋਇ ਅਠ ਪੈੋਂਸੇਰੀਆਂ ਪੰਿ  ਅਠੇ ਚਾਲੀ ਭਾਈ॥ (7-8-3) 
 ਜਿਉੋਂ ਚਰਖਾ ਅਠ ਖੰਡੀਆ ਇਕਤ ਸ ਤ ਰਿੇ ਜਲਵਲਾਈ॥ (7-8-4) 
 ਅਠ ਪਜਿਰ ਅਸਿਾਂਗ ਿੋ ਚਾਵਲ ਰਿੱਤੀ ਮਾਸਾ ਰਾਈ॥ (7-8-5) 
 ਅਠਕਾਠਾ ਮਨ  ਵਸਕਰ ਅਸਿਧਾਂਤ ਕਰਾਈ॥ (7-8-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੮॥ (7-8-7) 
 



 ਨਥ ਚਲਾਏ ਨਵੈੋਂ ਨਾਥ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਿਾਈ॥ (7-9-1) 
 ਨੌੋਂ ਜਨਧਾਨ  ਫੁਰਮਾਨ ਜਵਚ ਪਰਮ ਜਨਧਾਨ  ਗਯਾਨ ਗੁਰਭਾਈ॥ (7-9-2) 
 ਨੌੋਂ ਭਗਤੀ ਨੌੋਂ ਭਗਤ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰੇਮ ਭਗਤ ਜਲਵਲਾਈ॥ (7-9-3) 
 ਨੌੋਂ ਗਰ ਜਿ ਸਾਧ ਜਗਰ ਿਸਤ ਜਵਚ ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਵਜਡਆਈ॥ (7-9-4) 
 ਨਉੋਂਖੰਡ ਸਾਧ ਅਖੰਡ ਿੋ ਨਉੋਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਜਨਿ ਘਰ ਿਾਈ॥ (7-9-5) 
 ਨੌੋਂ ਅਗਨ ੀਲ ਅਨੀਲ ਿੋ ਨਉੋਂ ਕਲ ਜਨਗਰ ਿ ਸਿਿ ਸਮਾਈ॥ (7-9-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ॥ ੯॥ (7-9-7) 
 
 ਸਨਯਾਸੀ ਦਸ ਨਾਵ ਧਰ ਸਚ ਨਾਂਵ ਜਵਣ ਨਾਂਵ ਗਣਾਯਾ॥ (7-10-1) 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਅਲਖ ਲਖਾਯਾ॥ (7-10-2) 
 ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਿੋਗ ਜਵਚ ਦਸ ਪੁਰਬੀੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨ ਪਾਯਾ॥ (7-10-3) 
 ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਨ ਚੇਜਤਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਣ ਦਿਜਦਸ ਧਾਯਾ॥ (7-10-4) 
 ਦਸਦਿੀਆ ਦਸ ਅਸਮੇਧ ਖਾਇ ਅਮੁਧ ਜਨਖੇਧ ਕਰਾਯਾ॥ (7-10-5) 
 ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਸ ਵਸ ਕਰ ਬਾਿਰ ਿਾਂਦਾ ਵਰਿ ਰਿਾਯਾ॥ (7-10-6) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਿਗ ਪੈਰੀ ਪਾਯਾ ॥ ੧੦॥ (7-10-7) 
 
 ਇਕ ਮਨ  ਿੋਇ ਇਕਾਦਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤ ਪਜਤਬਰਤ ਭਾਯਾ॥ (7-11-1) 
 ਜਗਆਰਿ ਰੁਦਰ ਸਮੁਦਰ ਜਵਚ ਪਲ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਪਾਯਾ॥ (7-11-2) 
 ਗਯਾਰਿ ਕਸ ਗਯਾਰਿ ਕਸੇ ਕਸ ਕਸਵਿੀ ਕਿੱਸ ਕਸਾਯਾ॥ (7-11-3) 
 ਜਗਆਰਿ ਗੁਣ ਫੈਲਾਉ ਕਰ ਕਿੱਚ ਪਕਾਈ ਅਘੜ ਘੜਾਯਾ॥ (7-11-4) 
 ਜਗਆਰਿ ਦਾਉ ਚੜਾਉ ਕਰ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਿਰਾਯਾ॥ (7-11-5) 
 ਜਗਆਰਿ ਗੇੜਾ ਜਸਖ ਸੁਣ ਗੁਰਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰਜਸਖ ਸਦਾਯਾ॥ (7-11-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਸਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (7-11-7) 
 
 ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਸੁਧਾਇਕ ੈਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿ ਚਲਾਯਾ॥ (7-12-1) 
 ਸ ਰਿ ਬਾਰਿਮਾਿ ਜਵਚ ਸਸੀਅਰ ਇਕਤੁ ਮਾਜਿ ਜਫਰਾਯਾ॥ (7-12-2) 
 ਬਾਰਿ ਸੋਲਿ ਮੇਲ ਕਰ ਸਸੀਅਰ ਅੰਦਰ ਸ ਰ ਸਮਾਯਾ॥ (7-12-3) 
 ਬਾਰਿ ਜਤਲਕ ਜਮਿਾਇਕ ੈਗੁਰਮੁਖ ਜਤਲਕ ਨੀਸਾਣ ਚੜਾਯਾ॥ (7-12-4) 
 ਬਾਰਿ ਰਾਸੀੋਂ ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੱਚ ਰਾਸ ਰਜਿਰਾਸ ਲੁਭਾਯਾ ॥ (7-12-5) 
 ਬਾਰਿ ਵੰਨੀ ਿੋਇ ਕੈ ਬਾਰਿ ਮਾਸੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਯਾ॥ (7-12-6) 
 ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰਾਯਾ ॥ ੧੨॥ (7-12-7) 
 
 ਤੇਰਿ ਤਾਲ ਅਊਜਰਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਤਪ ਤਾਲ ਪੁਰਾਯਾ॥ (7-13-1) 
 ਤੇਰਿ ਰਤਨ ਅਕਾਰਥੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਯਾ॥ (7-13-2) 



 ਤੇਰਿ ਪਦ ਕਰ ਿਗ ਜਵਚ ਜਪਤਰ ਕਰਮ ਕਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਯਾ॥ (7-13-3) 
 ਲਖ ਲਖ ਿਿੱਗ ਨ ਪੁਗਨੀ ਗੁਰਜਸਖ ਚਰਣੋਦਕ ਪੀਆਯਾ॥ (7-13-4) 
 ਿਗ ਭੋਗ ਨਈਵੲਦ ਲਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਇਕ ਦਾਣਾ ਪਾਯਾ॥ (7-13-5) 
 ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਚਖਾਯਾ॥ (7-13-6) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੁਇ ਅਛਲ ਛਲਾਯਾ ॥ ੧੩॥ (7-13-7) 
 
 ਚੌਦਿ ਜਵਦਯਾ ਸਾਧ ਕੈ ਗੁਰਮਤ ਅਬਗਜਤ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀ॥ (7-14-1) 
 ਚਉਦਿ ਭਵਨ ਉਲੰਘ ਕੈ ਜਨ ਿ ਘਰ ਵਾਸ ਨੇਿੁ ਜਨਰਬਾਣੀ॥ (7-14-2) 
 ਪੰਦਰਿ ਜਥਤੀੋਂ ਪਖ ਇਕ ਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ ਦੁਇ ਪਖ ਨੀਸਾਣੀ॥ (7-14-3) 
 ਸੋਲਿ ਸਾਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਿੋੜਾ ਿੁਜੜਆ ਜਨਰਭਉ ਿਾਣੀ॥ (7-14-4) 
 ਸੋਲਿ ਕਲਾ ਸੰਪ ਰਣੋ ਸਜਸ ਘਰ ਸ ਰਿ ਜਵਰਤੀ ਿਾਣੀ॥ (7-14-5) 
 ਸੋਲਿ ਨਾਰ ਸੀੋਂਗਾਰ ਕਰ ਸੇਿ ਭਤਾਰ ਜਪਰਮ ਰਸਮਾਣੀ॥ (7-14-6) 
 ਜਸ਼ਵ ਤੈ ਸਕਜਤ ਸਜਤ  ਰਿਵਾਣੀ ॥ ੧੪॥ (7-14-7) 
 
 ਗੋ ਤ ਅਠਾਰਿ ਸਾਧਕੈ ਪੜਹ ਪੌਰਾਣ ਅਠਾਰਿ ਭਾਈ॥ (7-15-1) 
 ਉੱਨੀ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਲੰਘ ਬਾਈ ਉਮਰੇ ਸਾਧ ਜਨਵਾਈ॥ (7-15-2) 
 ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਲੁਿਾਇ ਕੈ ਤੇਈ ਚੌਵੀ ਪੰਝੀ ਪਾਈ॥ (7-15-3) 
 ਛਬੀ ਿੋੜ ਸਤਾਈਆ ਆਣ ਅਠਾਈ ਮੇਲ ਜਮਲਾਈ॥ (7-15-4) 
 ਉਲੰਘ ਉਣਤੀਿ ਤੀਿ ਸਾਧ ਲੰਘੇ ਤੀਿ ਇਕਤੀਿ ਵਧਾਈ॥ (7-15-5) 
 ਸਾਧ ਸੁਲਿੱਖਣ ਬਤੀਏ ਤੇਤੀ ਧ ੂਚਉਫੇਰ ਜਫਰਾਈ॥ (7-15-6) 
 ਚਉਤੀ ਲੇਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ॥ ੧੫ ॥ (7-15-7) 
 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਲਜਖਆ ਿਾਈ॥ (7-16-1) 
 ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਅਚਰਿ ਿੈ ਦਰਸ਼ਨ  ਜਦਰਸ਼ਜਿ ਅਗੋ ਚਰ ਭਾਈ॥ (7-16-2) 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰ ਤੋਲ ਨ ਤੁਲਾ ਧਰਨ ਸਮਾਈ॥ (7-16-3) 
 ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਿਰਾ ਥਕੇ ਸ ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (7-16-4) 
 ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਅਗੋ ਚਰਾ ਮਜਤ ਬੁਧ ਸਾਧ ਜਕ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥ (7-16-5) 
 ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਿੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਛਾਈ॥ (7-16-6) 
 ਵਡਾ ਆਪ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੬॥ (7-16-7) 
 
 ਵਣ ਵਣ ਜਵਚ ਵਣਾਸਪਜਤ ਰਿੈ ਉ ਿਾੜ ਅੰਦਰ ਅਸਵਾਰੀ॥ (7-17-1) 
 ਚੁਣ ਚੁਣ ਅੰਿਣ ਬ ਿੀਆਂ ਪਜਤਸ਼ਾਿੀ ਬਾਗ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ॥ (7-17-2) 
 ਜਸੰਿ ਜਸੰਿ ਜਬਰਖ ਵਡੀਰੀਅਜਨ  ਸਾਰ ਸਮਹਾਲ ਕਰਨ ਵੀਚਾਰੀ॥ (7-17-3) 
 ਿੋਜਨ ਸਫਲ ਰੁਜਤ ਆਈਐ ਅੰਜਮਰਤ ਫਲ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਭਾਰੀ॥ (7-17-4) 



 ਜਬਰਖਿੁੰ  ਸਾਉ ਨ ਆਵਈ ਫਲ ਜਵਚ ਸਾਉ ਸੁਗੰਧ ਸੰਿਾਰੀ॥ (7-17-5) 
 ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਿਗਤਰ ਜਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (7-17-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥ ੧੭॥ (7-17-7) 
 
 ਅੰਬਰ ਨਦਰੀ ਆਂਵਦਾ ਕੇਵਡ ਵਡਾ ਕੋਇ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (7-18-1) 
 ਊਚਾ ਕੇਵਡ ਆਖੀਐ ਸੁੰ ਨ ਸਰ ਪ ਨ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (7-18-2) 
 ਲੈਣ ਉਡਾਰੀ ਪੰਖਣ  ਅਨਲ ਮਨ ਲ ਉਡ ਖਬਰ ਨ ਆਣ॥ੈ (7-18-3) 
 ਓੜਕ ਮ ਲ ਨ ਲਭਈ ਸਭੇ ਿੋਇ ਜਫਰਨ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (7-18-4) 
 ਲਖ ਅਗਾਸ ਨ ਅਪੜਨ ਕੁਦਰਜਤ ਕਾਦਰ ਨੋੋਂ ਕੁਰਬਾਣ॥ੈ (7-18-5) 
 ਪਾਰਬਰ ਿਮ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਵਾਸਾ ਜਨਰਬਾਣ॥ੈ (7-18-6) 
 ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮੁਰੀਦ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੧੮॥ (7-18-7) 
 
 ਗੁਰਮ ਰਜਤ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਘਿ ਘਿ ਅੰਦਰ ਸ ਰਿ ਸੁਝੈ॥ (7-19-1) 
 ਸ ਰਿ ਕਵਲ ਪਰੀਜਤ ਿੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ ਰੇਮ ਭਗਜਤ ਕਰ ਬੁਝੈ॥ (7-19-2) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਜਨਝਰ ਧਾਰ ਵਰਹ ੈਗੁਣ ਗੁਝ॥ੈ (7-19-3) 
 ਜਕਰਖ ਜਬਰਖ ਿੁਇ ਸਫਲ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਨਖੁਝੈ॥ (7-19-4) 
 ਅਫਲ ਸਫਲ ਸਮ ਦਰਸ ਿੋ ਮੋਿੁ ਨ ਧੋਿ ਨ ਦੁਜਬਧਾ ਲੁਝੈ॥ (7-19-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਕਰ ਦੁਝ॥ੈ (7-19-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਮਲ ਸਜਿਿ ਸਮੁਝ ੈ॥ ੧੯॥ (7-19-7) 
 
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਿਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਇ ਸੁਰਜਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ॥ (7-20-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚਖੰਡ ਜਵਚ ਪਰੇਮ ਭਗਜਤ ਪਰਚੈ ਿੋਇ ਮੇਲਾ॥ (7-20-2) 
 ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਜਸਮਰਣ ਿੁਗਜਤ ਕ ੰਿ ਕੁਰਮ ਿੰਸ ਵੰਸ ਨਵੇਲਾ॥ (7-20-3) 
 ਜਬਰਖਿੁੰ  ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਜਬਰਖ ਗੁਰਜਸਖ ਜਸਖ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੁਿੇਲਾ॥ (7-20-4) 
 ਵੀਿਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿੋਇ ਇਕੀਿ ਅਗੋ ਚਰ ਖੇਲਾ॥ (7-20-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੇਲਾ ॥ (7-20-6) 
 ਜਸਫਤ ਸਲਾਿਣ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ ॥ ੨੦॥੭॥ (7-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (8-1-1) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ॥ (8-1-2) 
 ਪੰਿ ਤਿੱਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਚਿੁੰ  ਖਾਣੀੋਂ ਜਵਚ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ॥ (8-1-3) 
 ਕੇਵਡ ਧਰਤੀ ਆਖੀਐ ਕੇਵਡ ਤੋਲ ਅਗਾਸ ਅਕਾਰਾ॥ (8-1-4) 
 ਕੇਵਡ ਪਵਣ ਵਖਾਣੀਐ ਕੇਵਡ ਖਾਣੀ ਤੋਲ ਜਵਥਾਰਾ॥ (8-1-5) 
 ਕੇਵਡ ਅਗਨ ੀ ਭਾਰ ਿੈ ਤੁਿੱਲ ਨ ਤੋਲ ਅਤੋਲ ਭੰਡਾਰਾ॥ (8-1-6) 
 ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਜਸਰਿਣਿਾਰਾ ॥ ੧॥ (8-1-7) 
 
 ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਿੋਨ ਜਵਚ ਿਲ ਥਲ ਮਿੀਅਲ ਜਤਰਭਵਣ ਸਾਰਾ॥ (8-2-1) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਿੋਨ ਜਵਚ ਿੀਅ ਿੰਤ ਅਨਗਣਤ ਅਪਾਰਾ॥ (8-2-2) 
 ਸਾਸ ਜਗਰਾਸ ਸਮਹਾਲਦਾ ਕਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋੜ ਸੁਮਾਰਾ॥ (8-2-3) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਓਨ ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਜਵਥਾਰਾ॥ (8-2-4) 
 ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਉਪਾਵਣਿਾਰਾ॥ (8-2-5) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕਵਣੁ ਕਰ ੈਵੀਚਾਰਾ ॥ ੨॥ (8-2-6) 
 
 ਕੇਵਡ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਿੈ ਦਯਾ ਧਰਮ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰਾ॥ (8-3-1) 
 ਕੇਵਡ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਿੈ ਕੇਵਡ ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰਾ॥ (8-3-2) 
 ਕੇਵਡ ਜਦਸਿ ਵਖਾਣੀਐ ਕੇ ਵਡ ਰ ਪ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰਾ॥ (8-3-3) 
 ਕੇਵਡ ਸੁਰਜਤ ਸਾਲਾਿੀਐ ਕੇਵਡ ਸਬਦ ਜਵਥਾਰ ਪਸਾਰਾ॥ (8-3-4) 
 ਕੇਵਡ ਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਿੈ ਕੇਵਡ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਅਚਾਰਾ॥ (8-3-5) 
 ਕੇਵਡ ਰਸਕਸ ਆਖੀਅਨ ਕੇਵਡ ਸਾਦ ਨਾਦ ਓਅੰ ਕਾਰਾ॥ (8-3-6) 
 ਅੰਤ ਜਬਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ॥ ੩॥ (8-3-7) 
 
 ਕੇਵਡ ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਖੀਐ ਕੇਵਡ ਿਰਖ ਸੋਗ ਜਵਸਥਾਰਾ॥ (8-4-1) 
 ਕੇਵਡ ਸਚ ਵਖਾਣੀਐ ਕੇਵਡ ਕ ੜ ਕਮਾਵਣ ਿਾਰਾ॥ (8-4-2) 
 ਕੇਵਡ ਰਤੀ ਮਾਿ ਕਰ ਜਦਿ ਰਾਤੀੋਂ ਜਵਸਮਾਦ ਵੀਚਾਰਾ॥ (8-4-3) 
 ਆਸਾ ਮਨ ਸਾ ਕੇਵਡੀ ਕੇਵਡ ਨੀੋਂਦ ਭੁਖ ਆਿਾਰਾ॥ (8-4-4) 
 ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਭਾਉ ਭਉ ਸਾਂਤ ਸਜਿਿ ਉ ੋਪਕਾਰ ਜਵਕਾਰਾ॥ (8-4-5) 
 ਤੋਲ ਅਤੋਲ ਨ ਤੋਲਣ ਿਾਰਾ ॥ ੪॥ (8-4-6) 
 
 ਕੇਵਡ ਤੋਲ ਸੰਿੋਗ ਦਾ ਕੇਵਡ ਤੋਲ ਜਵਿੋਗ ਵੀਚਾਰਾ॥ (8-5-1) 



 ਕੇਵਡ ਿਿੱਸਣ ਆਖੀਐ ਕੇਵਡ ਰੋਵਣ ਦਾ ਜਬਸਥਾਰਾ॥ (8-5-2) 
 ਕੇਵਡ ਿੈ ਜਨਰਜਵਰਤ ਪਖ ਕੇਵਡ ਿੈ ਪਰਜਵਰਜਤ ਪਸਾਰਾ॥ (8-5-3) 
 ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਪੁੰ ਨ ਪਾਪ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ॥ (8-5-4) 
 ਕੇਵਡ ਕੁਦਰਜਤ ਆਖੀਐ ਇਕਦ ੰ ਕੁਦਰਜਤ ਲਖ ਿਜ਼ਾਰਾ॥ (8-5-5) 
 ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨ ਪਵੈ ਕੇਵਡ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨ ਿਾਰਾ॥ (8-5-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਬਗਤ ਜਨਰਧਾਰਾ ॥ ੫॥ (8-5-7) 
 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿੋਨ ਜਵਚ ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਦੁਲੰਭ ਉਪਾਯਾ॥ (8-6-1) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਿਬਾ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਯਾ॥ (8-6-2) 
 ਜਕਤੜੇ ਪੁਰਖ ਵਖਾਣੀਅਨ ਨਾਰ ਸੁਮਾਰ ਅਗਨ ਤ ਗਣਾਯਾ॥ (8-6-3) 
 ਤਰੈ ਗੁਨ  ਮਾਯਾ ਚਲਤੁ ਿੈ ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨ ਮਿੇਸ ਰਚਾਯਾ॥ (8-6-4) 
 ਬੇਦ ਕਤੇਬਾਂ ਵਾਚਦੇ ਇਕ ਸਾਜਿਬ ਦੁਇ ਰਾਿ ਚਲਾਯਾ॥ (8-6-5) 
 ਜਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਚ ਖੇਲ ਕਰ ਿੋਗ ਭੋਗ ਬਿੁ ਚਜਲਤ ਬਣਾਯਾ॥ (8-6-6) 
 ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਲ ਪਾਯਾ ॥ ੬॥ (8-6-7) 
 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੁਣਾਯਾ॥ (8-7-1) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵਣੇ ਦੇਵ ਸਥਲ ਤੀਰਥ ਭਰਮਾਯਾ॥ (8-7-2) 
 ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਅਪਛਰਾਂ ਸੁਰਪਜਤ ਇੰ ਦਰ ਇੰ ਦਰਾਸਣ ਛਾਯਾ॥ (8-7-3) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਗਣਾਯਾ॥ (8-7-4) 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਿੋਮ ਿਗ ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਈਵੇਦ ਪੁਿਾਯਾ॥ (8-7-5) 
 ਜਸਖਾ ਸ ਤਰ ਮਾਲਾ ਜਤਲਕ ਜਪਤਰ ਕਰਮ ਵੇਦ ਕਰਮ ਕਮਾਯਾ॥ (8-7-6) 
 ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦਰੜਾਯਾ ॥ ੭॥ (8-7-7) 
 
 ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਅਉਲੀਏ ਗਉਸ ਕੁਤਬ ਵ ਲੀੳ ੇਿੱਲਿ ਿਾਣੇ॥ (8-8-1) 
 ਸ਼ੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਕ ਆਖੀਅਨ ਲਖ ਲਖ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਖਾਣੇ॥ (8-8-2) 
 ਸੁੰ ਿਦੇ ਲਖ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋਇ ਲਖ ਅਬਦਾਲ ਮਲੰਗ ਮਉ ਲਾਣੇ॥ (8-8-3) 
 ਸ਼ਰ ੈਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖੀਐ ਤਰਕ ਤਰੀਕਤ ਰਾਿ ਜਸਞਾਣੇ॥ (8-8-4) 
 ਮਾਰਫਤੀ ਮਾਰ ਫ਼ ਲਖ ਿਕ ਿਕੀਕਤ ਿੁਕਮ ਸਮਾਣੇ॥ (8-8-5) 
 ਬਿਰ ਕਵਾਰ ਿਜ਼ਾਰ ਮੁਿਾਣੇ ॥ ੮॥ (8-8-6) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਬਰਿਮਣ ਸਾਰਸੁਤ ਵਾਤੀਸਰ ਲਾਗਾਇ ਜਤਲੋਏ॥ (8-9-1) 
 ਜਕਤੜੇ ਗਉ ੜ ਕਨਉਿੀਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਢੋਏ॥ (8-9-2) 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਸਨਉਢੀਏ ਪਾਂਧੇ ਪੰਡਤ ਵੈਦ ਖਲੋਏ॥ (8-9-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਲਖ ਿੋਤਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵੇਦਵੇ ਲਖ ਪਲੋਏ॥ (8-9-4) 



 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਬਰਿਮ ਮਾਿ ਬਰਮਾਉ ਬਖੋਏ॥ (8-9-5) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਅਜਭਆਗਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰ ਗਦੇ ਲੈ ਕਨਸੋਏ॥ (8-9-6) 
 ਜਕਤੜੇ ਸਉਣ ਸਵਾਣੀ ਿੋਏ ॥ ੯॥ (8-9-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਖਤਰੀ ਬਾਿਰੀ ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਬਾਵੰਿਾਿੀ॥ (8-10-1) 
 ਪਾਵਾਂਧੇ ਪਾਚਾਜਧਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖੋਖਰਾਇਣ ਅਗਵ ਾਿੀ॥ (8-10-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਚਉੜੋਤਰੀ ਕੇਤਜੜਆਂ ਸੇਰੀਨ ਜਵਲਾਿੀ॥ (8-10-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਅਵਤਾਰ ਿੋਏ ਚਿ ਵਰਜਤ ਰਾਿੇ ਦਰਗਾਿੀ॥ (8-10-4) 
 ਸ ਰਿਵੌਸੀ ਆਖੀਅਨ ਸੋਮ ਵੰਸ ਸੁਰ  ਵੀਰ ਸਪਾਿੀ॥ (8-10-5) 
 ਧਰਮ ਰਾਇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਵੀਚਾਰਨ ਬੇਪਰਵਾਿੀ॥ (8-10-6) 
 ਦਾਨ ਖੜਗ ਮੰ ਤਰ ਭਗਜਤ ਸਲਾਿੀ ॥ ੧੦॥ (8-10-7) 
 
 ਕੇਵਡ ਵੈਸ਼ ਵਖਾਣੀਅਨ ਰਾਿਪ ਤ ਰੇਵਤ ਵੀਚਾਰੀ॥ (8-11-1) 
 ਪ ਅਰ ਗਉ ੜ ਪਵਾਰ ਲਿੱਖ ਮਿੱਲਣਿਾਸ ਚਉਿਾਣ ਜਚਤਾਰੀ॥ (8-11-2) 
 ਕਛਵਾਿੇ ਰਾਠਉੜ ਲਖ ਰਾਣੇ ਰਾਇ ਭ ਮੀਏ ਭਾਰੀ॥ (8-11-3) 
 ਬਾਘ ਬਘੇਲੇ ਕੇਤੜੇ ਬਲਵੰਡ ਲਖ ਬੁਦੇਲੇ ਕਾਰੀ॥ (8-11-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਭਰਿੀਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰੀ॥ (8-11-5) 
 ਜਕਤੜੇ ਗੁਣੀ ਭਦਉੜੀਏ ਦੇਸ ਦੇਸ ਵਡੇ ਇਤਬਾਰੀ॥ (8-11-6) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਮੁਏ ਨਾ ਿਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ੧੧॥ (8-11-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਸ ਦ ਸਦਾਇੰਦੇ ਜਕਤੜੇ ਕਾਇਥ ਜਲਕਣ ਿਾਰੇ॥ (8-12-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਬਾਣੀਏ ਜਕਤੜੇ ਭਾ ਬਜੜਆਂ ਸੁਜਨਆਰੇ॥ (8-12-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਲਖ ਿਿ ਿੋਇ ਕੇਤਜੜਆਂ ਛੀੋਂਬੇ ਸੈਸਾਰੇ॥ (8-12-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਠਾਠੇਜਰਆਂ ਕੇਤਜੜਆਂ ਲੋਿਾਰ ਜਵਚਾਰੇ॥ (8-12-4) 
 ਜਕਤੜੇ ਤੇਲੀ ਆਖੀਅਨ ਜਕਤੜੇ ਿਲਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੇ॥ (8-12-5) 
 ਕੇਤਜਵਆਂ ਲਖ ਪੰਖੀਏ ਜਕਤੜੇ ਨਾਈ ਤੇ ਵਨਿਾਰੇ॥ (8-12-6) 
 ਚਿੁ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਗੋ ਤ ਅਪਾਰੇ ॥ ੧੨॥ (8-12-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਜਗਰਿੀ ਆਖੀਅਨ ਕੇਤਜੜਆਂ ਲਿੱਖ ਜਫਰਨ ਉਦਾਸੀ॥ (8-13-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੋਗੀਸਰਾਂ ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੋਏ ਸੰਨਯਾਸੀ॥ (8-13-2) 
 ਸੰਨਯਾਸੀ ਦਸ ਨਾਮ ਧਰ ਿੋਗੀ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਜਨਵਾਸੀ॥ (8-13-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਲਿੱਖ ਪਰਮ ਿੰਸ ਜਕਤੜੇ ਬਾਨ ਪਰਸਤ ਬਨਵਾਸੀ॥ (8-13-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਦੰਡ ਧਾਰ ਜਕਤੜੇ ਿਨੈੀ ਿੀਅ ਦੈਆਸੀ॥ (8-13-5) 
 ਜਛਅਘਰ ਜਛਅਗੁਰ ਆਖੀਅਨ ਜਛਅਉਪਦੇਸ ਭੇਸ ਅਭਯਾਸੀ॥ (8-13-6) 



 ਜਛਅ ਰੁਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਕਰ ਸ ਰਿ ਇਕੋ ਬਾਰਿ ਰਾਸੀ॥ (8-13-7) 
 ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ  ਸਜਤਗੁਰ ਅਜਬਨਾਸੀ ॥ ੧੩॥ (8-13-8) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀਅਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (8-14-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਲਖ ਸੰਤਿਨ ਕੇਤਜੜਆਂ ਜਨਿ ਭਗਜਤ ਭੰਡਾਰੀ॥ (8-14-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਤ ਬਰਿਮ ਜਗਅਨ ੀ ਬਰਿਮ ਵੀਚਾਰੀ॥ (8-14-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਸਮਦਰਸੀਆਂ ਕੇਤਜੜਆਂ ਜਨਰਮਲ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (8-14-4) 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਬਬੇਕੀਆਂ ਜਕਤੜੇ ਦੇ ਜਬਦੇ ਅਕਾਰੀ॥ (8-14-5) 
 ਭਾਈ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਣਾ ਸਿਸ ਸਮਾਧ ਬੈਰਾਗ ਸਵਾਰੀ॥ (8-14-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਗਰਬ ਜਨਵਾਰੀ ॥ ੧੪॥ (8-14-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਅਸਾਧ ਿਗ ਜਕਤ ੜੇ ਚੋਰ ਿਾਰ ਿ ਆਰੀ॥ (8-15-1) 
 ਵਿਵਾੜੇ ਠਗ ਕੇਤੜੇ ਕੇਤੜੀਆਂ ਜਨੰਦਕ ਅਜਵ ਚਾਰੀ॥ (8-15-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਆਜਕਰਤਘਣ ਜਕਤੜੇ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਅਨਚਾਰੀ॥ (8-15-3) 
 ਸਵਾਮ ਧਰੋਿੀ ਜਵਸਵਾਸ ਘਾਤ ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ ਮ ਰਖ ਭਾਰੀ॥ (8-15-4) 
 ਜਬਖਲੀਪਤ ਵੇਸੁਵਾ ਰਵਤ ਮਧ ਮਤਵਾਕੇ ਵਡੇ ਜਵਕਾਰੀ॥ (8-15-5) 
 ਜਵਸਵ ਜਵਰੋਧੀ ਕੇਤੜੇ ਕੇਤੜੀ ਆਂ ਕ ੜੇ ਕੁਜੜਆਰੀ॥ (8-15-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਬਨ ਅੰਤ ਖੁਆਰੀ ॥ ੧੫ ॥ (8-15-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਸੁੰ ਨੀ ਆਖੀਅਨ ਜਕਤੜੇ ਈਸਾਈ ਮ ਸਾਈ॥ (8-16-1) 
 ਕੇਤੜੀਆਂ ਿੀ ਰਾਵਜ਼ੀ ਜਕਤੜੇ ਮੁਲਿਦ ਗਣਤ ਨ ਆਈ॥ (8-16-2) 
 ਲਿੱਖ ਜਫਰੰਗੀ ਇਰਮਨੀ ਰ ਮੀ ਿੰਗੀ ਦੁਸ਼ਮਨ  ਦਾਈ॥ (8-16-3) 
 ਜਕਤੜੇ ਸਯਦ ਆਖੀਅਨ ਜਕਤੜੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਦੁਜਨਆਈ॥ (8-16-4) 
 ਜਕਤੜੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਿਨ ਿਬਸ਼ੀ ਤੇ ਜਕਲਮਾਗ ਅਵਾਈ॥ (8-16-5) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਈਮਾਨ ਜਵਚ ਜਕਤੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਲਾਈ॥ (8-16-6) 
 ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਨ ਲੁਕੇ ਲੁਕਾਈ ॥ ੧੬॥ (8-16-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਦਾਤੇ ਮੰ ਗਤੇ ਜਕਤੜੇ ਵੇਦ ਕੇਤੜੇ ਰੋਗੀ॥ (8-17-1) 
 ਜਕਤੜੇ ਸਿਿ ਸੰਿੋਗ ਜਵਚ ਜਕਤੜੇ ਜਵਛੜੇ ਿੋਇ ਜਵਿੋਗੀ॥ (8-17-2) 
 ਕੇਤੜੀਆਂ ਭੁਖੇ ਮਰਨ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਰਾਿੇ ਰਸ ਭੋਗੀ॥ (8-17-3) 
 ਕੇਤੜੀਆਂ ਕੇ ਸੋਜਿਲੇ ਕੇਤੜੀਆਂ ਦੁਖ ਰੋਵਨ ਸੋਗੀ॥ (8-17-4) 
 ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਿਾਵਣੀ ਜਕਤੜੀ ਕੋਈ ਜਕਤੜੀ ਿੋਗੀ॥ (8-17-5) 
 ਕੇਤੜੀਆਂ ਿੀ ਸਜਚਆਰ ਕੇਤੜੀਆਂ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਦਰੋਗੀ॥ (8-17-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਿੋਗੀਸ਼ਰ ਿੋਗੀ ॥ ੧੭॥ (8-17-7) 



 
 ਜਕਤੜੇ ਅੰਨੇ ਆਖੀਅਣ ਕੇਤੜੀਆਂ ਿੀ ਜਦਸਣ ਕਾਣੇ॥ (8-18-1) 
 ਕੇਤੜੀਆਂ ਿੁਗੇ ਜਫਰਣ ਜਕਤੜੇ ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਤਕਾਣੇ॥ (8-18-2) 
 ਜਕਤੜੇ ਨਕਿੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਜਕਤੜੇ ਬੋਲੇ ਬਚੇ ਲਾਣੇ॥ (8-18-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਜਗਲੜ ਗਲੀੋਂ ਅੰ ਗ ਰਸਉ ਲੀ ਵੈਣ ਜਵਿਾਣੇ॥ (8-18-4) 
 ਿ ੰਡੇ ਬਾਂਡੇ ਕੇਤੜੇ ਗੰ ਿੇ ਲੁੰ ਿੇ ਕੋੜੀ ਿਾਣੇ॥ (8-18-5) 
 ਜਕਤੜੇ ਲ ਲੇ ਜਪੰਗੁਲੇ ਜਕਤੜੇ ਕੁਬੇ ਿੋਇ ਕੁੜਾਣੇ॥ (8-18-6) 
 ਜਕਤੜੇ ਖੁਸਰੇ ਿੀਿੜੇ ਕੇਤਜੜਆਂ ਗੁੰਗੇ  ਤੁਤਲਾਣੇ॥ (8-18-7) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਆਵਣ ਿਾਣੇ ॥ ੧੮॥ (8-18-8) 
 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਿਗ ਜਕਤੜੇ ਮਸਲਤ ਕਰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ॥ (8-19-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਉਮਰਾਉ ਲਖ ਮਨ ਸਬਦਾਰ ਿਝਾਰ ਵਡੀਰਾਂ॥ (8-19-2) 
 ਜਿਕਮਦ ਜਵਚ ਿਕੀਮ ਲਖ ਜਕਤੜੇ ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਅਮੀਰਾਂ॥ (8-19-3) 
 ਜਕਤੜੇ ਚਾਕਰ ਚਾਕਰੀ ਭੋਈ ਮੇਠ ਮਿਾਵਤ ਮੀਰਾਂ॥ (8-19-4) 
 ਲਖ ਫਰਾਸ਼ ਲਖ ਸਾਰਵਾਨ ਮੀਰਾਂ ਖੋਰ ਸਈਸ ਵਿੀਰਾਂ॥ (8-19-5) 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਿਲੋਬਦਾਰ ਗਾਡੀਵਾਣ ਚਲਾਈ ਗਡੀਰਾਂ॥ (8-19-6) 
 ਛੜੀਦਾਰ ਦਰਵਾਨ ਖਲੀਰਾਂ ॥ ੧੯ ॥ (8-19-7) 
 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਨਗਾਰਚੀ ਕੇਤਜੜਆਂ ਢੋਲੀ ਸਿਨਾਈ॥ (8-20-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਤਾਇਫੇ ਢਾਢੀ ਬਿੱਚੇ ਕਲਾਵਤ ਗਾਈ॥ (8-20-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਬਿੁਰ ਪੀਏ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਲਖ ਭੰਡ ਅਤਾਈ॥ (8-20-3) 
 ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਸ਼ਮਾਂ ਚਰਾਗ ਕਰਨ ਰੁਸ਼ਨਾਈ॥ (8-20-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਕੋਰਚੀ ਆਲਮਤੋਗ ਜਸਲਿ ਸੁਖਦਾਈ॥ (8-20-5) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਆਬਦਾਰ ਜਕਤੜੇ ਬਾਵਰਚੀ ਨਾਨਵਾਈ॥ (8-20-6) 
 ਤੰਬੋਲੀ ਤੋਸਕਰਚੀ ਸੁਿਾਈ ॥ ੨੦॥ (8-20-7) 
 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਖੁਸ਼ਬੋਇਦਾਰ ਕੇਤਜੜਆਂ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਤੰਬੋਲੀ॥ (8-21-1) 
 ਜਕਤੜੇ ਮੇਵੇਦਾਰ ਿਨ ਿੁਡਕ ਿੁਡਕੀਏ ਲੋਲਣ ਲੋਲੀ॥ (8-21-2) 
 ਜਖਜ਼ਮਤਗਾਰ ਖਵਾਸ ਲਖ ਗੋ ਲੰਗਦਾਜ਼ ਤੋਪਚੀ ਤੋਲੀ॥ (8-21-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਤਜਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਨਸਫਦਾਰ ਦਾਰੋਗੇ  ਓਲੀ॥ (8-21-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਜਕਰਸਾਣ ਿੋਇ ਕਰ ਜਕਰਸਾਣੀ ਅਤੁਿੱਲ ਅਤੋਲੀ॥ (8-21-5) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਦੀਵਾਨ ਿੋਇ ਕਰਨ ਕਰੋੜੀ ਮੁਲਕ ਢੰਢੋਲੀ॥ (8-21-6) 
 ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥ ੨੧॥ (8-21-7) 
 



 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੀ ਿਉਿਰੀ ਲਖ ਸਰਾਫ਼ ਬਿਾਜ਼ ਵਪਾਰੀ॥ (8-22-1) 
 ਸਉਦਾਗਰ ਸਉਦਾਗਰੀ ਗਾਂਧੀ ਕਾਸੇਰੇ ਪਾਸਾਰੀ॥ (8-22-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਪਰਚ ਨੀਐ ਕੇਤਜੜਆਂ ਦਲਾਲ ਬਜ਼ਾਰi॥ (8-22-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਜਸਕਲੀਗਰਾਂ ਜਕਤੜੇ ਲਖ ਕਮਗਰ ਕਾਰੀ॥ (8-22-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਕੁਜਮਆਰ ਲਖ ਕਾਗਦ ਕੁਿ ਘਣੇ ਲ ਣਾਰੀ॥ (8-22-5) 
 ਜਕਤੜੇ ਦਰਜ਼ੀ ਧੋਬੀਆਂ ਜਕਤੜੇ ਜ਼ਰ ਲੋਿੇ ਸਰਿਾਰੀ॥ (8-22-6) 
 ਜਕਤੜੇ ਭੜਭ ਿੇ ਭਜਠਆਰੀ ॥ ੨੨॥ (8-22-7) 
 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਕਾਰ ੰਿੜੇ ਕੇਤਜੜਆਂ ਦਬਗਰ ਕਾਸਾਈ॥ (8-23-1) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਮੁਜਨਆਰ ਲਖਿੱ ਕੇਤਜੜਆਂ ਚਜਮਆਰ ਅਰਾਂੲi॥ (8-23-2) 
 ਭੰਗਿੇਰੇ ਿੋਇ ਕੇਤੜੇ ਬਗਲੀਗਰਾਂ ਕਲਾਲ ਿਵਾਈ॥ (8-23-3) 
 ਜਕਤੜੇ ਭੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਅਮਲੀ ਸੋਫੀ ਘਣੀ ਲੁਕਾਈ॥ (8-23-4) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਘੁਜਮਆਰ ਲਖ ਗੁਿਰ ਲਖ ਅਿੀਰ ਗਣਾਈ॥ (8-23-5) 
 ਜਕਤੜੇ ਿੀ ਲਖ ਚ ਿੜੇ ਿਾਜਤ ਅਿਾਜਤ ਸਨਾਤ ਅਲਾਈ॥ (8-23-6) 
 ਨਾਂਵ ਥਾਂਵ ਲਖ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ ੨੩॥ (8-23-7) 
 
 ਉੱਤਮ ਮਧਿੱਮ ਨੀਚ ਲਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੀਚਿੁ ਨੀਚ ਸਦਾਏ॥ (8-24-1) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਜਸਖ ਆਪ ਗਵ ਾਏ॥ (8-24-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਉ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਾਰ ਕਮਾਏ॥ (8-24-3) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਨ ਜਨਵ ਚਲਣ ਿਥਿੁੰ  ਦੇਕ ੈਭਲਾ ਮਨ ਾਏ॥ (8-24-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋ ਦਰਗਿ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣਾ ਪਾਏ॥ (8-24-5) 
 ਚਲਣ ਿਾਣ ਅਿਾਣ ਿੋਇ ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਵਲਾਏ॥ (8-24-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲ ਖ ਲਖਾਏ ॥ ੨੪॥੮॥ (8-24-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (9-1-1) 
 
 ਗੁਰਮ ਰਜਤ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਅਭਗਜਤ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (9-1-2) 
 ਪਾਰ ਬਰਿਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਸਤਸੰਜਗ ਜਨਵਾਸੀ॥ (9-1-3) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਿੈ ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਭਯਾਸੀ॥ (9-1-4) 
 ਚਿ ੰ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਗੁਰਮਜਤ ਪਰਗਾਸੀ॥ (9-1-5) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋ ਇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਜਿ ਰਾਸੀ॥ (9-1-6) 
 ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਗਜਤ ਿੋਇ ਆਸ ਜਨਰਾਸੀ ॥ ੧॥ (9-1-7) 
 
 ਗੁਰਜਸਖੀ ਬਾਰੀਕ ਿੈ ਜਸਲ ਚਿਨ ਜਫਿੱਕੀ॥ (9-2-1) 
 ਜਤਰਖੀ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਿੈ ਉ ਿ ਵਾਲਿੁੰ  ਜਨਕੀ॥ (9-2-2) 
 ਭ ਤ ਭਜਵਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਜਰ ਜਮਕਣ ਜਮਕੀ॥ (9-2-3) 
 ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਏਤ ਘਰ ਿੋਇ ਇਕਾ ਇਕੀ॥ (9-2-4) 
 ਦ ਆ ਤੀਆ ਵੀਸਰ ੈਸਣ ਕਕਾ ਜਕਕੀ॥ (9-2-5) 
 ਸਭੈ ਜਸਕਾਂ ਪਰਿਰ ੈਸੁਖ ਇਕਤੁ ਜਸਕੀ ॥ ੨॥ (9-2-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਗੁਰਮਜਤ ਜਿਤਕਾਰੀ॥ (9-3-1) 
 ਿੁਕਮ ਰਿਾਈ ਚਲਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀ॥ (9-3-2) 
 ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਕਾ ਜਨਿਚਉ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (9-3-3) 
 ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮਿਕਾਰ ਿੈ ਿੋਇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (9-3-4) 
 ਜਸਦਕ ਸਬ ਰੀ ਸਾਬਤੇ ਮਸਤੀ ਿੁਜਸ਼ਆਰੀ ॥ (9-3-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ ਜਿਣ ਿਉਮੈੋਂ ਮਾਰੀ ॥ ੩॥ (9-3-6) 
 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਚਲਨਾ ਿੋਇ ਪਰਾਿੁਣ ਚਾਰੀ॥ (9-4-1) 
 ਚਲਨ ਿਾਣ ਅਿਾਣ ਿੋਇ ਗਿੁ ਗਰਬ ਜਨਵਾਰੀ॥ (9-4-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਜਨਤ ਪਰਾਿੁਣੇ ਏਿ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ॥ (9-4-3) 
 ਗੁਰਮਤ ਿਜਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਸਜਤਗੁਰ  ਜਪਆਰੀ॥ (9-4-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਪਰਵਾਰ ਸਾ ਧਾਰੀ॥ (9-4-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਿਾਇ ਸਿਜਿ ਘਰ ਜਨਰਮਲ ਜਨਰੰਕਾਰੀ ॥ ੪॥ (9-4-6) 
 
 ਪਰਮਿੋਜਤ ਪਰਗਾਸ ਕਜਰ ਉਨਮਨ  ਜਲਵਲਾਈ॥ (9-5-1) 
 ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਅਨਿਦ ਧੁਜਨਵਾਈ॥ (9-5-2) 



 ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਬੋਧ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮ ਿਾਈ॥ (9-5-3) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਕਰ ਅਨਭਉ ਪਦ ਪਾਈ॥ (9-5-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਨਾਂ ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਜਧਆਈ॥ (9-5-5) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹ ਇਉ  ਜਨਿ ਘਰ ਿਾਈ ॥ ੫॥ (9-5-6) 
 
 ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਜਧਆਨ ਧਰ ਆਪ ਆਪ ਜਨਿਾਲੈ॥ (9-6-1) 
 ਘਿ ਘਿ ਪ ਰਣ ਬਰਿਮ ਿੈ ਚੰਦ ਿਲ ਜਵਚ ਭਾਲੈ॥ (9-6-2) 
 ਗੋ ਰਸ ਗਾਈੋਂ ਵੇਖਦਾ ਜਘਉ ਦੁਧ ਜਵਚਾਲੈ॥ (9-6-3) 
 ਫੁਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਲੈ ਫਲ ਸਾਉ ਸਮਹਾਲੈ॥ (9-6-4) 
 ਕਾਸ਼ਿ ਅਗਨ  ਚਜਲਤ ਵੇਖ ਿਲ ਧਰਜਤ ਜਿਆਲੈ॥ (9-6-5) 
 ਘਿ ਘਿ ਪ ਰਣ ਬਰਿਮ ਿੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵ ੇਖਾਲੈ ॥ ੬॥ (9-6-6) 
 
 ਜਦਬ ਜਦਸ਼ਿ ਗੁਰ ਜਧਆਨ ਧਰ ਜਸਖ ਜਵਰਲਾ ਕੋਈ॥ (9-7-1) 
 ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਿੋਇਕ ੈਰਤਨਾਂ ਅਜਵ ਲੋਈ॥ (9-7-2) 
 ਮਨ  ਮਾਣਕ ਜਨਰਮੋਲਕਾ ਸਤਸੰਗ ਪਰੋਈ॥ (9-7-3) 
 ਰਤਨ ਮਾਲ ਗੁਰਜਸਖ ਿਗ ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਣ ਗੋ ਈ॥ (9-7-4) 
 ਿੀਵੰ ਜਦਆ ਮਰ ਅਮਰ ਿੋਇ ਸੁਖ ਸਜਿਿ ਸਮੋਈ॥ (9-7-5) 
 ਓਤ ਪੋਤ ਿੋਜਤ ਿੋਤ ਜਮਲ ਿਾਣ ੈਿਾਣੋਈ ॥ ੭॥ (9-7-6) 
 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਜਵਸਮਾਦ ਿੋਇ ਗੁਣ ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰਾ॥ (9-8-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਅਨਿਦ ਧੁਨ ਧੀਰਾ॥ (9-8-2) 
 ਿੰਤਰੀ ਿੰਤਰ ਵਿਾਇਦਾ ਮਨ  ਉਨ ਮਨ  ਚੀਰਾ॥ (9-8-3) 
 ਵਿ ਵਿਾਜਦ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਜ਼ੀਰਾ॥ (9-8-4) 
 ਅੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣੀਐ ਅੰਤਜਰ ਗ ਜਤ ਪੀਰਾ॥ (9-8-5) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਬੇਧ ਿੀਰੇ ਿੀਰਾ ॥ ੮॥ (9-8-6) 
 
 ਪਾਰਸ ਿੋਯਾ ਪਾਰਸਿੁੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਜਡਆਈ॥ (9-9-1) 
 ਿੀਰੇ ਿੀਰਾ ਬੇਜਧਆ ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਜਮਲਾਈ॥ (9-9-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਿੰਤਰ ਿੰਤਰ ਵਿਾਈ॥ (9-9-3) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਈ॥ (9-9-4) 
 ਪੁਰਖਿੁੰ  ਪੁਰਖ ਉਪਾਇਆ ਪੁ ਰਖੋਤਮ ਿਾਈ॥ (9-9-5) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਘਕੈ ਿੋਇ ਸਜਿਿ ਸਮਾਈ ॥ ੯॥ (9-9-6) 
 
 ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਖ॥ੈ (9-10-1) 



 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਅੰਤਰ ਗਤ ਪੇਖੈ॥ (9-10-2) 
 ਚਰਨ ਕਵਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਿੋਇ ਚੰਦਨ ਭੇਖੈ॥ (9-10-3) 
 ਚਰਣੋਦਕ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਜਵਸਮਾਦ ਜਵਸੇਖੈ॥ (9-10-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਿਚਲ ਜਚਤ ਕਰ ਜਵਚ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖੈ॥ (9-10-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚਖੰਡ ਿਾਇ ਿੋਇ ਅਲਖ ਅਲੇਖੈ ॥ ੧੦॥ (9-10-6) 
 
 ਅਖੀੋਂ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਚ ਜਦਸੈ॥ (9-11-1) 
 ਸਬਦ ੈਜਵਚ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਤੀ ਜਵਚ ਜਰਸੈ॥ (9-11-2) 
 ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਵਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ  ਭਵਰ ਸਜਲਸੈ॥ (9-11-3) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਿੋਗ ਜਮਲ ਜਵੰਿੋਗ ਨ ਜਕਸੈ॥ (9-11-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਅੰਦਰ ਜਚਤ  ਿੈ ਜਚਤ ਗੁਰਮਜਤ ਜਿਸੈ॥ (9-11-5) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਸਜਤਗੁਰ ਿੈ ਜਤਸੈ ॥ ੧੧॥ (9-11-6) 
 
 ਅਖੀੋਂ ਅੰ ਦਰ ਜਦਸ਼ਿ ਿੋਇ ਨਿੱਕ ਸਾਿ ਸੰਿੋਈ॥ (9-12-1) 
 ਕੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਜਤ ਿੋਇ ਿੀਭ ਸਾਦ ਸਮੋਈ॥ (9-12-2) 
 ਿਥੀੋਂ ਜਕਰਜਤ ਕਮਾਵਣੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਸਬੋਈ॥ (9-12-3) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਜਤ ਸ਼ਬਦ ਜਵਲੋਈ॥ (9-12-4) 
 ਪਰਜਕਰਤੀ ਿ ੰ ਬਾਿਰਾ ਗੁਰਜਸਖ ਜਵਰਲੋਈ॥ (9-12-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਚੰਨਣ ਜਬਰਖ ਜਮਲ ਚੰਨਣ ਿੋਈ ॥ ੧੨॥ (9-12-6) 
 
 ਅਬਗਤ ਗਤ ਅਜਬਗਤ ਦੀ ਕਯੋੋਂ ਅਲਖ ਲਖਾਏ॥ (9-13-1) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਿੈ ਅਕਥ ਦੀ ਜਕਉੋਂ ਆਖ ਸੁਣਾਏ॥ (9-13-2) 
 ਅਚਰਿ ਨੋੋਂ ਅਚਰਿ ਜਮਲੈ ਿਰੈਾਨ  ਕਰਾਏ॥ (9-13-3) 
 ਜਵਸਮਾਦੇ ਜਵਸਮਾਦ ਿੋਇ ਜਵਦਮਾਦ ਸਮਾਏ॥ (9-13-4) 
 ਵੇਦ ਨ ਿਾਣ ੈਭੇਦ ਜਕਿੁ ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਨਾ ਪਾਏ॥ (9-13-5) 
 ਵਾਜਿਗੁਰ  ਸਾਲਾਿਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਏ ॥ ੧੩॥ (9-13-6) 
 
 ਲੀਿਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਐ ਜਿਉੋਂ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ॥ (9-14-1) 
 ਿੁਕਜਮ ਰਿਾਈ ਚਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਬਾਿੁ॥ (9-14-2) 
 ਜਿਉੋਂ ਧਨ ਸੋਘਾ ਰਖਦਾ ਘਰ ਅੰਦਜਰ ਸ਼ਾਿੁ॥ (9-14-3) 
 ਜਿਉੋਂ ਜਮਰਯਾਦ ਨ ਛਡਈ ਸਾਇਰ ਅਸਗਾਿੁ॥ (9-14-4) 
 ਲਤਾਂ ਿੇਠ ਲਤਾੜੀਐ ਅਿਰਾਵਰ ਘਾਿੁ॥ (9-14-5) 
 ਧਰਮਸਾਲ ਿੈ ਮਾਨਸਰ ਿੰਸ ਗੁਰਜਸਖ ਵਾਿੁ॥ (9-14-6) 
 ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਿੁ ॥ ੧੪॥ (9-14-7) 



 
 ਚੰਦਨ ਜਿਉੋਂ ਬਨਖੰਡ ਜਵਚ ਓਿ ਆਲ ਲੁਕਾਏ॥ (9-15-1) 
 ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪਰਬਤਾਂ ਿੋਇ ਗੁਪਤ ਵਲਾਏ॥ (9-15-2) 
 ਸਤ ਸਮੁੰਦੀੋਂ ਮਾਨਸਰ ਨਜਿ ਅਲਖ ਲਖਾਏ॥ (9-15-3) 
 ਜਿਉੋਂ ਪਰਜਛੰਨਾ ਪਾਰਿਾਤ ਨਜਿ ਪਰਗਿੀ ਆਏ॥ (9-15-4) 
 ਜਿਉੋਂ ਿਗ ਅੰਦਰ ਕਾਮਧੇਨ ਨਜਿੰ ਆਪ ਿਣਾਏ॥ (9-15-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਕਉੋਂ ਆਪ ਗਣਾਏ ॥ ੧੫॥ (9-15-6) 
 
 ਦੁਇ ਦੁਇ ਅਖੀੋਂ ਆਖੀਅਨ ਇਕ ਦਰਸਨ ਜਦਸੈ॥ (9-16-1) 
 ਦੁਇ ਦੁਇ ਕੰਨ ਵਖਾਣੀਅਨ ਇਕ ਸੁਰਤ ਸਜਲਸੈ॥ (9-16-2) 
 ਦੁਇ ਦੁਇ ਨਦੀ ਜਕਨਾਜਰਆਂ ਪਾ ਰਾਵਾਰ ਨ ਜਤਸੈ॥ (9-16-3) 
 ਇਕ ਿੋਜਤ ਦੁਇ ਮ ਰਤੀੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਜਰਸੈ॥ (9-16-4) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਸਮਝਾਏ ਜਕਸੈ ॥ ੧੬॥ (9-16-5) 
 
 ਪਜਿਲੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਸਖ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਏ॥ (9-17-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ ਜਸਖ ਸੇਵਾ ਲਾਏ॥ (9-17-2) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਸੇੋਂਵਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਾਏ॥ (9-17-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲ ਵ ਕੀਰਤਨ ਸਚ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਏ॥ (9-17-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸਚ ਦਾ ਸਚ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ॥ (9-17-5) 
 ਸਚ ਜਮਲੈ ਸਜਚਆਰ ਨੋੋਂ ਜਮਲ ਆਪ ਗਵ ਾਏ ॥ ੧੭॥ (9-17-6) 
 
 ਜਸਰ ਉਚਾ ਨੀਵੇੋਂ ਚਰਣ ਜਸਰ ਪੈਰੀਨ ਪਾਂਦੇ॥ (9-18-1) 
 ਮ ੰ ਿ ਅਖੀੋਂ ਨ ਕ ਕੰਨ ਿਥ ਦੇਿ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ॥ (9-18-2) 
 ਸਭ ਜਚਿਨ ਛਡ ਪ ਿੀਅਨ ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ॥ (9-18-3) 
 ਗੁਰਸਰਣੀ ਸਾਧਸੰ ਗਤੀ ਜਨਤ ਚਲ ਚਲ ਿਾਂਦੇ॥ (9-18-4) 
 ਵਿੱਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋੋਂ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ॥ (9-18-5) 
 ਮੇਰੀ ਖਲਿੁੰ  ਮੌਿੜੇ ਗੁਰਜਸਖ ਿੰਢਾਂਦੇ॥ (9-18-6) 
 ਮਸਤਕ ਲਗੇ  ਸਾਧ ਰੇਣੁ ਵਡ ਭਾਗ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ॥ ੧੮॥ (9-18-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਧਰਤੀ ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਮਸਕੀਨੀ ਮ ੜੀ॥ (9-19-1) 
 ਸਭ ਦ ੰ ਨੀਵੀੋਂ ਿੋਇ ਰਿੀ ਜਤਸ ਮਣੀ ਨ ਕ ੜੀ ॥ (9-19-2) 
 ਕੋਈ ਿਜਰ ਮੰ ਦਰ ਕਰ ੈਕੋ ਕਰ ੈਅਰ ੜੀ॥ (9-19-3) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਫਲ ਅੰਬ ਲਸ ੜੀ॥ (9-19-4) 
 ਿੀਵੰ ਜਦਆਂ ਮਰ ਿੀਵਣਾ ਿੁੜ ਗੁਰਮੁਖ ਿ ੜੀ॥ (9-19-5) 



 ਲਿੱਤਾਂ ਿੇਠ ਲਤਾੜੀਐ ਗਜਤ ਸਾਧਾਂ ਧ ੜੀ ॥ ੧੯॥ (9-19-6) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਪਾਣੀ ਜਨਵ ਚਲਦਾ ਨੀਵਾਣ ਚਲਾਯਾ॥ (9-20-1) 
 ਸਭਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲੈ ਰਲ ਿਾ ਇ ਰਲਾਯਾ॥ (9-20-2) 
 ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਂਵਦਾ ਉਨ ਆਪ ਗਵ ਾਯਾ॥ (9-20-3) 
 ਕਾਠ ਨ ਡੋਬੈ ਪਾਲਕੈ ਸੰਜਗ ਲੋਜਿ ਤਰਾਯਾ॥ (9-20-4) 
 ਵੁਠੇ ਮੀੋਂਿ ਸੁਕਾਲ ਿੋਇ ਰਸਕਸ ਉਪਿਾਯਾ॥ (9-20-5) 
 ਿੀਵੰ ਜਦਆਂ ਮਰ ਸਾਧ ਿੋਇ ਸੁਫਜਲਓ ਿਗ ਆਯਾ ॥ ੨੦॥ (9-20-6) 
 
 ਜਸਰ ਤਲਵਾਯਾ ਿੰੇੌਜਮਆ ਿੋਇ ਅਚਲ ਨ ਚਜਲਆ॥ (9-21-1) 
 ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਧੁਪ ਸਜਿ  ਓਿ ਤਪਿੁੰ  ਨ ਿਜਲਆ॥ (9-21-2) 
 ਸਫਲਯੋ ਜਬਰਖ ਸੁਿਾਵੜਾ ਫਲ ਸੁਫਲਯੋ ਫਜਲਆ॥ (9-21-3) 
 ਫਲ ਦੇਇ ਵਿ ਗਵ ਾਈਐ ਕਰ ਵਤ ਨ ਿਜਲਆ॥ (9-21-4) 
 ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਬੁਜਰਆਈਆਂ ਭਜਲਆਈ ਭਜਲਆ॥ (9-21-5) 
 ਅਵਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰਨ ਿਗ ਸਾਧ ਜਵਰਜਲਆ॥ (9-21-6) 
 ਅਉਸਰ ਆਪ ਛਲਾਇੰ ਦੇ ਜਤਨ ਅਉਸਰ ਛਜਲਆ ॥ ੨੧॥ (9-21-7) 
 
 ਮੁਦਾ ਿੋਇ ਮੁ ਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋ ਰ ਸਮਾਵੈ॥ (9-22-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਓਿ ਆਪ ਗਵ ਾਵੈ॥ (9-22-2) 
 ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ ਮਨ  ਦਿੱਭ ਜਵਛਾਵੈ॥ (9-22-3) 
 ਲਤਾਂ ਿੇਠ ਲਤਾੜੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੈ॥ (9-22-4) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਨੀਵਾਣ ਿੋਇ ਗੁਰਮਜਤ ਠਜਿਰਾਵੈ॥ (9-22-5) 
 ਵਰਸੈ ਜਨਝਰ ਧਾਰ ਿੋਇ ਸੰਗਜਤ ਚਲ ਆਵੈ ॥ ੨੨॥੯॥ (9-22-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (10-1-1) 
 
 ਧ ੂਿਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਜਪਆਰ ਜਪਉ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ॥ (10-1-2) 
 ਬਾਿੋੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਜਲਆ ਮਨ  ਜਵਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ॥ (10-1-3) 
 ਡੁਡਿੁਜਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੇ ਤ ੰ ਸਾਵਾਣੀ ਿੈ ਜਕ ਸਰੀਤਾ॥ (10-1-4) 
 ਸਾਵਾਣੀ ਿਾਂ ਿਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਜਦਰੜੀਤਾ॥ (10-1-5) 
 ਜਕਸ ਉਦਿੱਮ ਤੇ  ਰਾਿ ਜਮਲੈ ਸਤਰ ੇ  ਤੇ ਸਭ ਿੋਵਨ ਮੀਤਾ॥ (10-1-6) 
 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੰਦ  ਿੋਈਐ ਪਜਤਤ ਪੁਨ ੀਤਾ॥ (10-1-7) 
 ਬਾਿਰ ਚਜਲਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ  ਬੈਰਾਗੀ ਿੋਇ ਅਤੀਤਾ॥ (10-1-8) 
 ਨਾਰਦਮੁਜਨ ਉਪਦੇਜਸ਼ਆ ਨਾਮ ਜਨਧਾਨ  ਅਜਮਉਰਸ ਪੀਤਾ॥ (10-1-9) 
 ਜਪਛਿੁ ਰਾਿੇ ਸਜਦਆ ਅਬਚਲ ਰਾਿ ਕਰਿੁ ਜਨਤ ਨੀਤਾ॥ (10-1-10) 
 ਿਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਿਗ ਿੀਤਾ ॥੧॥ (10-1-11) 
 
 ਘਰ ਿਰਨਾਖਸ ਦੋੈਂਤ ਦੇ ਕਿੱਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪੁਜਿਲਾਦ॥ (10-2-1) 
 ਪੜਹਨ ਪਠਾਯਾ ਚਾਿਸਾਲ ਪਾਂਧੇ ਜਚਤ ਿੋਆ ਅਜਿਲਾਦ॥ (10-2-2) 
 ਜਸਮਰੈ ਮਨ ਜਵਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਿਦ ਨਾਦ॥ (10-2-3) 
 ਭਗਜਤ ਕਰਨ ਸਭ ਚਾਿੜੇ ਪਾਂਧੇ ਿੋਇ ਰਿੇ ਜਵਸਮਾਦ॥ (10-2-4) 
 ਰਾਿੇ ਪਾਸ ਰ ਆਇਆ ਦੋਖੀ ਦੋੈਂਤ ਵਧਾ ਇਆਂ ਵਾਦ॥ (10-2-5) 
 ਿਲ ਅਗਨ ੀ ਜਵਚ ਘਜਤਆ ਿਲੈ ਨ  ਡੁਬੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ॥ (10-2-6) 
 ਕਢ ਖੜਗ ਸਦ ਪੁਜਛਆ ਕਉਣ ਸੁ ਤੇਰਾ ਿੈ ਉ ਸਤਾਦ॥ (10-2-7) 
 ਥੰਮ ਪਾੜ ਪਰਗਜਿਆ ਨਰ ਜਸੰਘ ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਅਨਾਦ॥ (10-2-8) 
 ਬੇਮੁਖ ਪਕੜ ਪਛਾਜੜਅਨ ਸੰਤ ਸਿਾਈ ਆਜਦ ਿੁਗਾਦ॥ (10-2-9) 
 ਿ ੈਿ ੈਕਾਰ ਕਰਨ ਬਰਿਮਾਦ ॥ ੨॥ (10-2-10) 
 
 ਬਜਲ ਰਾਿਾ ਘਜਰ ਆਪਣ ੈਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਿਗ ਕਰਾਵੈ॥ (10-3-1) 
 ਬਾਵਣ ਰ ਪੀ ਆਇਆ ਚਾਰ ਬੇਦ ਮੁਖ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੈ॥ (10-3-2) 
 ਰਾਿੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਆ ਮੰਗ ਸੁਆਮੀ ਿੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ॥ (10-3-3) 
 ਅਛਲ ਛਲਣ ਤੁਧੁ ਆਇਆ ਸ਼ੁਿ ਪਰੋਿਤ ਕਜਿ ਸਮਝਾਵੈ॥ (10-3-4) 
 ਕਰੌ ਅਢਾਈ ਧਰਜਤ ਮੰ ਗ ਜਪਛਿੁੰ  ਦੇ ਜਤਰਿੁ ਲੋਅ ਨ ਮਾਵੈ॥ (10-3-5) 
 ਦੁਇ ਕਰਵਾ ਕਰ ਜਤੰਨ ਲੋਅ ਬਜਲਰਾਿਾ ਲੈ ਮਗਰੁ ਜਮਣਾਵੈ॥ (10-3-6) 
 ਬਲ ਛਲ ਆਪ ਛਲਾਇਅਨ  ਿੋਇ ਦਯਾਲ ਜਮਲੈ ਗਲ ਲਾਵੈ॥ (10-3-7) 
 ਜਦਤਾ ਰਾਿ ਪਤਾਲ ਦਾ ਿੋਇ ਅਧੀਨ ਭਗਤ ਿਸ ਗਾਵੈ॥ (10-3-8) 



 ਿੋਇ ਦਰਵਾਨ ਮਿਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ੩॥ (10-3-9) 
 
 ਅੰਬਰੀਕ ਮੁਜਿ ਵਰਤ ਿੈ ਰਾਤ ਪਈ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਆਯਾ॥ (10-4-1) 
 ਭੀੜਾ ਓਸ ਉਪਾਰਣਾ ਉਿ ਉਠ ਨਹਾ ਵਣ ਨਦੀ ਜਸਧਾਯਾ॥ (10-4-2) 
 ਚਰਣੋਦਕ ਲੈ ਪੋਜਖਆ ਓਿ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਨੋੋਂ ਧਾਯਾ॥ (10-4-3) 
 ਚਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ  ਕਾਲ ਰ ਪ ਿੋਇ ਭੀਿਾਵਲ ਗਰਬ ਗਵਾਯਾ॥ (10-4-4) 
 ਬਰਾਿਮਣ ਭੰਨਾ ਿੀਉ ਲੈ ਰਖ ਨ ਿੰਘਨ ਦੇਵ ਸਬਾਯਾ॥ (10-4-5) 
 ਇੰ ਦਰਲੋਕ ਜਸ਼ਵਲੋਕ ਤਿ ਬਰਿਮ ਲੋਕ ਬੈਕੁੰ ਠ ਤਿਾਯਾ॥ (10-4-6) 
 ਦੇਵਜਤਆਂ ਭਗਵ ਾਨ ਸਣ ਜਸਖ ਦੇਇ ਸ ਭਨਾਂ ਸਮਝਾਯਾ॥ (10-4-7) 
 ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਾਰੀਦਾ ਅੰਬਰੀਕ ਛਡਾਯਾ॥ (10-4-8) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਿਗ ਜਬਰਦ ਸਦਾਯਾ ॥ ੪॥ (10-4-9) 
 
 ਭਗਤ ਵਡਾ ਰਾਿਾ ਿਨਕ ਿੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸੀ॥ (10-5-1) 
 ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੋੋਂ ਚਜਲਆ ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ॥ (10-5-2) 
 ਿਮਪੁਰ ਗਇਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਜਵਲਲਾਵਨ ਿੀ ਨਰਕ ਜਨਵਾਸੀ॥ (10-5-3) 
 ਧਰਮਰਾਇ ਨੋ ਆਜਖਓਨ ੁ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ॥ (10-5-4) 
 ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮਰਾਇ ਿਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (10-5-5) 
 ਗਜਿਣੇ ਧਜਰਅਨੁ ਇਕ ਨਾਉੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ੈਜਨਰਿਾਸੀ॥ (10-5-6) 
 ਪਾਸੰਗ ਪਾਪ ਨ ਪੁਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉੋਂ ਅਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾਸੀ॥ (10-5-7) 
 ਨਰਕਿੁੰ  ਛੁਿੇ ਿੀਆ ਿੰਤ ਕਿੀ ਗਲਿੁ ਜਸਲਕ ਿਮਫਾਸੀ॥ (10-5-8) 
 ਮੁਕਜਤ ਿੁਗਜਤ ਨਾਵੈੋਂ ਕੀ ਦਾਸੀ ॥ ੫ ॥ (10-5-9) 
 
 ਸੁਖ ਰਾਿੇ ਿਰੀਚੰਦ ਘਰ ਨਾਰ ਸੁ ਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ॥ (10-6-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਮਲ ਗਾਂਵਸੇ ਰਾਤੀੋਂ ਿਾਇ ਸੁਣ ੈਗੁਰਬਾਣੀ॥ (10-6-2) 
 ਜਪਛੋੋਂ ਰਾਿਾ ਿਾਜਗਆ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਜਨਖੰਡ ਜਵਿਾਣੀ॥ (10-6-3) 
 ਰਾਣੀ ਜਦਸ ਨ ਆਵਈ ਮਨ  ਜਵਚ ਵਰਤ ਗਈ ਿੈਰਾਣੀ॥ (10-6-4) 
 ਿੋਰਤੁ ਰਾਤੀੋਂ ਉੱਠਕੈ ਚਜਲਆ ਜਪਛੈ ਤਰਲ ਿੁਆਣੀ॥ (10-6-5) 
 ਰਾਣੀ ਪਿੁਤੀ ਸੰਗਤੀੋਂ ਰਾਿੇ ਖੜੀ ਖੜਾਂਉ ਨੀਸਾਣੀ॥ (10-6-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਆਰਾਜਧਆ ਿੋੜੀ ਿੁੜੀ ਖੜਾਉੋਂ ਪੁਰਾਣੀ॥ (10-6-7) 
 ਰਾਿੇ ਜਡਠਾ ਚਜਲਤ ਇਿ ਖੜਾਂਵ ਿੈ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀ॥ (10-6-8) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਿਿੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥ ੬॥ (10-6-9) 
 
 ਆਇਆ ਸੁਜਣਆ ਜਬਦਰ ਦੇ ਬੋ ਲੇ ਦੁਰਿੋਧਨ ਿੋਇ ਰੁਖਾ॥ (10-7-1) 
 ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛਿੱਡਕੇ ਗੋ ਲੇ ਦੇ ਘਰ ਿਾਜਿ ਜਕ ਸੁਖਾ॥ (10-7-2) 



 ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਿ ਸਭਾ ਸੀੋਂਗਾਰ ਵਡੇ ਮਾਨੁਖਾ॥ (10-7-3) 
 ਿੁਗੀ ਿਾਇ ਵਲਾiਓਨ  ਸਬਨਾਂ ਦੇ ਿੀਅ ਅੰ ਦਰ ਧੁਖਾ॥ (10-7-4) 
 ਿਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵ ਾਨ ਿੀ ਸੁਣਿੋ ਰਾਿਾ ਿੋਇ ਸਨਮੁਖਾ॥ (10-7-5) 
 ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨ ਜਦਸਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਿੀੋਂ ਅਪਦਾ ਦੁਖਾ॥ (10-7-6) 
 ਭਾਉ ਜਿਵੇਿਾ ਜਬਦਰ ਦੇ ਿੋਰੀ ਦੇ ਜਚਤ ਚਾਉ ਨ ਚੁਖਾ॥ (10-7-7) 
 ਗੋ ਜਵੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁਖਾ ॥ ੭ ॥ (10-7-8) 
 
 ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸਨੈ ਮਥੈ ਵਾਲ ਦਰੋਪਤੀ ਆਂਦੀ॥ (10-8-1) 
 ਦ ਤਾਂ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰਿੁ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ॥ (10-8-2) 
 ਪੰਿੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ ਅਉਘਿ ਰੁਧੀ ਨਾਜਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ॥ (10-8-3) 
 ਅਖੀੋਂ ਮੀਿ ਜਧਆਨ ਧਰ ਿਾਿਾ ਜਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਵਲਲਾਂਦੀ॥ (10-8-4) 
 ਕਪੜ ਕੋਿ ਉਸਾਜਰਓਨ  ਥਕੇ ਦ ਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ॥ (10-8-5) 
 ਿਥ ਮਰੋੜਨ ਜਸਰ ਧੁਣਜਨ  ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿ ਿਾਂਦੀ॥ (10-8-6) 
 ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਜਮਲੇ ਪੈਿ ਰਿੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ॥ (10-8-7) 
 ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂਦੀ ॥ ੮॥ (10-8-8) 
 
 ਜਬਪ ਸੁ ਦਾਮਾ ਦਾਲਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਜਮਤਰ ਸਦਾਏ॥ (10-9-1) 
 ਲਾਗ  ਿੋਈ ਬਾਮਹਣੀ ਜਮਲ ਿਗਦੀਸ ਦਜਲਦਰ ਗਵ ਾਏ॥ (10-9-2) 
 ਚਜਲਆ ਜਗਣਦਾ ਗਿੀਆਂ ਕਯੋੋਂ ਕਰ ਿਾਈਏ ਕੌਣ ਜਮਲਾਏ॥ (10-9-3) 
 ਪਿੁਤਾ ਨਗਰ ਦੁਆਰਕਾ ਜਸੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਿਾਏ॥ (10-9-4) 
 ਦ ਰਿੁੰ  ਦੇਖ ਡੰ ਡਉਤ ਕਰ ਛਿੱਡ ਜਸੰਘਾਸਣ ਿਜਰ ਿੀ ਆਏ॥ (10-9-5) 
 ਪਜਿਲੇ ਦੇ ਪ ਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ॥ (10-9-6) 
 ਚਰਣੋਦਕ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਇ ਜਸ਼ੰਘਾਸਣ ਉਪਰ ਬੈਠਾਏ॥ (10-9-7) 
 ਪੁਛੇ ਕੁਸਲ ਜਪਆਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ॥ (10-9-8) 
 ਲੈਕੇ ਤੰਦਲ ਚਜਬਓਨ  ਜਵਦਾ ਕਰੇ ਅਗੇ  ਪਿੁਚਾਏ॥ (10-9-9) 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸਕੁਚ ਪਠਾਏ ॥ ੯ ॥ (10-9-10) 
 
 ਪਰੇਮ ਭਗਜਤ ਿਦੈੇਉ  ਕਰ ਗੀਤ ਗੋ ਜਬੰਦ ਸਿਿ ਧੁ ਜਨ ਗਾਵੈ॥ (10-10-1) 
 ਲੀਲਹਾ ਚਜਲਤ ਵਖਾਣਦਾ ਅੰਤਰ ਿਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ॥ (10-10-2) 
 ਅਿੱਖਰ ਇਕ ਨ ਆਵੜੈ ਪੁਸਤਕ ਬੰਨ ਸੰਜਧਆ ਕਰ ਆਵੈ॥ (10-10-3) 
 ਗੁਣ ਜਨਧਾਨ  ਘਰ ਆਇਕ ੈਭਗਤ ਰ ਪ ਜਲਖ ਲੇਖ ਬਨਾਵੈ॥ (10-10-4) 
 ਅਖਰ ਪੜਹ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਿੁਇ ਜਵਸਮਾਦ ਨ ਅੰਗ ਸਮਾਵੈ॥ (10-10-5) 
 ਵੇਖੇ ਿਾਇ ਉਿਾੜ ਜਵਚ ਜਬਰਖ ਇਕ ਆਚ ਰਿ ਸੁਿਾਵੈ॥ (10-10-6) 
 ਗੀਤ ਗੋ ਜਬੰਦ ਸਪ ਰਣੋ ਪਤ ਪਤੁ ਜਲਜਖਆ ਅਮਤੁ ਨ ਪਾਵੈ॥ (10-10-7) 



 ਭਗਤ ਿੇਤੁ ਪਰਗਾਸ ਕਰ ਿੋਇ ਦਇਆਲ ਜਮਲੈ ਗਲ ਲਾਵੈ॥ (10-10-8) 
 ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਨ ਭੇਦ ਗਣਾਵੈ ॥ ੧੦॥ (10-10-9) 
 
 ਕੌਮ ਜਕਤੇ ਜਪਉ ਚਜਲਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੋੋਂ ਆਖ ਜਸਧਾਯਾ॥ (10-11-1) 
 ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀੋਂ ਦੁਧ ਪੀਆਵਣ ਕਜਿ ਸਮਝਾਯਾ ॥ (10-11-2) 
 ਨਾਮਦੇਉ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਪਲ ਗਾਇ ਦੁਜਿਕੈ ਲੈ ਆਯਾ॥ (10-11-3) 
 ਠਾਕੁਰ ਨੋੋਂ ਨਹਾਵਾਲਕੈ ਚਰਣੋਦਕ ਲੈ ਜਤਲਕ ਚੜਹਾਯਾ॥ (10-11-4) 
 ਿਥ ਿੋੜ ਜਬਨਤੀ ਕਰੇ ਦੁਧ ਪੀਅਿੁ ਿੀ ਗੋ ਜਬੰਦ ਰਾਯਾ॥ (10-11-5) 
 ਜਨਿਚਉ ਕਰ ਆਰਾਜਧਆ ਿੋਇ ਦਯਾਲ ਦਰਸ ਜਦਖਲਾਯਾ॥ (10-11-6) 
 ਭਰੀ ਕਿੋਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਲੈ ਠਾਕੁਰ ਨੋੋਂ ਦੁਧ ਪੀਆਯਾ॥ (10-11-7) 
 ਗਾਇ ਮੁਈ ਿੀਵਾਲੀਓਨ ਨਾਮਦੇਉ ਦਾ ਛਪਰ ਛਾਯਾ॥ (10-11-8) 
 ਫੇਰ ਦੇਿੁਰਾ ਰਿੱਜਖਓਨ  ਚਾਰ ਵਰਨ ਲੈ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਯਾ॥ (10-11-9) 
 ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ੈਕਰਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (10-11-10) 
 
 ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਜਤਰਲੋਚਨ ਆਵੈ॥ (10-12-1) 
 ਭਗਜਤ ਕਰਨ ਜਮਲ ਦੁਇ ਿਣੇ ਨਾਮਦੇਉ ਿਜਰ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੈ॥ (10-12-2) 
 ਮੇਰੀ ਭੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਿੇ ਜਤਸ ਭਾਵੈ॥ (10-12-3) 
 ਠਾਕੁਰ ਿੀ ਨੋੋਂ ਪੁਜਛਓਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜਕਵੈੋਂ ਜਤਰਲੋਚਨ ਪਾਵੈ॥ (10-12-4) 
 ਿਸਕੈ ਠਾਕੁਰ ਬੋਜਲਆ ਨਾਮਦੇਉ ਨੋੋਂ ਕਜਿ ਸਮਝਾਵੈ॥ (10-12-5) 
 ਿਥ ਨ ਆਵੈ ਭੇਿ ਸੋ ਤੁਸ ਜਤਰਲੋਚਨ ਮੈੋਂ ਮੁਜਿ ਲਾਵੈ॥ (10-12-6) 
 ਿਉੋਂ ਅਧੀਨ ਿਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿੁੰ ਚ ਨ ਿੰਘਾਂ  ਭਗਤੀ ਦਾਵੈ॥ (10-12-7) 
 ਿੋਇ ਜਵਚੋਲਾ ਆਣ ਜਮਲਾਵੈ ॥ ੧੨॥ (10-12-8) 
 
 ਬਾਮਹਣ ਪ ਿ ੈਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੈ॥ (10-13-1) 
 ਧੰਨੈ ਜਡਠਾ ਚਜਲਤ ਏਿ ਪੁਛੈ ਬਾਮਹਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ॥ (10-13-2) 
 ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿੋ ਇਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ॥ (10-13-3) 
 ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਦੜੀ ਮੈੋਂ ਜਭ ਦੇਿ ਇਕ ਿੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ॥ (10-13-4) 
 ਪਿੱਥਰ ਇਕ ਲਪੇਿ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੋੋਂ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੈ॥ (10-13-5) 
 ਠਾਕੁਰ ਨੋੋਂ ਨਹਾਵਾਲਕੇ ਛਾਜਿ ਰੋਿੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਹਾਵੈ॥ (10-13-6) 
 ਿਥ ਿੋੜ ਜਮੰ ਨਤ ਕਰੇ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪੈ ਬਿੁਤ ਮਨ ਾਵੈ॥ (10-13-7) 
 ਿਉੋਂ ਬੀ ਮ ੰ ਿ ਨ ਿੁਠਾਲਸਾਂ ਤ ੰ ਰੁਠਾ ਮੈੋਂ ਜਕਿੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈ॥ (10-13-8) 
 ਗੋ ਸਈੋਂ ਪਰਤਿੱਖ ਿੋਇ ਰੋਿੀ ਖਾਇ ਛਾ ਜਿ ਮੁਜਿ ਲਾਵੈ॥ (10-13-9) 
 ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋ ਜਵੰਦ ਜਮਲਾਵੈ ॥ ੧੩॥ (10-13-10) 
 



 ਗੁਰਮੁਖ ੇੇਣੀ ਭਗਜਤ ਕਰ ਿਾਇ ਇਕਾਂਤ ਬਿੈ ਜਲਵ ਲਾਵੈ॥ (10-14-1) 
 ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਜਧਆਤਮੀ ਿੋਰਸੁ ਜਕਸੈ ਨ  ਅਿਰ ਲਖਾਵੈ॥ (10-14-2) 
 ਘਰ ਆਯਾ ਿਾਂ ਪੁਛੀਐ ਰਾਿ ਦੁਆਰ ਗਇਆ ਆਲਾਵੈ॥ (10-14-3) 
 ਘਰ ਸਭ ਵਥ ੰ ਮੰ ਗੀਅਨ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੈ ਝਤ ਲੰਘਾ ਵੈ॥ (10-14-4) 
 ਵਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਓਿ ਇਕ ਮਨ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਯਾਵੈ॥ (10-14-5) 
 ਪੈਿ ਸਵਾਰ ੈਭਗਤ ਦੀ ਰਾਿਾ ਿੋਇਕ ੈਘਰ ਚਲ ਆਵੈ॥ (10-14-6) 
 ਦੇਇ ਜਦਲਾਸਾ ਤੁਸਕੈ ਅਨ ਗਣਤੀ ਖਰਚੀ ਪਿੁਚਾਵੈ॥ (10-14-7) 
 ਓਥਿੁੰ  ਆਯਾ ਭਗਤ ਪਾਸ ਿੋਇ ਜਦਆਲ ਿੇਤ ਉਪਿਾਵੈ॥ (10-14-8) 
 ਭਗਤ ਿਨਾ ਿਕੈਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ ੧੪॥ (10-14-9) 
 
 ਿੋਇ ਜਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਜਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ॥ (10-15-1) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ਉਠਕੇ ਿਾਂਦਾ ਗੰ ਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ॥ (10-15-2) 
 ਅਗੋ ੋਂ ਿੀ ਦੇ ਿਾਇਕੇ ਲੰਮਾ ਜਪਆ ਕਬੀਰ ਜਤਥਾਈ॥ (10-15-3) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਿੁੰਬ ਉਠਾਜਲਆ ਬੋਲਿੁ ਰਾਮ ਜਸਖ ਸਮਝਾਈ॥ (10-15-4) 
 ਜਿਉੋਂ ਲੋਿਾ ਪਾਰਸ ਛੁਿੇ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਜਨੰਮ ਮਜਿਕਾਈ॥ (10-15-5) 
 ਪਸ  ਪਰੇ ਤਿੁੰ  ਦੇਵ ਕਰ ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਵਜਡਆਈ॥ (10-15-6) 
 ਅਚਰਿ ਨੋ ਅਚਰਿ ਜਮਲੈ ਜਵਸਮਾਦੇ ਜਵਸਮਾਦ ਜਮਲਾਈ॥ (10-15-7) 
 ਝਰਣਾ ਝਰਦਾ ਜਨਝਰਿੁੰ  ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਘੜਾਈ॥ (10-15-8) 
 ਰਾਮ ਕਬੀਰ ੈਭੇਦ ਨ ਭਾਈ ॥ ੧੫॥ (10-15-9) 
 
 ਸੁਣ ਪਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦ ਿਾ ਜਸਖ ਿੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ॥ (10-16-1) 
 ਪਰੇਮ ਭਗਜਤ ਰਾਤੀੋਂ ਕਰ ੈ ਭਲਕੇ ਰਾਿ ਦੁਆਰ ੈਿਾਈ॥ (10-16-2) 
 ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਿੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਿੋਆ ਰਣੈ ਸਬਾਈ॥ (10-16-3) 
 ਛਡ ਨ ਸਕੈ ਸੰਤ ਿਨ ਰਾਿ ਦੁਆਰ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥ (10-16-4) 
 ਸੈਣ ਰ ਪ ਿਜਰ ਿੋਇਕ ੈਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੋੋਂ ਰੀਝਾਈ॥ (10-16-5) 
 ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਨ ੋੋਂ ਜਵਦਾ ਕਰ ਰਾਿਦੁਆਰ ਗਇਆ ਸ਼ਰਮਾਈ॥ (10-16-6) 
 ਰਾਣੇ ਦ ਰਿੁੰ  ਸਦਕੈ ਗਲਿੁੰ  ਕਵਾਇ ਖੋਲਹ  ਪੈਨਹਾਈ॥ (10-16-7) 
 ਵਸ ਕੀਤਾ ਿਉੋਂ ਤੁਧ ਅਿ ਬੋਲੈ ਰਾਿਾ ਸੁਣ ੈਲੁਕਾਈ॥ (10-16-8) 
 ਪਰਗਿ ਕਰ ੈਭਗਤ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੬॥ (10-16-9) 
 
 ਭਗਤ ਭਗਤ ਿਗ ਵਜਿਆ ਚਿੁੰ  ਚਕਾਂ ਦੇ ਜਵਚ ਚਮਰੇਿਾ॥ (10-17-1) 
 ਪਾਣਾ ਗੰ ਢੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਇ ਢੋਰ ਸਮੇਿਾ॥ (10-17-2) 
 ਜਿਉੋਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਿੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਿਾ॥ (10-17-3) 
 ਚਿੁੰ  ਵਰਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਿੇਿਾ॥ (10-17-4) 



 ਨਹਾਵਣ ਆਯਾ ਸੰਗ ਜਮਲ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰ ਗਾ ਥੇਿਾ॥ (10-17-5) 
 ਕਢ ਕਸੀਰਾ ਸਉੋਂਜਪਆ ਰਜਵਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਿਾ॥ (10-17-6) 
 ਲਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਦਾ ਜਡਠਾ ਚਜਲਤ ਅਚਰਿ ਆਮੇਿਾ॥ (10-17-7) 
 ਲਇਆ ਕਸੀਰਾ ਿਥ ਕਢ ਸ ਤ ਇਕ ਜਿਉੋਂ ਤਾਣਾ ਪੇਿਾ॥ (10-17-8) 
 ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਿਜਰ ਮਾਂ ਜਪਉ ਬੇਿਾ ॥ ੧੭॥ (10-17-9) 
 
 ਗੋ ਤਮ ਨਾਰ ਅਜਿਜਲਆ ਜਤਸਨੋੋਂ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਣਾ॥ (10-18-1) 
 ਪਰ ਗਰ ਿਾਇ ਸਰਾਪ ਲੈ ਿੋਇ ਸਿਸ ਭਗ ਪਛੋਤਾਣਾ॥ (10-18-2) 
 ਸੁੰ ਞਾ ਿੋਆ ਇੰ ਦਰਲੋਕ ਲੁਜਕਆ ਸਰਵਰ ਮਨ  ਸ਼ਰਮਾਣਾ॥ (10-18-3) 
 ਸਿਸ ਭਗਿੁ ਲੋਇਣ ਸਿਸ ਲੈੋਂਦੋਈ ਇੰ ਦਰਪੁਰੀ ਜਸਧਾਣਾ॥ (10-18-4) 
 ਸਤੀ ਸਤਿੁੰ  ਿਲ ਜਸਲਾ ਿੋਇ ਨਦੀ ਜਕਨਾਰੇ ਬਾਝ ਪਰਾਣਾ॥ (10-18-5) 
 ਰਘੁਪਜਤ ਚਰਣ ਛੁਿੰਜਦਆ ਚਲੀ ਸੁਰਗਪੁਰ ਬਣੇ ਜਬਬਾਣਾ॥ (10-18-6) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਲਯਾਈਅਿੁੰ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ॥ (10-18-7) 
 ਗੁਣਨੋੋਂ ਗੁਣ ਸਭਕੋ ਕਰ ੈਅਉਗਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਜਤਸ ਿਾਣਾ॥ (10-18-8) 
 ਅਜਵ ਗਤ ਗਜਤ ਜਕਆ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ॥ ੧੮॥ (10-18-9) 
 
 ਵਾਿੇ ਮਾਣਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਿਵਾੜਾ॥ (10-19-1) 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਸੇਜਵਆ ਮਨ  ਜਵਚ ਿੋਆ ਜਖੰਿੋਤਾੜਾ॥ (10-19-2) 
 ਮਾਰਣ ਨੋੋਂ ਲੋਚੈ ਘਣਾ ਕਢ ਨ  ਿੰਘੈ ਿਿੱਥ ਉ ਘਾੜਾ॥ (10-19-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਮਨ  ਆ ਰਜਖਆ ਿੋਇ ਨ ਆਵੈ ਉ ਛੋਿਾੜਾ॥ (10-19-4) 
 ਅਉਗਣ ਸਭ ਪਰਗਾਜਸਅਨੁ ਰੋਜ਼ਗਾਰੁ ਿੈ ਇਿ ਅਸਾੜਾ॥ (10-19-5) 
 ਘਰ ਜਵ ਚ ਪੁਛਣ ਘਜਲਆ ਅੰਤਕਾਲ ਿੈ ਕੋਇ ਅਸਾੜਾ॥ (10-19-6) 
 ਕੋੜਮੜਾ ਚਉਖੰਨੀਐ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ॥ (10-19-7) 
 ਸਚ ਜਦਰੜਾਇ ਉਧਾਜਰਅਨੁ ਿਪ ਜਨਕਥਾ ਉਪਰ ਵਾੜਾ॥ (10-19-8) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਪਾਪ ਪਿਾੜਾ ॥ ੧੯ ॥ (10-19-9) 
 
 ਪਜਤ ਅਿਾਮਲ ਪਾਪ ਕਰ ਿਾਇ ਕਲਾਵਤਣੀ ਦੇ ਰਜਿਆ॥ (10-20-1) 
 ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਿੋਇਕ ੈਪਾਪ ਕਮਾ ਵੇ ਦੁਰਮਜਤ ਦਜਿਆ॥ (10-20-2) 
 ਜਬਰਥਾ ਿਨਮ ਗਵ ਾਇਅਨ ੁ ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਜਫਰਦਾ ਵਜਿਆ॥ (10-20-3) 
 ਜਛਅ ਪੁਤ ਿਾਏ ਵੇਸਵਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇਛੇ ਲਜਿਆ॥ (10-20-4) 
 ਪੁਤਰ ਉਪੰਨਾ ਸਤਵਾਂ ਨਾਉੋਂ ਧਰਣ ਨੋੋਂ ਜਚਤ ਉਮਜਿਆ॥ (10-20-5) 
 ਗੁਰ  ਦੁਆਰ ੈਿਾਇਕ ੈਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉੋਂ ਨਰਾਇਣ ਕਜਿਆ॥ (10-20-6) 
 ਅੰਤਕਾਲ ਿਮਦ ਤ ਵੇਖ ਪੁਤ ਨਰਾਇਣ ਬੋਲੈ ਛਜਿਆ॥ (10-20-7) 
 ਿਮਗਣ ਮਾਰੇ ਿਜਰਿਨਾਂ ਗਇਆ ਸੁਰਗ ਿਮ ਡੰਡ ਨ ਸਜਿਆ॥ (10-20-8) 



 ਨਾਇ ਲਏ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਜਿਆ ॥ ੨੦॥ (10-20-9) 
 
 ਗਨ ਕਾ ਪਾਪਨ ਿੋਇਕ ੈਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਿਾਰ ਪਰੋਤਾ॥ (10-21-1) 
 ਮਿਾਂ ਪੁਰਖ ਅਚਾਣਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਇ ਖਲੋਤਾ॥ (10-21-2) 
 ਦੁਰਮਜਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਿੋਇ ਿਥਿੁੰ  ਉਸਨੋੋਂ ਜਦਤੋਸੁ ਤੋਤਾ॥ (10-21-3) 
 ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ ਕਰ ਖੇਲ ਜਗਆ ਦੇ ਵਣਿ ਸਉਤਾ॥ (10-21-4) 
 ਜਲਵ ਲਾਗੀ ਜਤਸ ਤੋਜਤਅਿੁੰ  ਜਨਤ ਪੜਹਾਏ ਕਰ ੈਅਸੋਤਾ॥ (10-21-5) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰਮਜਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ॥ (10-21-6) 
 ਅੰਤਕਾਲ ਿਮ ਿਾਲ ਤੋੜ ਨਰਕੈ ਜਵਚ ਨ ਖਾਧੁਸ ਗੋ ਤਾ॥ (10-21-7) 
 ਗਈ ਬੈਕੁੰ ਠ ਜਬਬਾਣ ਚੜਹ ਨਾਉ ਨਾਰਾਇ ਣ ਛੋਤ ਅਛੋਤਾ॥ (10-21-8) 
 ਥਾਉੋਂ ਜਨਥਾਵੇੋਂ ਮਾਣ ਮਣੋਤਾ ॥ ੨੧॥ (10-21-9) 
 
 ਆਈ ਪਾਪਜਣ ਪ ਤਨਾਂ ਦੁਿੀੋਂ ਥਣੀੋਂ ਜਵਿੁ ਲਾਇ ਵਿੇਲੀ॥ (10-22-1) 
 ਆਇ ਬੈਠੀ ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ ਨੇਿੁੰ  ਲਾੲi ਨਵਿਾਜਣ ਨਵੇਲੀ॥ (10-22-2) 
 ਕੁਛੜ ਲਏ ਗੋ ਜਬੰਦ ਰਾਇ ਕਜਰ ਚੇਿਕ ਚਤੁਰੰਗ ਮਿੇਲੀ॥ (10-22-3) 
 ਮੋਿਣ ਮੌਮੇ ਪਾਇਓਨ ਬਾਿਰ ਆਈ ਗਰਬ ਗਿੇ ਲੀ॥ (10-22-4) 
 ਦੇਿ ਵ ਧਾਇ ਉਚਾਇਨ ੁ ਜਤਿ ਚਜਰਆਰ ਨ ਾਰ ਅਠਖੇਲੀ॥ (10-22-5) 
 ਜਤਿ ਲੋਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਚੰਮਜੜਆ ਗਲ ਿੋਇ ਦੁਿੇਲੀ॥ (10-22-6) 
 ਖਾਇ ਪਛਾੜ ਪਿਾੜ ਵਾਂਗ ਿਾਇ ਪਈ ਓਿਾੜ ਧਕੇਲੀ॥ (10-22-7) 
 ਕੀਤੀ ਮਾਊ ਤੁਲ ਸਿੇਲੀ ॥ ੨੨॥ (10-22-8) 
 
 ਿਾਇ ਸੁਤਾ ਪਰਭਾਸ ਜਵਚ ਗੋ ਡੇ ਉਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ॥ (10-23-1) 
 ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਵਚ ਪਦਮ ਿੈ ਜਝਲਜਮਲ ਝਲਕੈ ਵਾਂਗੀ ਤਾਰੇ॥ (10-23-2) 
 ਬਿੱਧਕ ਆਯਾ ਭਾਲਦਾ ਜਮਰਗੈ ਿਾਣ ਬਾਣ ਲੈ ਮਾਰੇ॥ (10-23-3) 
 ਦਰਸ਼ਨ ਜਡਠੋਸੁ ਿਾਇਕ ੈਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰ ੈਪ ਕਾਰੇ॥ (10-23-4) 
 ਗਲ ਜਵਚ ਲੀਤਾ ਜਿਸ਼ਨ ਿੀ ਅਵਗੁਣ ਕੀਤੇ ਿਰ ਨ ਜਚਤਾਰੇ॥ (10-23-5) 
 ਕਰ ਜਕਰਪਾ ਸੰਤੋਜਖਆ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਜਬਰਧ ਬੀਚਾਰੇ॥ (10-23-6) 
 ਭਲੇ ਭਲੇ ਕਰ ਮੰ ਨੀਅਜਨ ਬੁਜਰਆਂ ਦੇ ਿਜਰ ਕਾਿ ਸਵਾਰੇ॥ (10-23-7) 
 ਪਾਪ ਕਰੰਦੇ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰੇ ॥ ੨੩॥੧੦॥ (10-23-8) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (11-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿਾਂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਿੁਿਾਰੀ॥ (11-1-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡ ਿੈ ਆਇ ਝਰੋਖੈ ਖੋਲੈ ਬਾਰੀ॥ (11-1-3) 
 ਅਜਮਉਜਕਰਨ ਜਨਝਰ ਝ ਰ ੈਅਨਿਦਨਾਦ ਵਾਇਨ  ਦਰਬਾਰੀ॥ (11-1-4) 
 ਪਾਜਤਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਮਿਲਸੈ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀਵਣ ਭਾਰੀ॥ (11-1-5) 
 ਸਾਕੀ ਿੋਇ ਪੀਆਵਣਾ ਉਲਸ਼ ਜਪਆਲੈ ਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ॥ (11-1-6) 
 ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਚਲਣਾ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਸਦਾ ਿੁਜਸ਼ਆਰੀ॥ (11-1-7) 
 ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ॥ ੧॥ (11-1-8) 
 
 ਇਕਤ ਨੁਕਤ ੈਿੋਇ ਿਾਇ ਮੁਿਰਮ ਖੈਰ ਖੁਆਰੀ॥ (11-2-1) 
 ਮਸਤਾਨੀ ਜਵਚ ਮਿਲਸੀ ਗੈਰ ਮਿਿੱਲ ਿਾਣਾ ਮਨ  ਮਾਰੀ॥ (11-2-2) 
 ਗਲ ਨ ਬਾਜਿਰ ਜਨਕਲੈ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਕਰਾਰੀ॥ (11-2-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਦੇਿ ਜਬਦੇਿ ਵ ਡੇ ਵੀਚਾਰੀ॥ (11-2-4) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਨ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (11-2-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਬਦ ਅਿਾਰੀ॥ (11-2-6) 
 ਅਵਗਜਤ ਗਜਤ ਅਗਾਧਬੋਧ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਸਗਾਿ ਅਪਾਰੀ॥ (11-2-7) 
 ਸਜਿਣ ਅਵਿਣ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ॥ ੨॥ (11-2-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਗੁਰਜਸਖ ਜਮਲ ਸਰਨੀ ਆਯਾ॥ (11-3-1) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਸਫਲ ਮ ਰਤ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਪਾਯਾ॥ (11-3-2) 
 ਪਰਦਖਨਾ ਡੰਡਉਤ ਕਰ ਮਸਤਕ ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਯਾ॥ (11-3-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਿੋਇ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਸਚੁ ਮੰ ਤਰ ਸੁਣਾਯਾ॥ (11-3-4) 
 ਸਚ ਰਾਸ ਰਜਿਰਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਿਗ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਯਾ॥ (11-3-5) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਿਰ ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਤਿਾਯਾ॥ (11-3-6) 
 ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦਰੜਾਯਾ॥ (11-3-7) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸਦਾਯਾ ॥ ੩॥ (11-3-8) 
 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋ  ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਮੇਲ ਜਮਲਾਯਾ॥ (11-4-1) 
 ਿੁਕਮ ਰਿਾਈ ਚਿੱਲਣਾ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਿਣਾਯਾ॥ (11-4-2) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ ਕਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਚਾਰ ਲੁਭਾਯਾ॥ (11-4-3) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਜਪ ਉਪੀ ਸਿਿ ਸਮਾਈ ਅਿਰੁ ਿਰਾਯਾ॥ (11-4-4) 



 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣ ਜਨਵ ਚਲਣ ਿਬਿੁੰ  ਦੇਕ ੈਭਲਾ ਮਨ ਾਯਾ॥ (11-4-5) 
 ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਅਰਾਧਣਾ ਦੁਜਬਧਾ ਦ ਿਾ  ਭਾਉ ਜਮਿਾਯਾ॥ (11-4-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਨਿ ਪਦ ਪਾਯਾ ॥ ੪॥ (11-4-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਬਾਰੀਕ ਿੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਜਤ ਭੀੜੀ॥ (11-5-1) 
 ਓਥ ੈਜਿਕੈ ਨ  ਭੁਲਿਣਾ ਚਿੱਲ ਨ ਸਕੈ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ॥ (11-5-2) 
 ਵਾਲਿੁੰ  ਜਨਕੀ ਆਖੀਐ ਤੇਲ ਜਤਲਿੁੰ  ਲੈ ਕੋਲਹ ਪੀੜੀ॥ (11-5-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸ ਖੀਰ ਨੀਰ ਜਨਰਨਉ ਿੁ ਜਨ ਵੀੜੀ॥ (11-5-4) 
 ਜਸਲ ਆਲ ਣੀ ਚਿਣੀ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਜਨਵੀੜੀ॥ (11-5-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ ਆਸ ਜਨਰਾਸੀ ਝੀੜ ਉਝੀੜੀ॥ (11-5-6) 
 ਸਿਿ ਸਰੋਵਰ ਸਚ ਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚ ਤਖਤ ਿਰੀੜੀ॥ (11-5-7) 
 ਚੜਹ ਇਕੀਿ ਪਉੜੀਆਂ ਜਨਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੀੜੀ॥ (11-5-8) 
 ਗੁੰਗੇ  ਦੀ ਮਜਠਆਈਐ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਵਸਮਾਦ ਬਚੀੜੀ॥ (11-5-9) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਿਿ ਅਲੀੜੀ ॥ ੫॥ (11-5-10) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮ ਰਸ ਚਰਣੋਦਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਪਖਾਲੇ॥ (11-6-1) 
 ਸੁਖ ਸੰਪਿ ਜਵਚ ਰਖ ਕੇ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਜਪਆਲੇ॥ (11-6-2) 
 ਕਉਲਾਲੀ ਸ ਰਿਮੁਖੀ ਲਿੱਖ ਕਵਲ ਜਖੜਦੇ ਰਲੀਅਲੇ॥ (11-6-3) 
 ਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਿੋਇ ਕੁਮਦਨੀ ਚਰਣ ਕਵਲ ਸੀਤਲ ਅਮੀਆਲੇ॥ (11-6-4) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਲਖ ਸ ਰਿ ਿੋਵਨ ਅਜਲਕਾਲੇ॥ (11-6-5) 
 ਲਖ ਤਾਰੇ ਸ ਰਿ ਚੜਹੇ ਜਿਉੋਂ ਛਪ ਿਾਨ ਨ ਆਪ ਸਮਹਾਲੇ॥ (11-6-6) 
 ਚਰਣ ਕਮਲ ਦਲ ਿੋਤ ਜਵਚ ਲਖ ਸ ਰਿ ਲੁਕ ਿਾਨ ਰਵਾਲੇ॥ (11-6-7) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਖਾਲੇ ॥ ੬॥ (11-6-8) 
 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਕਵਰਨ ਕਰ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਤਮੋਲ ਗੁਲਾਲੇ॥ (11-7-1) 
 ਅਸ਼ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਕਰ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਭੇਦ ਜਵਚਾਲੇ॥ (11-7-2) 
 ਚੰਦਣ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਅਫਲ ਸਫਲ ਜਵਚ ਵਾਸ ਬਿਾਲੇ॥ (11-7-3) 
 ਲੋਿਾ ਸੁਇਨਾ ਿੋਇਕ ੈਸੁਇਨਾ ਿੋਇ ਸੁਗੰਧ ਜਵਖਾਲੇ॥ (11-7-4) 
 ਸੁਇਨੇ ਅੰਦਜਰ ਰੰਗ ਰਸ ਚਰਣਾਜਮਰਤ ਅੰਜਮਰਤ ਮਤਵਾਲੇ॥ (11-7-5) 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਸੁਇਜਨਅਿੁੰ  ਿਗਮਗ ਿੋਜਤ ਿੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ॥ (11-7-6) 
 ਜਦਬ ਦੇਿ ਜਦਬਜਦਰ ਸ਼ ਿੋਇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਦਬ ਿੋਜਤ ਉਿਾਲੇ॥ (11-7-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਰਸਕ ਰਸਾਲੇ ॥ ੭॥ (11-7-8) 
 
 ਪਰੇਮ ਜਪਆਲਾ ਸਾਧਸੰ ਗ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਅਨਿਦ ਜਲਵਲਾਈ॥ (11-8-1) 



 ਜਧਆਨ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਗਜਤ ਅੰਜਮਰਤ ਜਦਰਸਿ ਜਸਰਸ਼ਿ ਵਰਸਾਈ॥ (11-8-2) 
 ਘਨਿਰ ਚਾਤਰਕ ਮੋਰ ਿਯੋੋਂ ਅਨਿਦ ਧੁਨ ਸੁਨ  ਪਾਇਲ ਪਾਈ॥ (11-8-3) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰ ਦ ਰਸ ਸੁਖ ਸੰਪਿ ਿੁਇ ਭਵਰ ਸਮਾਈ॥ (11-8-4) 
 ਸੁਖਸਾਗਰ ਜਵਚ ਮੀਨ ਿੋਇ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਨ ਖੋਿ ਖੋਿਾਈ॥ (11-8-5) 
 ਅਜਪ ਉ ਪੀਅਣ ਜਨਝਰ ਝਰਣ ਅਿਰ ਿਰਣ ਅਲਖ ਲਖਾਈ॥ (11-8-6) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਘ ਕੈ ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਖਾਈ॥ (11-8-7) 
 ਵਾਜਿਗੁਰ  ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੮॥ (11-8-8) 
 
 ਕਿੱਛ  ਅੋਂਡਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕਰ ਪਰਪਕ ਨਦੀ ਜਵ ਚ ਆਣ॥ੈ (11-9-1) 
 ਕ ੰਿ ਜਰਦੇ ਜਸਮਰਣ ਕਰ ੈਲੈ ਬਚਾ ਉਡਦੀ ਅਸਮਾਣ॥ੈ (11-9-2) 
 ਬਿੱਤਕ ਬਿੱਚਾ ਤੁਰ ਤੁਰਾ ਿਲ ਥਲ ਵਰਤ ੈਸਜਿਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (11-9-3) 
 ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਂਵਣੀ ਜਮਲਦਾ ਿਾਇ ਕੁਿੰਬ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (11-9-4) 
 ਿੰਸ ਵੰਸ ਵਸ ਮਾਨਸਰ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾਣ॥ੈ (11-9-5) 
 ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਜਸਮਰਨ ਸਦਾ ਸਜਤਗੁਰ ਜਸਖ ਰਖੇ  ਜਨਰਬਾਣ॥ੈ (11-9-6) 
 ਭ ਤ ਭਜਵਖਿੁੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਜਤਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣ॥ੈ (11-9-7) 
 ਿਾਤੀੋਂ ਸੁੰ ਦਰ ਲੋਕ ਨ ਿਾਣ ੈ॥ ੯॥ (11-9-8) 
 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਬਾਵਣ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਿੋਈ॥ (11-10-1) 
 ਫਲ ਜਵਣ ਚੰਦਨ ਬਾਵਨਾ ਆਜਦ ਅਨਾਜਦ ਜਬਅੰਤ ਸਦੋਈ॥ (11-10-2) 
 ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਿੁ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨ ਚੰਦਨ ਕੋਈ॥ (11-10-3) 
 ਅਸ਼ਿ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਿੋਇ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਕੰਚਨ ਿੋਈ॥ (11-10-4) 
 ਕੰਚਨ ਿੋਇ ਨ ਕੰਚਨਿੁ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤ ੈਸਭ ਲੋਈ॥ (11-10-5) 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰ ਗ ਸੰਗ ਸਾਗਰ ਸੰਿਮ ਖਾਰਾ ਸੋਈ॥ (11-10-6) 
 ਬਗਲਾ ਿੰਸ ਨ ਿੋਵਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਿਾਇ ਖਲੋਈ॥ (11-10-7) 
 ਵੀਿਾਂ ਦ ੈਵਰਤਾਰੈ ਓਿੀ ॥ ੧੦॥ (11-10-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਜਨਿ ਘਰ ਭੋਈ॥ (11-11-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿੈ ਸਿਿ ਘਰ ਜਸਮਰਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਗੁਨ ਗੋ ਈ॥ (11-11-2) 
 ਲੋਿਾ ਸੁਇਨਾ ਿੋਇਕ ੈਸੁਇਜਨਅਿੁੰ  ਸੁਇਨਾ ਿਯੋੋਂ ਅਜਵ ਲੋਈ॥ (11-11-3) 
 ਚੰਦਨ ਿੋਵੈ ਜਨੰਮ ਵਣ ਜਨੰਮਿੁੰ ਚੰਦਨ ਜਬਰਖ ਪਲੋਈ॥ (11-11-4) 
 ਗੰ ਗੋ ਦਕ ਚਰਣੋਦਕਿੁੰ  ਗੰ ਦੋਦਕ ਜਮਲ ਗੰ ਗਾ ਿੋਈ॥ (11-11-5) 
 ਕਾਗਿੁੰ ਿੰਸ ਸੁਵੰਸ ਿੋਇ ਿੰਸਿੁ ੇੰ ਪਰਮ ਿੰਸ ਜਵਰਲੋਈ॥ (11-11-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸ ਸਿੱਚ ਕ ੜ ਨੀਰ ਖੀਰ ਜਵਲੋਈ॥ (11-11-7) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਿੋਈ ॥ ੧੧॥ (11-11-8) 



 
 ਕਿੱਛ  ਬਚਾ ਨਦੀ ਜਵਚ ਗੁਰਜਸਖ ਲਿਰ ਨ ਭਵਿਲ ਜਵਆਪੈ॥ (11-12-1) 
 ਕ ੰਿ ਬਚੇ ਲੈਇ ਉੱਡਰੇ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਜਧ ਅਗਾਜਧ ਨ ਿਾਪੈ॥ (11-12-2) 
 ਿੰਸ ਵੰਸ  ਿੈ ਮਾਨਸਰ ਸਿਿ ਸਰੋਵਰ ਵਡ ਪਰਤਾਪੈ॥ (11-12-3) 
 ਬਿੱਤਕ ਬਚਾ ਕੋਇਲੈ ਨ ੰਦ ਨੰਦਨ ਵਸੁਦੇਵ ਜਮਲਾਪੈ॥ (11-12-4) 
 ਰਵਸਜਸ ਚਕਵੀ ਤੇ ਚਕੋਰ ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਲੰਘ ਵਰ ੈਸਰਾਪੈ॥ (11-12-5) 
 ਅਨਲ ਪੰਜਖ ਬਚਾ ਜਮਲੈ ਜਨਰਾਧਾਰ ਿੋਇ ਸਮਝੈ ਆਪੈ॥ (11-12-6) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਸੰਧ ਜਮਲਾਵਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਾਪੈ॥ (11-12-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਥਾਜਪ ਉਥਾਪੈ ॥ ੧੨॥ (11-12-8) 
 
 ਤਾਰ  ਪੋਪਿ ਤਾਜਰਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਉਦਾਸੀ॥ (11-13-1) 
 ਮ ਲਾਕੀੜ ਵਖਾਣੀਐ ਚਜਲਤ ਅਚਰਿ ਲੁਭਤ ਗੁਰਦਾਸੀ॥ (11-13-2) 
 ਜਪਰਥਾ ਖੰਡਾ ਸੋਇਰੀ ਚਰਣ ਸਰਣ ਸੁਖ ਸਿਜਿ ਜਨਵਾਸੀ॥ (11-13-3) 
 ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਿਾਇੰ ਦਾ ਮਿਲਸ ਮਰਦਾਨ ਾ ਮੀਰਾਸੀ॥ (11-13-4) 
 ਜਪਰਥੀ ਮਲ ਸਿਗਲ ਭਲਾ  ਰਾਮਾਜਡਡ ਭਗਤ ਅਭਯਾਸੀ॥ (11-13-5) 
 ਦਉਲਤਖਾਂ ਲੋਦੀ ਭਲਾ ਿੋਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (11-13-6) 
 ਮਾਲਾ ਮਾਂਗਾ ਜਸਖ ਦੁਇ ਗਰਬਾਣੀ ਰਸ ਰਜਸਕ ਜਬਲਾਸੀ॥ (11-13-7) 
 ਸਨਮੁਖ ਕਾਲ  ਆਸ ਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਗਿ ਸ਼ਾਬਾਸੀ॥ (11-13-8) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਪਰਗਾਸੀ ॥ ੧੩॥ (11-13-9) 
 
 ਭਗਤ ਿੋ ਭਗਤਾ ਓਿਰੀ ਿਾਪ  ਵੰਸੀ ਸੇ ਵ ਕਮਾਵੈ॥ (11-14-1) 
 ਸ਼ੀਿਾਂ ਉੱਪਲ ਿਾਣੀਐ ਗਿਨ ਉਪਲ ਸਜਤਗੁਰ ਭਾਵੈ॥ (11-14-2) 
 ਮੈਲਸੀਆਂ ਜਵਚ ਆਖੀਐ ਭਾਗੀਰਥ ਕਾਲੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ॥ (11-14-3) 
 ਜਿਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਲਾ ਬ ੜਾ ਬੁਢਾ ਇਕ ਮਨ  ਜਧਆਵੈ॥ (11-14-4) 
 ਜਫਰਣਾ ਖਿਰਾ ਿੋਧ ਜਸਖ ਿੀਵਾਈ ਗੁਰੁ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ॥ (11-14-5) 
 ਗੁਿਰ ਿਾਤ ਲੁਿਾਰ ਿੈ ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਨ ਾਵੈ॥ (11-14-6) 
 ਨਾਈ ਜਧੰਙ ਵਖਾਣੀਐ ਸਜਤਗੁਰ ਸੇਵ ਕੁਿੰਬ ਤਰਾਵੈ॥ (11-14-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵੈ ॥ ੧੪॥ (11-14-8) 
 
 ਪਾਰੋ ਿੁਲਕਾ ਪਰਮਿੰਸ ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰ ਜਕਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ (11-15-1) 
 ਮਲ ਸ਼ਾਿੀ ਸ ਰਮਾ ਵਡਾ ਭਗਤ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ॥ (11-15-2) 
 ਦੀਪਾ ਦੇਉ  ਨਰਣੈ ਦਾਸ ਬੁਲੇ ਦੇ ਿਾਈਏ ਬਜਲਿਾਰੀ॥ (11-15-3) 
 ਲਾਲ ਸੁਲਾਲ  ਬੁਦਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਿੀਵਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (11-15-4) 
 ਿਗਾ ਬਾਣੀਆ ਿਾਣੀਐ ਸੰਸਾਰ  ਨਾਲੈ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (11-15-5) 



 ਖਾਨ  ਮਾਈਆਂ ਪੁਤ ਜਪਉ ਗੁਣ ਗਾਿਕ ਗੋ ਜਬੰਦ ਭੰਡਾਰੀ॥ (11-15-6) 
 ਿੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁਤਰ ਤਾਰੀ॥ (11-15-7) 
 ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥ ੧੫॥ (11-15-8) 
 
 ਜਪਰਥੀਮਲ ਤੁ ਲਸਾ ਭਲਾ ਮਲਣ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਿਤਕਾਰੀ॥ (11-16-1) 
 ਰਾਮ  ਦੀਪਾ ਉਗਰ ਸੈਣ ਨਾਗਉ ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀ॥ (11-16-2) 
 ਮੋਿਣ ਰ ਪ ਮਜਿਤੀਆ ਅਮਰ  ਗੋ ਪੀ ਿਉਮੈੋਂ ਮਾਰੀ॥ (11-16-3) 
 ਸਿਾਰ  ਗੰ ਗ  ਭਲੇ ਭਾਗ  ਭਗਜਤ ਭਗਜਤ ਿੈ ਜਪਆਰੀ॥ (11-16-4) 
 ਖਾਨ  ਛੁਰਾ ਤਾਰ  ਤਰੇ ਤੇਗਾ ਪਾਸੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ॥ (11-16-5) 
 ਉਗਰ  ਨੰਦ  ਸ ਦਨਾ ਪ ਰੋ ਝਿਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ॥ (11-16-6) 
 ਮਲੀਆਂ ਸਿਾਰ  ਭਲੇ ਛੀੋਂਬੇ ਗੁਰ ਦਰਗਿ ਦਰਬਾਰੀ॥ (11-16-7) 
 ਪਾਂਧਾ ਬ ਲਾ ਿਾਣੀਐ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਇਣ ਲੇਖਾਰੀ॥ (11-16-8) 
 ਡਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਜਤ ਭਾਰੀ ॥ ੧੬॥ (11-16-9) 
 
 ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਸਬਿੱਰਵਾਲ ਸਭੇ ਜਸਰਦਾਰਾ॥ (11-17-1) 
 ਪ ਰੋ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਿੈ ਜਬਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾ ਰਾ॥ (11-17-2) 
 ਪੁਰਕ ਪ ਦਾਰਥ ਿਾਣੀਐ ਤਾਰ  ਭਾਰ  ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ॥ (11-17-3) 
 ਮਿਾਂ ਪੁਰਖ ਿੈ ਮਿਾਂ ਨੰਦ ਜਬਧੀ ਚੰਦ ਬੁਧ ਜਬਮਲ ਵੀਚਾਰਾ॥ (11-17-4) 
 ਬਰਮ ਦਾਸ ਿੈ ਖੋਿੜਾ ਡ ੰਗਰ ਦਾਸ ਭਲੇ ਤਜਕਆਰਾ॥ (11-17-5) 
 ਦੀਪਾ ਿੇਠਾ ਤੀਰਥਾ ਸੈੋਂਸਾਰ  ਬ ਲਾ ਸਜਚਆਰਾ॥ (11-17-6) 
 ਮਾਈਆ ਿਾਪਾ ਿਾਣੀਅਨ ਨਈਆ ਖੁਲਰ ਗੁਰ  ਜਪਆਰਾ ॥ (11-17-7) 
 ਤੁਲਸਾ ਵਿੁਰਾ ਿਾਣੀਐ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ਼ ਅਚਾਰਾ॥ (11-17-8) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚ ਸਵਾਰਨ ਿਾਰਾ ॥ ੧੭ ॥ (11-17-9) 
 
 ਪੁਰੀਆ ਚ ਿੜ ਚਉਧਰੀ ਪੈੜਾ ਦਰਗਿ ਦਾਤਾ ਭਾਰਾ॥ (11-18-1) 
 ਬਾਲਾ ਜਕਸ਼ਨਾ ਜਝੰਗਰਜਣ ਪੰਡਤਰਾਇ ਸਭਾ ਸੀੋਂਗਾਰਾ॥ (11-18-2) 
 ਸੁਿੜ ਜਤਲੋਕਾ ਸ ਰਮਾ ਜਸਖ ਸਮੁਦਾ ਸਨਮੁਖਾ ਸਾਰਾ॥ (11-18-3) 
 ਕੁਲਾ ਭੁਲਾ ਝੰਡੀਆ ਭਾਗੀਰਥ ਸੁਇਨੀ ਸਜਚਆਰਾ॥ (11-18-4) 
 ਲਾਲ  ਬਾਲ  ਜਵਿ ਿਨ ਿਰਖਵੰਤ ਿਰਦਾਸ ਜਪਆਰਾ॥ (11-18-5) 
 ਧੀਰ  ਜਨਿਾਲ  ਤੁਲਸੀਆ ਬ ਲਾ ਚੰਡੀਆ ਬਿੁ ਗੁਜਣਆਰਾ॥ (11-18-6) 
 ਗੋ ਖ  ਿੋਡਾ ਮਜਿਜਤਆ ਗੋ ਤਾ ਮਦ  ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰਾ॥ (11-18-7) 
 ਝਾਂਝ  ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਿੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਿਜ਼ ਰ ਜਕਦਾਰਾ॥ (11-18-8) 
 ਸਾਧ ਸੰ ਗਜਤ ਪਰਗਿ ਪਾਿਾਰਾ ॥ ੧੮॥ (11-18-9) 
 



 ਗੰ ਗ  ਨਾਊ ਸਰਗਲਾ ਰਾਮਾ ਧਰਮਾ ਊਦਾ ਭਾਈ॥ (11-19-1) 
 ਿਿ  ੇ ੇਿੱਤਿੱਿ  ਵੰਜਤਆ ਜਫਰਨਾ ਸ ਦ ਵਡਾ ਸਤ ਭਾਈ॥ (11-19-2) 
 ਭੋਲ  ਭਿ  ਿਾਣੀਅਜਨ  ਸਨਮੁਖ ਤੇਵਾੜੀ ਸੁਖਦਾਈ॥ (11-19-3) 
 ਡਲਾ ਭਾਗੀ ਭਗਜਤ ਿੈ ਿਾਪੁਨ  ਵੇਲਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥ (11-19-4) 
 ਮ ਲਾ ਸ ਿਾ ਧਾਵਣੇ ਚੰਦ  ਚਉਝੜ ਸੇ ਵ ਕਮਾਈ॥ (11-19-5) 
 ਰਾਮਦਾਸ ਭੰਡਾਰੀਆ ਬਾਲਾ ਸਾਂਈ ਦਾਸ ਜਧਆਈ॥ (11-19-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਬਸ਼ਨ  ਬੀਬੜਾ ਮਾਛੀ ਸੁੰ ਦਰ ਗੁਰਮਜਤ ਪਾਈ॥ (11-19-7) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੯ ॥ (11-19-8) 
 
 ਿਿ  ਭਾਨ  ਤੀਰਥਾ ਚਾਈ ਚਲੀਏ ਚਢੇ ਚਾਰੇ॥ (11-20-1) 
 ਸਣੇ ਜਨਿਾਲੇ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰ  ਜਪਆਰੇ॥ (11-20-2) 
 ਸੇਖੜ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀਅਜਿ ਨ ਾਊ ਭੁਲ  ਜਸਖ ਸੁਚਾਰੇ॥ (11-20-3) 
 ਿਿ  ਿੀਵਾ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਮਿਾਂ ਪੁਰਖ ਮ ਲਾ ਪਰਵਾਰੇ॥ (11-20-4) 
 ਚਤੁਰਦਾਸ ਮ ਲਾ ਕਪ ਰ ਿਾੜ  ਗਾੜ  ਜਵਿ ਜਵਚਾਰੇ॥ (11-20-5) 
 ਜਫਰਨਾ ਬਜਿਲ ਵਖਾਣੀਅਜਿ ਿੇਠਾ ਚੰਗਾ ਕੁਲ ਜਨਸਤਾਰੇ॥ (11-20-6) 
 ਜਵਸਾ ਗੋ ਪੀ ਤੁਲਸੀਆ ਭਾਰਦੁਆਿੀ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ॥ (11-20-7) 
 ਵਡਾ ਭਗਤ ਿੈ ਭਾਈਅੜਾ ਗੋ ਜਬੰਦ ਘੇਈ ਗੁਰ  ਦੁਆਰੇ॥ (11-20-8) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪ ਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ੨੦॥ (11-20-9) 
 
 ਕਾਲ  ਚਉਿੜ ਬੰਮੀਆ ਮ ਲੇ ਨੋੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਪਆਰਾ॥ (11-21-1) 
 ਿੋਮਾਂ ਜਵਚ ਕਮਾਿੀਆਂ ਗੋ ਇੰ ਦ ਘੇਈ ਗੁਰੁ ਜਨਸਤਾਰਾ॥ (11-21-2) 
 ਜਭਖਾ ਿੋਡਾ ਭਿ ਦੁਇ ਧਾਰੋ ਸ ਦ ਮਿਲ ਜਤਸ ਭਾਰਾ॥ (11-21-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ  ਕੋ ਿਲੀ ਨਾਲ ਜਨਿਾਲ  ਸੇਵਕ ਸਾਰਾ॥ (11-21-4) 
 ਛਿ  ਭਲਾ ਿਾਣੀਐ ਮਾਈ ਜਦਤਾ ਸਾਧ ਜਵਚਾਰਾ॥ (11-21-5) 
 ਤੁਲਸਾ ਬਿੁਰਾ ਭਗਤ ਿੈ ਦਾਮੋਦਰ ਦੋ ਕੁਲ ਬਜਲਿਾਰਾ॥ (11-21-6) 
 ਭਾਨਾ ਆਵਲ ਜਵਗ ਮਲ ਬੁਧ  ਛੀੋਂਬਾ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ॥ (11-21-7) 
 ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ੨੧॥ (11-21-8) 
 
 ਦੀਪਕੁ ਦੀਪਾ ਕਾਸਰਾ ਗੁਰ  ਦੁਆਰੇ ਿੁਕ ਮੀ ਬੰਦਾ॥ (11-22-1) 
 ਪਿੀ ਅੰਦਰ ਚਉਧਰੀ ਜਢਲੋੋਂ ਲਾਲ ਲੰਗਾਿ ਸੁਿੰਦਾ॥ (11-22-2) 
 ਅਿਬ ਅਿਾਇਬ ਸੰਜਙਆ ਉਮਰ ਸ਼ਾਿ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ॥ (11-22-3) 
 ਪੈੜਾ ਛਿਲ ਿਾਣੀਐ ਕੰਦ  ਸੰਘਰ ਜਮਲੈ ਿਸੰਦਾ॥ (11-22-4) 
 ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਪ ਰ ਦੇਉ  ਜਸਖੈ ਜਮਜਲਆ ਮਨ  ਜਵਗਸੰਦਾ॥ (11-22-5) 
 ਸੰਮਣ ਿੈ ਸ਼ਾਿਬਾਜ਼ ਪੁਰ ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਿੰਦਾ॥ (11-22-6) 



 ਿੋਧਾ ਿਲ ਤੁਲਸਪੁਰ ਮੋਿਣ ਆਲਮ ਿੰਗ ਰਿੰਦਾ॥ (11-22-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵਜਡਆ ਵਡੇ ਮਸੰਦਾ ॥ ੨੨॥ (11-22-8) 
 
 ਢੇਸੀ ਿੋਧਿੁ ਸੰਗ ਿੈ ਗੋਜਬੰਦ ਗੋ ਲਾ ਿਸ ਜਮਲੰਦਾ॥ (11-23-1) 
 ਮੋਿਣ ਕੁਕ ਵਖਾਣੀਐ ਧੁਿੇ ਿੋਧੇ ਿਾਮ ਸਿੰਦਾ॥ (11-23-2) 
 ਮੰ ਞ  ਪੰਨ  ਪਰਵਾਣ ਿੈ ਪੀਰਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲੰਦਾ॥ (11-23-3) 
 ਿਮਿਾ ਿਿੱਿਾ ਿਾਣੀਐ ਬਾਲਾ ਮਰਵਾਿਾ ਜਵਗਸੰਦਾ॥ (11-23-4) 
 ਜਨਰਮਲ ਨਾਨੋ ਓਿਰੀ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਚਉਧਰੀ ਰਿੰਦਾ॥ (11-23-5) 
 ਪਰਬਤ ਕਾਲਾ ਮੇਿਰਾ ਨਾਲ ਜਨਿਾਲ  ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ॥ (11-23-6) 
 ਕਕਾ ਕਾਲਉ ਸ ਰਮਾ ਕਦ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚਨ ਮਨ ੰਦਾ॥ (11-23-7) 
 ਸੇਠ ਸਭਾਗਾ ਚ ਿਣੀਅਿੁ ਆਰੋੜੇ ਭਾਰਾ ਉਗਵ ੰਦਾ॥ (11-23-8) 
 ਸਨਮੁਖ ਇਕਦ ੰ ਇਕ ਚੜੰਦਾ ॥੨੩॥ (11-23-9) 
 
 ਪੈੜਾ ਿਾਜਤ ਚੰਡਾਲੀਆ ਿੇਠੇ ਸੇਠੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ॥ (11-24-1) 
 ਲਿਕਣ ਘ ਰਾ ਿਾਣੀਐ ਗੁਰਜਦਤਾ ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਰਭਾਈ॥ (11-24-2) 
 ਕਾਦਾਰਾ ਸਰਾਫ ਿ ੈਭਗਤ ਵਡਾ ਭਗਵ ਾਨ ਸੁਭਾਈ॥ (11-24-3) 
 ਜਸਖ ਭਲਾ ਰਵਤਾਸ ਜਵਚ ਧਉਣ ਮੁਰਾਰੀ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥ (11-24-4) 
 ਆਜਡਤ ਸੁਇਨੀ ਸ ਰਮਾ ਚਰਣ ਸਰਣ ਚ ਿੜ ਿੇਸਾਈ ॥ (11-24-5) 
 ਲਾਲਾ ਸੇਤੀ ਿਾਣੀਐ ਿਾਣੁ ਜਰਿਾਣੁ ਸ਼ਬਦ ਜਲਵਲਾਈ॥ (11-24-6) 
 ਰਾਮਾ ਝੰਝੀ ਆਖੀਐ ਿੇਮ ੰ  ਸੋਨੀ ਗੁਰਮਜਤ ਪਾਈ॥ (11-24-7) 
 ਿਿੱਿ  ਭੰਡਾਰੀ ਭਲਾ ਸ਼ਾਿਦਰੇ ਸੰਗਤ ਸੁਖਦਾਈ॥ (11-24-8) 
 ਪੰਿਾਬੈ ਗੁਰ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੨੪॥ (11-24-9) 
 
 ਸਨਮੁਖ ਜਸਖ ਲਾਿੌਰ ਜਵਚ ਸੋਢੀ ਆਇਣ ਤਾਯਾ ਸਿਾਰੀ॥ (11-25-1) 
 ਸਾਈੋਂ ਜਦਤਾ ਝੰਝੀਆ ਸੈਦੋ ਿਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀ॥ (11-25-2) 
 ਬੁਧ  ਮਿਤਾ ਿਾਣੀਅਜਿ ਕੁਲ ਕੁਜਮਆਰ ਭਗਤ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (11-25-3) 
 ਲਖ  ਜਵਚ ਪਿੋਲੀਆ ਭਾਈ ਲਿੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (11-25-4) 
 ਕਾਲ  ਨਾਨੋ ਰਾਿ ਦੁਇ ਿਾੜੀ ਕੋਿਲੀਆ ਜਵਚ ਭਾਰੀ॥ (11-25-5) 
 ਸ ਦ ਕਜਲਆਨਾ ਸ ਰਮਾ ਭਾਨ  ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀ॥ (11-25-6) 
 ਮ ਲਾ ਬੇਰੀ ਿਾਣੀਐ ਤੀ ਰਥ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਅਪਾਰੀ॥ (11-25-7) 
 ਕਿੁ ਜਕਸ਼ਨਾ ਮੋਿੰਗੀਆ ਸੇਠ ਮੰ ਗੀਣੇ ਨੋੋਂ ਬਜਲਿਾਰੀ॥ (11-25-8) 
 ਸਨਮੁਖ ਸੁਜਨਆਰਾ ਭਲਾ ਨਾਉੋਂ ਜਨਿਾਲ  ਸਪਰਵਾਰੀ॥ (11-25-9) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ ੨੫॥ (11-25-10) 
 



 ਭਾਨਾ ਮਿੱਲਣ ਿਾਣੀਐ ਕਾਬਲ ਰੇਖ ਰਾਉ  ਗੁਰਭਾਈ॥ (11-26-1) 
 ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਜਸਖੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ॥ (11-26-2) 
 ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਸ਼ੀੋਂਿਚੰਦ ਰ ਪਚੰਦ ਸਨਮੁਖ ਸਤ ਭਾਈ॥ (11-26-3) 
 ਪਰਤਾਪ  ਜਸਖ ਸ ਰਮਾ ਨੰਦੇ ਜਵਠੜ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥ (11-26-4) 
 ਸਾਮੀ ਦਾਸ ਵਛੇਰੇ ਿੈ ਥਾਨੇਸਰ ਸੰਗਤ ਬਜਿਲਾਈ॥ (11-26-5) 
 ਗੋ ਪੀ ਮਜਿਤਾ ਿਾਣੀਐ ਤੀਰਥ ਨਿੱਥਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥ (11-26-6) 
 ਭਾਉ ਮੋਲਕ ਆਖੀਅਜਿ ਜਦਿੱਲੀ ਮੰ ਡਲ ਗੁਰਮਜਤ ਪਾਈ॥ (11-26-7) 
 ਿੀਵੰ ਦ ਿਗਸੀ ਫਤੇ ਪੁਰ ਸੇਠ ਤਲੋਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ॥ (11-26-8) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੨੬॥ (11-26-9) 
 
 ਮਜਿਤਾ ਸ਼ਕਤਾ ਆਗਰੈ ਚਢਾ ਿੋਆ ਜਨਿਾਲ ਜਨਿਾਲਾ॥ (11-27-1) 
 ਗੜਹੀਅਲ ਮਥਰਾ ਦਾਸ ਿੈ ਸਿੱਪਰਵਾਰਾ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲਾ॥ (11-27-2) 
 ਗੰ ਗਾ ਸਜਿਗਲ ਸ ਰਮਾ ਿਰਵੰਸ ਤਪੇ ਿਾਿਲ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (11-27-3) 
 ਅਣਦ ਮੁਰਾਰੀ ਮਿਾਂ ਪੁਰਖ ਕਿੱਲਯਾਣਾ ਕੁਲ ਕਵਲ ਰਸਾਲਾ॥ (11-27-4) 
 ਨਾਨੋ ਲਿਕਣ ਜਬੰਦਰਾਉ ਸੇਵਾ ਸੰਗਜਤ ਪ ਰਣ ਘਾਲਾ॥ (11-27-5) 
 ਿਾਂਡਾ ਆਲਮ ਚੰਦ ਿੈ ਸੈੋਂਸਾਰਾ ਤਲਵਾੜ ਸੁਖਾਲਾ॥ (11-27-6) 
 ਿਗਨਾ ਨੰਦਾ ਸਾਧ ਿੈ ਬਾਨ  ਸੁਿੜ ਿੰਸਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾ॥ (11-27-7) 
 ਗੁਰਭਾਈ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ॥ ੨੭ ॥ (11-27-8) 
 
 ਸੀੋਂਗਾਰ  ਿਤੈਾ ਭਲਾ ਸ ਰਬੀਰ ਮਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰਾ॥ (11-28-1) 
 ਿਤੈਾ ਨੰਦਾ ਿਾਣੀਐ ਪੁਰਖ ਜਪਰਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਅਧਾਰਾ॥ (11-28-2) 
 ਜਤਲਕ ਜਤਲੋਕਾ ਪਾਠਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸੇਵਾ ਜਿਤਕਾਰਾ॥ (11-28-3) 
 ਤਾਤੋ ਮਜਿਤਾ ਮਿਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਜਸਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਜਪਆਰਾ॥ (11-28-4) 
 ਿੜੀਆ ਸਾਈੋਂ ਦਾਸ ਿੈ ਸਭ ਕੁਲ ਿੀਰੇ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ॥ (11-28-5) 
 ਮਲਕ ਪੈੜਾ ਿੈ ਕੋਿਲੀ  ਦਰਗਾਿ ਭੰਡਾਰੀ ਅਜਤ ਭਾਰਾ॥ (11-28-6) 
 ਮੀਆਂ ਿਮਾਲ ਜਨਿਾਲ ਿੈ ਭਗਤ  ਭਗਤ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰਾ॥ (11-28-7) 
 ਪ ਰਾ ਗੁਰ ਪ ਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ॥ ੨੮॥ (11-28-8) 
 
 ਅਨੰਤਾ ਕ ਕੋ ਭਲੇ ਸਭ ਵਧਾਵਣ ਿਨ ਜਸਰਦਾਰਾ॥ (11-29-1) 
 ਇਿਾ ਰੋੜਾ ਿਾਣੀਐ ਨਵਲ ਜਨਿਾਲ  ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰਾ॥ (11-29-2) 
 ਤਖਤ  ਧੀਰ ਗੰ ਭੀਰ ਿੈ ਦਰਗਿ ਤਲੀ ਿਪੈ ਜਨਰੰ ਕਾਰਾ॥ (11-29-3) 
 ਮਨ ਸਾ ਧਾਰ ਅਥਾਿ ਿੈ ਤੀਰਥ ਉਪਲ ਸੇਵਕ ਸਾਰਾ॥ (11-29-4) 
 ਜਕਸ਼ਨਾ ਝੰਝੀ ਆਖੀਐ ਪੰਮ  ਪੁਰੀ ਗੁਰ  ਕਾ ਜਪਆਰਾ॥ (11-29-5) 
 ਜਧੰਗੜ ਮੰ ਦ  ਿਾਣੀਅਜਨ  ਵਡੇ ਸੁਿਾਣ ਤਖਾਣ ਅਪਾਰਾ॥ (11-29-6) 



 ਬਨਵਾਲੀ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਬਾਲ ਵੈਦ ਿਉੋਂ ਜਤਨ ਬਜਲਿਾਰਾ॥ (11-29-7) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸਵਾਰਨ ਿਾਰਾ ॥ ੨੯॥ (11-29-8) 
 
 ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਗੁਆਲੀਏਰ ਸੁਇਨੀ ਿਜਰਦਾਸ॥ (11-30-1) 
 ਭਾਵਾਧੀਰ ਉਿਣੈ ਜਵਚ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਨਵਾਸ॥ (11-30-2) 
 ਮੇਲ ਵਡਾ ਬੁਰਿਾਨ ਪੁਰ ਸਨਮੁਖ ਜਸਖ ਸਿਿ ਪਰਗਾਸ॥ (11-30-3) 
 ਭਗਤ ਭਈਆ ਭਗਵ ਾਨਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਘਰੇ ਉਦਾਸ॥ (11-30-4) 
 ਮਲਕ ਕਿਾਰ  ਿਾਣੀਐ ਜਪਰਥੀ ਮਿੱਲ ਦਰਾਈ ਖਾਸ॥ (11-30-5) 
 ਭਗਤ  ਛੁਰਾ ਵਖਾਣੀਐ ਡਲ  ਜਰਿਾਣੇ ਸਾਬਾਸ॥ (11-30-6) 
 ਸੁੰ ਦਰ ਸੁਆਮੀ ਦਾਸ ਦੁਇ ਵੰਸ ਵਧਾਵਣ ਕਵਲ ਜਵਗਾਸ॥ (11-30-7) 
 ਗੁਿਰਾਤੇ ਜਵਚ ਿਾਣੀਐ ਭੇਖਾਰੀ ਭਾਬੜਾ ਸੁਲਾਸ॥ (11-30-8) 
 ਗੁਿਰਾਤੇ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਰਜਿਰਾਸ ॥ ੩੦॥ (11-30-9) 
 
 ਸੁਿੰਡੈ ਮਾਈਅੇ ਲੰਬ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਗਾਵੈ ਗੁਰਬਾਣੀ॥ (11-31-1) 
 ਚ ਿੜ ਚਉਝੜ ਲਖਨਊ ਗੁਰ ਮੁਖ ਅਨਜਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ॥ (11-31-2) 
 ਸਨਮੁਖ ਜਸਖ ਪਰਗਾਸ ਜਵਚ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜਵਰਤੀ ਿਾਣੀ॥ (11-31-3) 
 ਿਿ  ਤਪਾ ਸੁਿੋਣ ਪੁਰ ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਿਚਲ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ॥ (11-31-4) 
 ਪਿਣ ੈਸਭਰਵਾਲ ਿੈ ਨ ਵਲ ਜਨਿਾਲਾ ਸੁਧ ਪਰਾਣੀ॥ (11-31-5) 
 ਿਤੈਾ ਸੇਠ ਵਖਾਣੀਐ ਜਵਣ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੋਰ ਨ ਿਾਣੀ॥ (11-31-6) 
 ਰਾਿਮਿਲ ਭਾਨ  ਬਿਲ ਭਾਉ  ਭਗਤ ਗੁਰਮਜਤ ਮਨ  ਭਾਣੀ॥ (11-31-7) 
 ਸਨਮੁਖ ਸੋਢੀ ਬਦਲੀ ਸੇਠ ਗੁਪਾਲੈ ਗੁਰਮਜਤ ਿਾਣੀ॥ (11-31-8) 
 ਸੁੰ ਦਰ ਚਢਾ ਆਗਰੇ ਢਾਕੇ ਮੋਿਣ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ॥ (11-31-9) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਿਿੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥ ੩੧॥੧੧॥ (11-31-10) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (12-1-1) 
 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਿਾਇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ  ਜਡਠਾ ॥ (12-1-2) 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬਜਿਠਾ॥ (12-1-3) 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਮਜਤ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਜਮਠਾ॥ (12-1-4) 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਪੁਤਰ ਜਮਤਰ ਗੁਰਭਾਈ ਇਠਾ॥ (12-1-5) 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂਗੁਰਸੇਵਾ ਿਾਣਜਨ ਅਭਜਰਠਾ॥ (12-1-6) 
 ਬਜਲਿਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇਜਨ ਸਜਰਠਾ॥ (12-1-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਜਲਆ ਪਾਪ ਪਜਣਠਾ ॥ ੧॥ (12-1-8) 
 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਜਪਛਲ ਰਾਤੀੋਂ ਉਠ ਬਿੰਦੇ॥ (12-2-1) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਅੰਜਮਰਤ ਵਾਲਾ ਸਰ ਨਯਾਵੰਦੇ॥ (12-2-2) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਇਕ ਮਨ  ਿੋਇ ਗੁਰ ਿਾਪ ਿਪੰਦੇ॥ (12-2-3) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਚਲ ਿਾਇ ਿੁੜੰਦੇ॥ (12-2-4) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀਜਨ ਤ ਗਾਇ ਸੁਣੰਦੇ॥ (12-2-5) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਮਨ  ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੈਲ ਜਮਲੰਦੇ॥ (12-2-6) 
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਤਨਾਂ ਗੁਰਜਸਖਾਂਭਾਇ ਭਗਜਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ॥ (12-2-7) 
 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ ॥ ੨॥ (12-2-8) 
 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਿੋੋਂਦੇ ਤਾਣ ਿੋ ਿੋਇ ਜਨਤਾਣਾ॥ (12-3-1) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਿੋੋਂਦੇ ਮਾਣ ਿੋ ਿੋਇ ਜਨਮਾਣਾ॥ (12-3-2) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਛਡ ਜਸਆਨਪ ਿੋਇ ਇਆਣਾ॥ (12-3-3) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਣਾ॥ (12-3-4) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ॥ (12-3-5) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਜਵਿਿੁ ਵਾਜਰਆ ਚਲਣ ਿਾਣ ਿੁਗਜਤ ਜਮਿਮਾਣਾ॥ (12-3-6) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਰਗਿ ਪਰਵਾਣਾ ॥ ੩॥ (12-3-7) 
 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਜਤ ਜਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ॥ (12-4-1) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨ ਿਾਵੈ॥ (12-4-2) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰਦਰਬੇ ਨੂੰ ਿਥ ਨ ਲਾਵੈ॥ (12-4-3) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰਜਨ ੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਿਿਾਵੈ॥ (12-4-4) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਸਜਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੈ॥ (12-4-5) 



 ਿਉੋਂ ਜਤਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਵੇੋਂ ਥੋੜਾ ਿੀ ਖਾਵੈ॥ (12-4-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਿਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ੪॥ (12-4-7) 
 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਿਾਣ॥ੈ (12-5-1) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਨ ਆਣ॥ੈ (12-5-2) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਅਉਗਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (12-5-3) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਮੰ ਦਾ ਜਕਸੈ ਨ  ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (12-5-4) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਆਪ ਠਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣ॥ੈ (12-5-5) 
 ਿਉੋਂ ਜਤਸਦੇ ਚਉਖੰਨੀਐ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ੈਰੰਗ ਮਾਣ॥ੈ (12-5-6) 
 ਲਉ ਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਜਵਚ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣਾਮਾਣ ਜਨ ਮਾਣ॥ੈ (12-5-7) 
 ਗੁਰ ਪ ਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੫ ॥ (12-5-8) 
 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਸਜਤਗੁਰ ਨੋੋਂ ਜਮਲ ਆਪ ਗਵ ਾਯਾ॥ (12-6-1) 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਯਾ॥ (12-6-2) 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਚਰਨੀ ਜਚਤ ਲਾਯਾ॥ (12-6-3) 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਜਸਖ ਦੇ ਗੁਰ ਜਸਖ ਜਮਲਾਯਾ॥ (12-6-4) 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਬਾਿਰ ਿਾਂਦਾ ਵਰਿ ਰਿਾਯਾ॥ (12-6-5) 
 ਿਉੋਂ ਸਦਕੇ ਜਤਨ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਵਲਾਯਾ॥ (12-6-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦਰੜਾਯਾ ॥ ੬॥ (12-6-7) 
 
 ਬਰਿਮਾਂ ਵਡਾ ਅਖਾਇੰ ਦਾ ਨਾਭ ਕਵਲ ਦੀ ਨਾਜਲ ਸਮਾਣਾ॥ (12-7-1) 
 ਆਵਾਗਉ ਣ ਅਨੇਕ ਿੁਗ ਓੜਕ ਜਵਚ ਿੋਯਾ ਿੈਰਾਣਾ ॥ (12-7-2) 
 ਓੜਕ ਕੀਤੋਸੁ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਣਾਇਐ ਭਰਮ ਭ ਲਾਣਾ॥ (12-7-3) 
 ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣਦਾ ਚਤਰ ਮੁਖੀ ਿੋਇ ਖਰਾ ਜਸਆਣਾ॥ (12-7-4) 
 ਲੋਕਾਂ ਨੋੋਂ ਸਮਝਾਇਦਾ ਵੇਖ ਸਰਸਤੀ ਰ ਪ ਲੁਭਾਣਾ॥ (12-7-5) 
 ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਗਵ ਾਇਕ ੈਗਰਬ ਗਰ ਰੀ ਕਰ ਪਛਤਾਣਾ॥ (12-7-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵਖਾਣਾ ॥ ੭ ॥ (12-7-7) 
 
 ਜਬਸ਼ਨ ਲਏ ਅਵਤਾ ਰ ਦਸ ਵੈਰ ਜਵਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਿੋਧ ਸੰਘਾਰੇ॥ (12-8-1) 
 ਮਛ ਕਛ ਵੈਰਾਿ ਰ ਪ ਨਰ ਜਸੰਘ ਿੋਇ ਬਾਵਨ ਬੰਧਾਰੇ॥ (12-8-2) 
 ਪਰਸਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਸ਼ਨ ਿੋ ਜਕਲਜਕ ਕਲੰਕੀ ਅਜਤ ਅਿੰਕਾਰੇ॥ (12-8-3) 
 ਖਤਰੀ ਮਾਰ ਇਕੀਿ ਵਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਕਜਰ ਭਾਰਥ ਭਾਰੇ॥ (12-8-4) 
 ਕਾਮ ਿੋਧ ਨ ਸਾਜਧਓ ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਨ ਮਾਰੇ॥ (12-8-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਭੇਜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਿਲੰਘਨ ਸਾਰੇ॥ (12-8-6) 



 ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਜਵਕਾਰੇ ॥ ੮॥ (12-8-7) 
 
 ਮਿਾਂਦੇਉ  ਅਉਧ ਤ ਿੋਇ ਤਾਮਸ ਅੰਦਰ ਿੋਗ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (12-9-1) 
 ਭੈਰੋੋਂ ਭ ਤ ਨ ਸ ਤ ਜਵਚ ਖੇਤਰ ਪਾਲ ਬੈਤਾਲ ਜਧਙਾਣੈ॥ (12-9-2) 
 ਅਕ ਢਧਤ ਰਾ ਖਾਵਣਾ ਰਾਤੀੋਂ ਵਾਸਾ ਮੜਹੀ ਮਸਾਣ॥ੈ (12-9-3) 
 ਪੈਨੈ ਿਾਥੀ ਸ਼ੀੋਂਿ ਖਲ  ਡਉਰ  ਵਾਇ ਕਰ ੈਿਰਾਣ॥ੈ (12-9-4) 
 ਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਸਦਾਇੰਦਾ ਿੋਇ ਅਨਾਥ ਨ ਿਰ ਰੰਗ ਮਾਣ॥ੈ (12-9-5) 
 ਜਸਰਠ ਸੰਘਾਰ ੈਤਾਮਸੀ ਿੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਿੁਗਜਤ ਪਛਾਣ॥ੈ (12-9-6) 
 ਗੁਰਮiੇੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਾਣ ੈ॥ ੯॥ (12-9-7) 
 
 ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਇੰ ਦਰ ਦੀ ਇਮਦਰ ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਰਾਿ ਕਮਾਵੈ॥ (12-10-1) 
 ਚਉਦਿ ਇੰ ਦਰ ਜਵਣਾਸ ਕਾਲ ਬਰ ਿਮੇ ਦਾ ਇਕ ਜਦਵਸ ਜਵਿਾਵੈ॥ (12-10-2) 
 ਧੰਧ ੈਿੀ ਬਰਿਮਾ ਮਰੈ ਲੋਮਸ ਦਾ ਇਕ ਰੋਮ ਜਛਿਾਵੈ॥ (12-10-3) 
 ਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੇਸ਼ ਵਖਾਣੀਅਜਨ  ਜਚਰੰਿੀਵ ਿੋਇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ॥ (12-10-4) 
 ਿਗ ਭੋਗ ਿਪ ਤਪ ਘਨੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਜਸਮਰਣ ਨ ਸੁਿਾਵੈ॥ (12-10-5) 
 ਆਪ ਗਣਾਇ ਨ ਸਜਿਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ੧੦॥ (12-10-6) 
 
 ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਖਾਇੰ ਦਾ ਆਗਮ ਿਾਨਣ  ਧੀਰਿ ਆਣ॥ੈ (12-11-1) 
 ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਸਲਤ ਮਿਲਸੈ ਕਰ ਕਰ ਚੁਗਲੀ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (12-11-2) 
 ਬਾਲ ਬੁਧ ਸਨਕਾਦਕਾ ਬਾਲ ਸੁਭਾਉ ਨ ਜਵਰਤੀ ਿਾਣ॥ੈ (12-11-3) 
 ਿਾਇ ਬੈਕੁੰ ਠ ਕਰੋਧ ਕਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿ ੈਜਬਿ ੈਜਧਙਾਣੈ॥ (12-11-4) 
 ਅਿੰਮੇਉ ਸੁਕਦੇਉ ਕਰ ਗਰਭ ਵ ਾਸ ਿਉਮੈੋਂ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (12-11-5) 
 ਚੰਦ ਸ ਰਿ ਅਉਲੰਘ ਭਰ ੈਉਦ ੈਅਸਤ ਜਵਚ ਆਵਣ ਿਾਣ॥ੈ (12-11-6) 
 ਜਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਚ ਗਰਬ ਗੁਮਾਣ ੈ॥ ੧੧॥ (12-11-7) 
 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਿਤ ਸਤ ਿੁਗਜਤ ਸੰਤੋਖ ਨ ਿਾਤੀ॥ (12-12-1) 
 ਜਸਧ ਨਾਥ ਬਿੁ ਪੰਥ ਕਰ ਿਉਮੈੋਂ ਜਵਚ ਕਰਨ ਕਰਮਾਤੀ॥ (12-12-2) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਸੰਸਾਰ ਜਵਚ ਖਜਿ ਖਜਿ ਮਰਦੇ ਭਰਮ ਭਰਾਤੀ॥ (12-12-3) 
 ਜਛਅਦਰਸ਼ਨ ਿੋਇ ਵਰਜਤਆ ਬਾਿਰ ਬਾਿ ਉਚਾਿ  ਿਮਾਤੀ॥ (12-12-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਿੋਇ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਸੁਿਾਤੀ॥ (12-12-5) 
 ਛੇ ਰੁਤ ਬਾਰਿਮਾਿ ਜਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਝ ਸੁਝਾਤੀ॥ (12-12-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਜਪਰਾਤੀ ॥ ੧੨॥ (12-12-7) 
 
 ਪੰਿ ਤਤ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ ਧਰਤੀ ਮਨ  ਭਾਣੀ॥ (12-13-1) 



 ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਧਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧਜਰਆ ਪਾਣੀ॥ (12-13-2) 
 ਜਸਰ ਤਲਵਾਏ ਰੁਖ ਿੁਇ ਜਨਿਚਲ ਜਚਤ ਜਨਵਾਸ ਜਬਬਾਣੀ॥ (12-13-3) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਫਲ ਫਲ ਵਿ ਵਗਾਇ ਜਸਰਸ਼ਜਿ ਵਰਸਾਣੀ॥ (12-13-4) 
 ਚੰਦਣ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਚੰਦਨ ਿੋਇ ਵਾਸ ਮਿਕਾਣੀ॥ (12-13-5) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅੰਜਮਰਤ ਬਾਣੀ॥ (12-13-6) 
 ਅਵਗਜਤ ਗਜਤ ਅਜਤ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀ ॥ ੧੩॥ (12-13-7) 
 
 ਧਰ ੇ  ਪਰਜਿਲਾਦ ਜਵਭੀਖਣੋ ਅੰਬਰੀਕ ਬਲ ਿਨਕ ਵਖਾਣਾ॥ (12-14-1) 
 ਰਾਿ ਕੁਆਰ ਿੋਇ ਰਾਿਸੀ ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣਾ॥ (12-14-2) 
 ਧਰ ੇ  ਮਤਰੇਈ ਚੰਜਡਆ ਪੀਊ ਫੜ ਪਰਜਿਲਾਦ ਰਞਾਣਾ॥ (12-14-3) 
 ਭੇਦ ਜਬਭੀਛਣ ਲੰਕ ਲੈ ਅੰ ਬਰੀਕ ਲੈ ਚਿ ਲੁਭਾਣਾ॥ (12-14-4) 
 ਪਰ ਕੜਾਿੇ ਿਨਕ ਦਾ ਕਰ ਪਾਖੰਡ ਧਰਮ ਜਧਙਾਣਾ ॥ (12-14-5) 
 ਆਪ ਗਣਾਇ ਜਵਗੁਚਣਾ ਦਰਗਿ ਪਾਏ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣਾ॥ (12-14-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣਾ ॥ ੧੪॥ (12-14-7) 
 
 ਕਜਲਿੁਗ ਨਾਮਾ ਭਗਜਤ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਰ ਦੇਿੁਰਾ ਗਾਇ ਿੀਵਾਈ॥ (12-15-1) 
 ਭਗਜਤ ਕਬੀਰ ਵਖਾਣੀਐ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਉਠ ਿਾਈ॥ (12-15-2) 
 ਧੰਨਾ ਿਿੱਿ ਉਬਾਜਰਆ ਸਧਨਾ ਿਾਜਤ ਅਿਾਜਤ ਕਸਾਈ॥ (12-15-3) 
 ਿਨ ਰਜਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ਿੋਏ ਚਿੁੰ  ਵਰਨਾਂ ਜਵਚ ਕਰ ਵਜਡਆਈ॥ (12-15-4) 
 ਬੇਣੀ ਿੋਆ ਅਜਧਆਤਮੀ ਸੈਣ ਨੀਚ ਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਾਈ॥ (12-15-5) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੁਇ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਜਵਚ ਵਡੀ ਸਮਾਈ॥ (12-15-6) 
 ਅਲਖ ਲਖਾਇ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ॥ ੧੫॥ (12-15-7) 
 
 ਸਤਿੁਗ ਉਤਮ ਆਖੀਐ ਇਕ ਫੇੜੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦੁਿੇਲਾ॥ (12-16-1) 
 ਤਰੇਤੈ ਨਗਰੀ ਪੀੜੀਐ ਦੁਆਪਰ ਵੰਸ ਜਵਧੁੰਸ ਕੁਵੇਲਾ॥ (12-16-2) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਸਿੱਚ ਜਨਆਉੋਂ ਿੈ ਿੋ ਬੀਿ ੈਸੁ ਲੁਣ ੈਇਕੇਲਾ॥ (12-16-3) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਜਤਗੁਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ॥ (12-16-4) 
 ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦਰੜਹ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਮਲ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ॥ (12-16-5) 
 ਜਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਜਨਵ ਚਲਣ ਿਥਿੁੰ  ਦੇਣਾ ਸਜਿਿ ਸੁਿੇਲਾ॥ (12-16-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨੇਿੁ ਨਵੇਲਾ ॥ ੧੬॥ (12-16-7) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਿੋਜਤ ਸਰ ਪ ਅਨ ਪ ਜਦਖਾਇਆ॥ (12-17-1) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋ ਚਰਾ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਯਾ॥ (12-17-2) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਿਬਾ ਚਰਣ ਕਵਲ ਸ਼ਰਨਾਗਜਤ ਆਯਾ॥ (12-17-3) 



 ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਿਗ ਅਸ਼ਿਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਕਰਾਯਾ॥ (12-17-4) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਇ ਜਨਵਾਇਕ ੈਿਉਮੈੋਂ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਮਿਾਯਾ॥ (12-17-5) 
 ਿੁਕਮ ਰਿਾਈ ਚਲਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ ਚਲਾਯਾ॥ (12-17-6) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਥਾਿ ਬਣਾਯਾ ॥ ੧੭॥ (12-17-7) 
 
 ਿੰਮਣ ਮਰਨਿੁ ਬਾਿਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿਗ ਜਵਚ ਆਏ॥ (12-18-1) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚਖੰਡ ਵਸਾਏ॥ (12-18-2) 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਪਰ ਮਿੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲਾਏ॥ (12-18-3) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਅਫਲ ਸਫਲ ਚੰਦਨ ਮਜਿਕਾਏ॥ (12-18-4) 
 ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਬੋਜਿਥੈ ਿੋਇ ਪਰਵਾਰ ਸੁ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ॥ (12-18-5) 
 ਲਜਿਰ ਤਰੰਗ ਨ ਜਵਆਪਈ ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਰਿਾਏ॥ (12-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਜਿਿ ਸਮਾਏ ॥ ੧੮॥ (12-18-7) 
 
 ਧੰਨ ਗੁਰ  ਗੁਰਜਸਖ ਧੰਨ ਆਜਦ ਪੁ ਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ॥ (12-19-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨ ਿੈ ਧੰਨ ਜਦਰਸ਼ਜਿ ਗੁਰ ਜਧਆਨ ਧਰਾਯਾ॥ (12-19-2) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਜਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸੁਰਜਤ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਸੁਣਾਯਾ॥ (12-19-3) 
 ਚਰਨ ਕਵਲ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਣi ਲਾਯਾ॥ (12-19-4) 
 ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿੈ ਦੰਨ ਜਰਦਾ ਗੁਰ ਮੰ ਤਰ ਵਸਾਯਾ॥ (12-19-5) 
 ਧੰ ਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਚਰਨਾਜਮਰਤੋ ਧੰਨ ਮੁਿਤ ਜਿਤ ਅਜਪਓ ਪੀਆਯਾ॥ (12-19-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਿਰ ਿਰਾਯਾ ॥ ੧੯॥੧੨॥ (12-19-7) 
 
 ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋਬਾ ਲਜਿਰ ਤਰੰਗ ਅਤੋਲੇ॥ (12-20-1) 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਿੀਜਰਆਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ ਅਮੋਲੇ॥ (12-20-2) 
 ਰਾਗ ਰਤਨ ਅਨਿਦ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਅਗਮ ਅਲੋਲੇ॥ (12-20-3) 
 ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਸਭ ਗੋ ਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਗੋ ਇਲ ਗੋ ਲੇ॥ (12-20-4) 
 ਲਖ ਲਖ ਚੰਦ ਚਰਾਗਚੀ ਲਖ ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਪੀਚਨ ਝੋਲੇ॥ (12-20-5) 
 ਕਾਮਧੇਨੁ ਲਖ ਪਾਰਿਾਤ ਿੰਗਲ ਅੰਦਰ ਚਰਜਨ  ਅਡੋਲੇ॥ (12-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਬੋਲ ਅਬੋਲੇ ॥ ੨੦॥੧੨॥ (12-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (13-1-1) 
 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾ ਖੜੀ ਕੋ ਜਵਰਲਾ ਿਾਣ॥ੈ (13-1-2) 
 ਪੀਰਾਂ ਪੀਰ ਵਖਾਣੀਐ ਗੁਰੁ ਗੁਰਾਂ ਵਖਾਣ॥ੈ (13-1-3) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਕਰ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (13-1-4) 
 ਸੋ ਗੁਰੁ ਸੋੲi ਜਸਖ ਿੈ ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਣ॥ੈ (13-1-5) 
 ਇਕ ਗੁਰ  ਇਕ ਜਸਖ ਿੈ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (13-1-6) 
 ਜਮਿਰ ਮੁਿਬਤ ਮੇਲ ਕਰ ਭਉ ਭਾਉ ਸੁ ਭਾਣ ੈ॥ ੧॥ (13-1-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖਿੁ ਗੁਰ ਜਸਖ ਿੈ ਪੀਰ ਪੀਰਿੁੰ  ਕੋਈ॥ (13-2-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ॥ (13-2-2) 
 ਦਰਸ਼ਨ ਜਦਰਸ਼ਜਿ ਜਧਆਨ ਧਰ ਗੁਰੁ ਮ ਰਜਤ ਿੋਈ॥ (13-2-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਜਵਲੋਈ॥ (13-2-4) 
 ਵਾਜਿਗੁਰ  ਗੁਰ  ਮੰ ਤਰ ਿੈ ਿਪ ਿਉਮੈੋਂ ਖੋਈ॥ (13-2-5) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਏ ਆਪ ਿੈ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਪਰੋਈ ॥ ੨॥ (13-2-6) 
 
 ਦਰਸਨ ਜਦਸ਼ਜਿ ਸੰਿੋਗ ਿੈ ਭ ੈਭਾਇ ਸੰਿੋਈੋ॥ (13-3-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਬੈਰਾਗ ਿੈ ਸੁਖ ਸਿਿ ਅਰੋਗੀ॥ (13-3-2) 
 ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਨ ਭਰਮ ਿੈ ਿੋਗੀਸ਼ਰ ਿੋਗੀ॥ (13-3-3) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਅੰਜਮਰਤ ਰਸ ਭੋਗੀ॥ (13-3-4) 
 ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਜਸਮਰਣ ਜਮਲੈ ਪੀ ਅਜਪ ਓ ਅਸੋਗੀ ॥ ੩॥ (13-3-5) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪ ਰਮਰਸ ਜਕਉੋਂ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (13-4-1) 
 ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ ਓਿ ਸਾਉ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (13-4-2) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸ਼ਨ ਮਿੇਸ਼ ਜਮਲ ਕਜਥ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ॥ੈ (13-4-3) 
 ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ ਆਖੀਅਜਨ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਣ॥ੈ (13-4-4) 
 ਸ਼ਧੇਸ਼ਨਾਗ ਜਸਮਰਣ ਕਰ ੈਸਾਂਗੀਤ ਸੁਿਾਣ॥ੈ (13-4-5) 
 ਅਨਿਦ ਨਾਦ ਅਸੰਖ ਸੁਣ ਿੋਏ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (13-4-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਰ ਨੇ ਜਤ ਨੇਜਤ ਪੀਲਾਏ ਭਾਣ॥ੈ (13-4-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ ਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਜਛਅ ਰਸ ਿੈਰਾਣ ੈ॥ ੪॥ (13-4-8) 
 
 ਛਤੀਿ ਅੰਜਮਰਤ ਤਰਸਦੇ ਜਵਸਮਾਦ ਜਵਡਾਣਾ॥ (13-5-1) 



 ਜਨਿੱਝਰ ਧਾਜਰ ਿਜ਼ਾਰ ਿੋਇ ਭੈ ਚਜਕਤ ਲੁਭਾਣਾ॥ (13-5-2) 
 ਇੜਾ ਜਪੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਸੋਿੰ ਨ ਸਮਾਣਾ॥ (13-5-3) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹ ਪਰਚਾ ਪਰਵਾਣਾ॥ (13-5-4) 
 ਪੀਤੇ ਬੋਲ ਨ ਿੰਘਈ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ ॥ ੫॥ (13-5-5) 
 
 ਗਲੀੋਂ ਸਾਦ ਨ ਆਵਈ ਜਿਚਰ ਮੁਿ ਖਾਲੀ॥ (13-6-1) 
 ਮੁਿੁ ਭਰੀਐ ਜਕਉੋਂ ਬੋਲੀਐ ਰਸ ਿੀਭ ਰਸਾਲੀ॥ (13-6-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਸਮਰਣ ਉਲੰਘ ਨਜਿ ਨਦਰ ਜਨਿਾਲੀ॥ (13-6-3) 
 ਪੰਥ ਕੁਪੰਥ ਨ ਸੁਝਈ ਅਲਮਸਤ ਜਖਆਲੀ॥ (13-6-4) 
 ਡਗਮਗ ਚਤਲ ਸੁਢਾਲ ਿੈ ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਰਾਲੀ॥ (13-6-5) 
 ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਚੰਦ ਨ ਲੁਕਈ ਢਕ ਿੋਜਤ ਕੁਨ ਾਲੀ ॥ ੬॥ (13-6-6) 
 
 ਲਖ ਲਖ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ ਲਖ ਅਗਰ ਜਮਲੰਦੇ॥ (13-7-1) 
 ਲਖ ਕਪ ਰ ਕਥ ਰੀਆ ਅੰਬਰ ਮਿਕੰਦੇ॥ (13-7-2) 
 ਲਖ ਲਖ ਗਉ ੜੇ ਮੇਦ ਜਮਲ ਕੇਸਰ ਚਮਕੰਦੇ॥ (13-7-3) 
 ਸਭ ਸੁਗੰਧ ਰਲਾਇਕ ੈਅਰਗਿਾ ਕਰੰਦੇ॥ (13-7-4) 
 ਲਖ ਅਰਗਿੇ ਫੁਲੇਲ ਫੁਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੰਦੇ॥ (13-7-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਵਾਸ  ਨ ਲਿੰਦੇ ॥ ੭॥ (13-7-6) 
 
 ਰ ਪ ਸਰ ਪ ਅਨ ਪ ਲਖ ਇੰ ਦਰ ਪੁਰੀ ਵਸੰਦੇ॥ (13-8-1) 
 ਰੰਗ ਜਬਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਲਖ ਬੈਕੁੰ ਠ ਰਿੰਦੇ॥ (13-8-2) 
 ਲਖ ਿੋਬਨ ਸੀੋਂਗਾਰ ਲਖ ਲਖ ਵੇਸ ਕਰੰਦੇ॥ (13-8-3) 
 ਲਖ ਦੀਵੇ ਲਖ ਤਾਜਰਆਂ ਿੋਜਤ ਸ ਰਿ ਚੰਦੇ॥ (13-8-4) 
 ਰਤਨ ਿਵਾਿਰ ਲਖ ਮਣੀ ਿਗ ਮਗ ਿਿਕੰਦੇ॥ (13-8-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਿੋਤੀ ਨ ਪੁਿੰਦੇ ॥ ੮॥ (13-8-6) 
 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਧ ਲਖ ਕਰੋੜੀ॥ (13-9-1) 
 ਲਖ ਪਾਰਸ ਲਖ ਪਾਰਿਾਤ ਲਖ ਲਖਮੀ ਿੋੜੀ॥ (13-9-2) 
 ਲਖ ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਕਾਮਧੇਨੁ ਚਤਰੰਗ ਚਮੋੜੀ॥ (13-9-3) 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਿੀਜਰਆਂ ਜਨਰਮੋਲ ਮਿੋੜੀ॥ (13-9-4) 
 ਲਖ ਕਵਲਾ ਸਜਸ ਮੇਰੁ ਲਖ ਲਖ ਰਾਿ  ਬਿੋੜੀ॥ (13-9-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸ ਮੁਲ ਅਮੁਲ ਸੁਥੋੜੀ ॥ ੯॥ (13-9-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਲਖ ਲਖ ਲਜਿਰ ਤਰੰਗਾ॥ (13-10-1) 



 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਜਰ ਲਖ ਲਜਿਰੀੋਂ ਅੰਗਾ॥ (13-10-2) 
 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮੁੰਦ ਜਵਚ ਲਖ ਤੀਰਥ ਗੰ ਗਾ॥ (13-10-3) 
 ਲਖ ਸਮੁੰਦ ਗੜਾੜਹ ਜਵਚ ਬਿੁ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗਾ॥ (13-10-4) 
 ਲਖ ਗੜਾੜਹ ਤਰੰਗ ਜਵਚ ਲਖ ਅਝੁਜਕਣੰਗਾ॥ (13-10-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨ ਚੰਗਾ ॥ ੧੦॥ (13-10-6) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਜਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਸੁਣਾਯਾ॥ (13-11-1) 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਲਖ ਬਰਿਮੰ ਡ ਬਣਾਯਾ॥ (13-11-2) 
 ਪੰਿ ਤਤ ਉਤਪਜਤ ਲਖ ਤਰੈ ਲੋਅ ਸੁਿਾਯਾ॥ (13-11-3) 
 ਿਲ ਥਲ ਜਗਰ ਤਰਵਰ ਸੁਫਲ ਦਰੀਆਉ ਚਲਾਯਾ॥ (13-11-4) 
 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਰ ਜਤਲ ਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾਯਾ॥ (13-11-5) 
 ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਅਤੋਲਵੀੋਂ ਲੇਖਾ ਨਾਂ ਜਲਖਾਯਾ॥ (13-11-6) 
 ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਕਾਦਰ ਜਕਜਨ ਪਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (13-11-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮ ਰਸ ਅਜਵ ਗਤ ਗਤ ਭਾਈ॥ (13-12-1) 
 ਪਾਰਾਵਾਰ ਅਪਾਰ ਿੈ ਕੋ ਆਇ ਨ ਿਾਈ॥ (13-12-2) 
 ਆਜਦ ਅੰਤ ਪਰਿੰਤ ਨਾਜਿ ਪਰਮਾਦ ਵਡਾਈ॥ (13-12-3) 
 ਿਾਥ ਨ ਪਾਇ ਅਥਾਿ ਥੀੋਂ ਅਸਗਾਿ ਸਮਾਈ॥ (13-12-4) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਬ ੰਦ ਇਕ ਜਕਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ॥ (13-12-5) 
 ਅਗਮਿੁ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ॥ ੧੨॥ (13-12-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮਰਸ ਜਤਲ ਅਲਖ ਅਲੇਖੈ॥ (13-13-1) 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿ ਜਨ ਜਵਚ ਿੀਅਿੰਤ ਜਵਸੇਖੈ॥ (13-13-2) 
 ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਮਾਵਲੀ ਬਿੁ ਜਬਧ ਬਿੁ ਰੇਖੈ॥ (13-13-3) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਲਖ ਲਖਿੱ ਜਸਰ ਮੁਿ ਲਖ ਸਰੇਖੈ॥ (13-13-4) 
 ਲਖ ਲਖ ਮੁਜਿ ਮੁਜਿ ਿੀਭ ਕਰ ਗੁਣਬੋਲੈ ਦੇਖੈ॥ (13-13-5) 
 ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਇਕੀਿ ਵੀਿ ਸਮਸਰ ਨ ਜਨਮੇਖੈ ॥ ੧੩॥ (13-13-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮ ਰਸ ਿੋਇ ਗੁਰਜਸਖ ਮੇਲਾ॥ (13-14-1) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਚਾਇਕ ੈਜਨਤ ਨੇਿੁ ਨਵੇ ਲਾ॥ (13-14-2) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਾਉ ਚੜਹ ਜਸਖ ਗੁਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ॥ (13-14-3) 
 ਅਜਪ ਉ ਪੀਐ ਅਿਰ ਿਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਿੇਲਾ॥ (13-14-4) 
 ਿੀਵੰ ਜਦਆਂ ਮਰ ਚਲਨਾ ਿਾਰ ਜਿਣੈ ਵਿੇਲਾ॥ (13-14-5) 
 ਜਸਲ ਅਲ ਣੀ ਚਿਣੀ ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਪੇਲਾ ॥ ੧੪॥ (13-14-6) 



 
 ਪਾਣੀ ਕਾਠ ਨ ਡੋਬਈ ਪਾਲੈ ਦੀ ਲਿ॥ੈ (13-15-1) 
 ਜਸਰ ਕਲਵਤ ਧਰਾਇਕੈ ਜਸ ਰ ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਭਿ॥ੈ (13-15-2) 
 ਲੋਿੇ ਿੜੀਏ ਬੋਜਿਥਾ ਭਾਰ ਭਰੇ ਨ ਤਿ॥ੈ (13-15-3) 
 ਪੇਿ ਅੰਦਰ ਅਗ ਰਖਕੇ ਜਤਸ ਪੜਦਾ ਕਿ॥ੈ (13-15-4) 
 ਅਗਰੈ ਡੋਬੈ ਿਾਣਕ ੈਜਨਰਮੋਲਕ ਧਿੈ॥ (13-15-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ ਛਡ ਖਬੇ ਸਿ ੈ॥ ੧੫॥ (13-15-6) 
 
 ਖਾਣਉ ਕਢ ਕਧ ਆਣਦੇ ਜਨਰਮੋਲਕ ਿੀਰਾ॥ (13-16-1) 
 ਿਉਿਰੀਆਂ ਿਥ ਆਂਵਦਾ ਉਇ  ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰਾ॥ (13-16-2) 
 ਮਿਲਸ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਵਿੀਰਾ॥ (13-16-3) 
 ਮੁਲ ਕਰਨ ਅਜ਼ਮਾਇਕ ੈਸ਼ਾਿਾਂ ਮਨ  ਧੀਰਾ॥ (13-16-4) 
 ਅਜਿਰਣ ਉਤੇ ਰਖਕੈ ਘਨ ਘਾਉ ਸਰੀਰਾ॥ (13-16-5) 
 ਜਵਰਲਾ ਿੀ ਠਜਿਰਾਂਵਦਾ ਦਰਗਿ ਗੁਰ ਪੀਰਾ॥ ੧੬॥ (13-16-6) 
 
 ਤਰ ਡੁਬੈ ਡੁਿੱਬਾ ਤਰ ੈਪੀ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ॥ (13-17-1) 
 ਜਿਣਿਾਰ ੈਿਾਰ ੈਜਿਣ ੈਏਿ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਾ॥ (13-17-2) 
 ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਿੈ ਭਵਿਲ ਭਰ ਨਾਲਾ॥ (13-17-3) 
 ਵਾਲਿੁੰ  ਜਨਕਾ ਆਖੀਐ ਗੁਰ ਪੰਥ ਜਨਰਾਲਾ॥ (13-17-4) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਬਿੱਿਰ ਭਾਰ ਿੈ ਦੁਰਮਜਤ ਦੁਰਾਲਾ॥ (13-17-5) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਆਪ ਗਵ ਾਇਕ ੈਜਸਖ ਿਾਇ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੧੭॥ (13-17-6) 
 
 ਧਰਜਤ ਆਪ ਵੜ ਬੀਉ ਿੋਇ ਿੜਹ ਅੰਦਰ ਿੰਮੈ॥ (13-18-1) 
 ਿੋਇ ਬਰ ਿਾ ਚੁਿਚੁਿਾ ਮ ਲ ਡਾਲ ਧਰੰਮੈ॥ (13-18-2) 
 ਜਬਰਖ ਅਕਾਰ ਜਬਥਾਰ ਕਰ ਬਿੁ ਿਿਾ ਪਲੰਮੈ॥ (13-18-3) 
 ਿਿਾ ਲਿਾ ਜਮਲ ਧਰਜਤ ਜਵਚ ਿੋਇ ਮ ਲ ਅਗੰ ਮੈ॥ (13-18-4) 
 ਛਾਂਵ ਘਣੀ ਪਿੱਤ ਸੋਿਣੇ ਫਲ ਲਖ ਲਖੰਮੈ॥ (13-18-5) 
 ਫਲ ਫਲ ਅੰਦਰ ਬੀਿ ਬਿੁ ਗੁਰਜਸਕ ਮਰੰਮੈ ॥ ੧੮॥ (13-18-6) 
 
 ਇਕ ਜਸਖ ਦੁਇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁ ਰ॥ (13-19-1) 
 ਨਉ ਅੰਗ ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਸੁੰ ਨ ਅਵਤਾਰ ਮਿੇਸ਼ੁਰ॥ (13-19-2) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਅਸੰਖ ਸੰਖ ਮੁਕਤੇ ਮੁਕਤੇਸ਼ੁਰ॥ (13-19-3) 
 ਨਗਰ ਨਗਰ ਸੈ ਸਿੰਸ ਜਸਖ ਦੇਸ ਦੇਸ ਲਖੇਸ਼ੁਰ॥ (13-19-4) 
 ਇਕਦ ੰ ਜਬਰਖਿੁੰ  ਲਖ ਫਲ ਫਲ ਬੀਅ ਲੁਮੇਸ਼ੁਰ॥ (13-19-5) 



 ਭੋਗ ਭੁਗਤ ਰਾਿੇਸੁਰਾ ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਿੋਗੇਸ਼ੁਰ ॥ ੧੯॥ (13-19-6) 
 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਵਨਿਾਰੇ ਸ਼ਾਿੈ॥ (13-20-1) 
 ਸਉਦਾ ਇਕਤ ਿਿੱਿ ਿੈ ਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਸਾਿੈ॥ (13-20-2) 
 ਕੋਈ ਵੇਚੈ ਕਉਡੀਆਂ ਕੋ ਦੰਮ ਉਗਾਿੈ॥ (13-20-3) 
 ਕੋਈ ਰੁਪਿੱਯੇ ਜਵਕਨੇ ਸੁਨ ਈਯੇ ਕੋ ਡਾਿ॥ੈ (13-20-4) 
 ਕੋਈ ਰਤਨ ਵਣੰਿਦਾ ਕਰ ਜਸਫਤ ਸਲਾਿੈ॥ (13-20-5) 
 ਵਣਿ ਸਪਿੱਤਾ ਸ਼ਾਿ ਨਾਲ ਵੇਸਾਿੁ ਜਨਬਾਿੈ ॥ ੨੦॥ (13-20-6) 
 
 ਸਉਦਾ ਇਕਤ ਿਿੱਿ ਿੈ ਸ਼ਾਿ ਸਜਤਗੁਰ ਪ ਰਾ॥ (13-21-1) 
 ਅਉਗੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਜਵਿੱਕਣੇ ਵਚਨੈ ਦਾ ਸ ਰਾ॥ (13-21-2) 
 ਸਫਲ ਕਰੇ ਜਸੰਮਲ ਜਬਰਖ ਸੋਵਰਨ ਮਨ  ਰਾ॥ (13-21-3) 
 ਵਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਕਰ ਕਾਉੋਂ ਿੰਸ ਨ ਊਰਾ॥ (13-21-4) 
 ਘੁਘ  ਸੁਝ ਸੁਝਾਇੰ ਦਾ ਸੰਤ ਮੋਤੀ ਚ ਰਾ॥ (13-21-5) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿਿ ਰਾ ॥ ੨੧॥ (13-21-6) 
 
 ਲਖ ਉਪਮਾਂ ਉਪਮਾਂ ਕਰ ੈਉਪਮਾਂ ਨ ਵਖਾਣ॥ੈ (13-22-1) 
 ਲਖ ਮਜਿਮਾਂ ਮਜਿਮਾਂ ਕਰ ੈਮਜਿਮਾਂ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (13-22-2) 
 ਲਖ ਮਿਾਤਮ ਮਿਾਤਮਾ ਨ ਮਿਾਤਮ ਿਾਣ॥ੈ (13-22-3) 
 ਖ ਉਸਤਤ ਉਸਤਤ ਕਰ ੈਉਸਤਤ ਨ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (13-22-4) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਿੈ ਮੈੋਂ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣ ੈ॥ ੨੨॥ (13-22-5) 
 
 ਲਖ ਮਜਤ ਲਖ ਬੁਧ ਸੁ ਧ ਲਖ ਲਖ ਚਤੁਰਾਈ॥ (13-23-1) 
 ਲਖ ਲਖ ਉਕਤ ਜਸਆਣਪਾਂ ਲਖ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ॥ (13-23-2) 
 ਲਖ ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਲਖ ਲਖ ਜਸਮਰਣ ਰਾਈ॥ (13-23-3) 
 ਲਖ ਜਵਦਯਾ ਲਖ ਇਸਿ ਿਪ ਤੰਤ ਮੰ ਤ ਕਮਾਈ॥ (13-23-4) 
 ਲਖ ਭੁਗਤ ਲਖ ਲਖ ਭਗਤ ਲਖ ਮੁਕਤ ਜਮਲਾਈ॥ (13-23-5) 
 ਜਿਉੋਂ ਤਾਰੇ ਜਦਿੁ ਉੱਗਵ ੈ ਆਨ ਹੇਰ ਗਵ ਾਈ॥ (13-23-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਗਮ ਿੈ ਿੋਇ ਜਪਰਮ ਸਖਾਈ ॥ ੨੩॥ (13-23-7) 
 
 ਲਖ ਅਚਰਿ ਅਚਰਿ ਿੋਇ ਅਚਰਿ ਿੈਰਾਣਾ॥ (13-24-1) 
 ਜਵਸਮ ਿੋਇ ਜਵਸਮਾਦ ਲਖ ਲਖ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣਾ॥ (13-24-2) 
 ਲਖ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦ ਭੁਤੀ ਪਰਮਿ ਭੁਤ ਭਾਣਾ॥ (13-24-3) 
 ਅਵਗਜਤ ਗਜਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਰੰਪਰ ਬਾਣਾ॥ (13-24-4) 



 ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਿਪਾ ਿਪਣ ਨੇਜਤ ਨੇਜਤ ਵਖਾਣਾ॥ (13-24-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਿੈ ਕੁਦਰਜਤ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥ ੨੪॥ (13-24-6) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਣ ਬਰਿਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥ (13-25-1) 
 ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਤੇ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਉ॥ (13-25-2) 
 ਅਮਰਾ ਪਦ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦਿੁੰ  ਅਜਤ ਅਲਖ ਅਭੇਉ॥ (13-25-3) 
 ਗੁਰ ਅਮਰਿੁੰ  ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗਜਤ ਅਛਲ ਛਲੇਉ॥ (13-25-4) 
 ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਿਨ ਗੁਰ  ਅਜਬਚਲ ਅਰਖੇਉ॥ (13-25-5) 
 ਿਜਰਗੋਜਵੰਦ ਗੋ ਜਵੰਦ ਗੁਰੁ ਕਾਰਣ ਕਰਣੇਉ ॥ ੨੫॥੧੩॥ (13-25-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (14-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਨਾਉੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਿਾਣੀਐ॥ (14-1-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚ ਨਾਉੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀਐ॥ (14-1-3) 
 ਦਰਗਿ ਸਚ ਜਨਆਉੋਂ ਿਲ ਦੁਧ ਛਾਣੀਐ॥ (14-1-4) 
 ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਅਸਰਾਉ  ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਐ॥ (14-1-5) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸੁਣ ਿਾਉ ਅੰਦਰ ਆਣੀਐ॥ (14-1-6) 
 ਜਤਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਾਉੋਂ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣੀਐ ੧॥ (14-1-7) 
 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸੰਗਜਤ ਆਵਣਾ॥ (14-2-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਜਵਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਣਾ॥ (14-2-2) 
 ਤੁਲ ਨ ਅੰਜਮਰਤ ਇਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਣਾ॥ (14-2-3) 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਭਖ ਜਭਖਾਰੀ ਪਾਵਣਾ॥ (14-2-4) 
 ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਜਲਖ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਣਾ॥ (14-2-5) 
 ਸੁਝਜਨ ਭ ਿ ਭਜਵਖ ਨ ਆਪ ਿਣਾਵਣਾ ॥ ੨॥ (14-2-6) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (14-3-1) 
 ਅਨਿਦ ਸ਼ਬਦ ਅਵੇਸ਼ ਅਘੜ ਘੜਾਇਆ॥ (14-3-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਜਪ ਉ ਪੀਆਇਆ॥ (14-3-3) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਚ ਜਦਰੜਹਾਇਆ॥ (14-3-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭ ਪਜਤ ਭੇਸ ਨ ਜਵਆਪੈ ਮਾਇਆ॥ (14-3-5) 
 ਬਰਿਮੇ ਜਬਸ਼ਨ ਮਿੇਸ਼ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੩॥ (14-3-6) 
 
 ਜਬਸ਼ਨ  ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਨਾਵ ਗਣਾਇਆ॥ (14-4-1) 
 ਕਰ ਕਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਵਾਦ ਵਧਾਇਆ॥ (14-4-2) 
 ਬਰਿਮੈ ਵੇਦ ਵੀਚਾਰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ॥ (14-4-3) 
 ਮਨ  ਅੰਦਰ ਅਿੰਕਾਰ ਿਗਤ ਉਪਾਇਆ॥ (14-4-4) 
 ਮਿਾਂਜਦਉ ਲਾਇ ਤਾਰ ਤਾਮਸ ਤਾਇਆ॥ (14-4-5) 
 ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਅਖਾਇ ਗਲ ਸੁਜਣਆਇਆ  ॥੪॥ (14-4-6) 
 
 ਲਾਇ ਤਬਾਰੀ ਖਾਇ ਚੁਗਲ ਸਦਾਇਆ॥ (14-5-1) 
 ਸਨਕਾਜਦਕ ਦਰ ਿਾਇ ਤਾਮਸ ਆਇਆ॥ (14-5-2) 



 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਇ ਿਨਮ ਗਲਾਇਆ॥ (14-5-3) 
 ਜਿਨ ਸੁਖ ਿਜਣਆ ਮਾਇ ਦੁਖ ਸਿਾਇਆ॥ (14-5-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਖਾਇ ਅਿਰ ਿਰਾਇਆ ॥ ੫॥ (14-5-5) 
 
 ਧਰਤੀ ਨੀਵੀੋਂ ਿੋਇ ਚਰਨ ਜਚਤ ਲਾਇਆ॥ (14-6-1) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਸ ਭੋਇ  ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (14-6-2) 
 ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਤੇਿੁ ਲੋਇ ਇਛ ਇਛਆਇਆ॥ (14-6-3) 
 ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਸਮੋਇ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਆ॥ (14-6-4) 
 ਿੀਵਣ ਿਗਤ ਪਰੋਇ ਜਰਜ਼ਕ ਪੁਿਾਇਆ॥ (14-6-5) 
 ਮੰ ਨੈ ਿੁਕਮ ਰਿਾਇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਾਇਆ ॥ ੬॥ (14-6-6) 
 
 ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਧਰਜਤ ਜਵਚ ਪਾਣੀਐ॥ (14-7-1) 
 ਨੀਚਿੁੰ  ਨੀਚ ਨਜਿਚ ਜਨਰਮਲ ਿਾਣੀਐ॥ (14-7-2) 
 ਸਜਿੰਦਾ ਬਾਿਲੀ ਜਖਚ ਜਨਵੈ ਨ ਵਾਣੀਐ॥ (14-7-3) 
 ਮਨ ਮੇਲੀ ਘੁਲਜਘਚ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ॥ (14-7-4) 
 ਜਵਚਰੇ ਨਾਜਿ ਵਜਰਚ ਦਰ ਪਰਵਾਣੀਐ॥ (14-7-5) 
 ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਜਰਚ ਭਗਜਤ ਨੀਸਾਣੀਐ ॥ ੭॥ (14-7-6) 
 
 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਜਸਰ ਤਲਵਾਇਆ॥ (14-8-1) 
 ਆਪ ਸਿੰਦੇ ਦੁਖ ਿਗ ਵਰਸਾਇਆ॥ (14-8-2) 
 ਫਲ ਦੇ ਲਾਿਨ ਭੁਖ ਵ ਿ ਵਗਾਇਆ॥ (14-8-3) 
 ਛਾਂਵ ਘਣੀ ਬਿੁ ਸੁਖ ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ॥ (14-8-4) 
 ਵਢਨ ਆਇ ਮਨ ੁਖ ਆਪ ਤਛਾਇਆ॥ (14-8-5) 
 ਜਵਰਲੇ ਿੀ ਸਨਮੁਖ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ ੮॥ (14-8-6) 
 
 ਰੁਖਿੁੰ  ਘਰ ਛਾਵਾਇ ਥੰਮ ਥੰਮਹਾਇਆ॥ (14-9-1) 
 ਜਸਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਇ ਦੇੜ ਘੜਾਇਆ॥ (14-9-2) 
 ਲੋਿੇ ਨਾਲ ਿੜਾਇ ਪ ਰ ਤਰਾਇਆ॥ (14-9-3) 
 ਲਖ ਲਜਿਰ ਦਰੀਆਇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ॥ (14-9-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਭੈ ਭਾਇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ॥ (14-9-5) 
 ਇਕਸ ਜਪਛੈ ਲਾਇ ਲਖ ਛਡਾਇਆ ॥ ੯॥ (14-9-6) 
 
 ਘਾਣੀ ਜਤਲ ਪੀੜਾਇ ਤੇਲ ਕਢਾਇਆ॥ (14-10-1) 
 ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਿਲਾਇ ਅਨਹੇਰ ਗਵ ਾਇਆ॥ (14-10-2) 



 ਮਸੁ ਮਸਵਾਣੀ ਪਾਇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਖਾਇਆ॥ (14-10-3) 
 ਸੁਣ ਜਸਖ ਜਲਖ ਜਲਖਾਇ ਅਲੇਖ ਸੁਣਾਇਆ॥ (14-10-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਸ਼ਬਦ ਕ ਮਾਇਆ॥ (14-10-5) 
 ਜਗਆਨ  ਅੰਿਨ ਜਲਵਲਾਇ ਸਿਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੦॥ (14-10-6) 
 
 ਦੁਧ ਦੇਇ ਖੜ ਖਾਇ ਨ ਆਪ ਗਣਾਇਆ॥ (14-11-1) 
 ਦੁਧਿੁੰ  ਦਿੀੋਂ ਿਮਾਇ ਜਘਉ ਜਨਪਿਾਇਆ॥ (14-11-2) 
 ਗੋ ਿਾ ਮ ਤ ਜਲੰਬਾਇ ਪ ਿ ਕਰਾਇਆ॥ (14-11-3) 
 ਛਤੀਿ ਅੰਜਮਰਤ ਖਾਇ ਕੁਚੀਲ ਕਰਾਇਆ॥ (14-11-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲ ਿਾਇ ਸਜਤਗੁਰ ਜਧਆਇਆ॥ (14-11-5) 
 ਸਫਲ ਿਨਮ ਿਗ ਆਇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥ ੧੧॥ (14-11-6) 
 
 ਦੁਖ ਸਿੈ ਕਾਪਾਜਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (14-12-1) 
 ਵੇਲਣ ਵੇਲ ਵਲਾਇ ਤੁੰ ਬ ਤੁੰ ਬਾਇਆ॥ (14-12-2) 
 ਜਪੰਞਨ ਜਪੰਞ ਜਫਰਾਇ ਸ ਤ ਕਤਾਇਆ॥ (14-12-3) 
 ਨਲi ਿੁਲਾਿੇ ਵਾਜਿ ਚੀਰ ਵੁਣਾਇਆ॥ (14-12-4) 
 ਖੁੰ ਬ ਚੜਹਾਇਜਨ ਬਾਜਿ ਨੀਜਰ ਧੁਵਾਇਆ॥ (14-12-5) 
 ਪੈਜਨਿ੍ਿ ਸ਼ਾਿ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਸਭਾ ਸੁਿਾਇਆ॥ ੧੨॥ (14-12-6) 
 
 ਿਾਣ ਮਿੀਠੈ ਰੰਗ ਆਪ ਪੀਿਾਇਆ॥ (14-13-1) 
 ਕਦ ੈਨ ਛਡ ੈਸੰਗ ਬਣਤ ਬਣਾਇਆ॥ (14-13-2) 
 ਕਿ ਕਮਾਦ ਜਨਸੰਗ ਆਪ ਪੀੜਾਇਆ॥ (14-13-3) 
 ਕਰ ੈਨ ਮਨ ਰਸ ਭੰਗ ਅਜਮਉ ਚੁਆਇਆ॥ (14-13-4) 
 ਗੁੜ ਸ਼ਕਰ ਖੰਡ ਅਚੰਗ ਭੋਗ ਭੁਗਾਇਆ॥ (14-13-5) 
 ਸਾਧ ਨ ਮੋੜਨ ਅੰਗ ਿਗ ਪਰਚਾਇਆ ॥ ੧੩॥ (14-13-6) 
 
 ਲੋਿਾ ਅਜਿਰਣ ਪਾਇ ਤਾਵਣ ਤਾਇਆ॥ (14-14-1) 
 ਘਣ ਅਜਿਰਣ ਿਣਵਾਇ ਦੁਖ ਸਿਾਇਆ॥ (14-14-2) 
 ਆਰਸੀਆਂ ਘੜਵਾਇ ਮੁਲ ਕਰਾਇਆ॥ (14-14-3) 
 ਖਿੁਰੀ ਸਾਣ ਦਰਾਇ ਅੰਗ ਿਛਾਇਆ॥ (14-14-4) 
 ਪੈਰਾਂ ਿੇਠ ਰਖਾਇ ਜਸਕਲ ਕਰਾਇਆ॥ (14-14-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਜਪ ਗਵ ਾਇ ਆਪ ਜਦਖਾਇਆ॥ ੧੪॥ (14-14-6) 
 
 ਚੰਗਾ ਰੁਕ ਵ ਢਾਇ ਰਬਾਬ ਘੜਾਇ ਆ॥ (14-15-1) 



 ਛੇਲੀ ਿੋਇ ਕੁਿਾਇ ਮਾਸ ਵੰਡਾਇਆ॥ (14-15-2) 
 ਆਂਦਰਿੁ ਤਾਰ ਬਣਾਇ ਚੰਮ ਮੜਾਇਆ॥ (14-15-3) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਇ ਨਾਦ ਵਿਾਇਆ॥ (14-15-4) 
 ਰਾਗ ਰੰਗ ਉਪਿਾਇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ॥ (14-15-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਧਆਇ ਸਿਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੫॥ (14-15-6) 
 
 ਚੰਨਣ ਰੁਖ ਉਪਾਇ ਵਣ ਖੰਡ ਚਜਖਆ॥ (14-16-1) 
 ਪਵਣ ਗਵ ਣ ਕਰਿਾਇ ਅਲਖ ਨ ਲਜਖਆ॥ (14-16-2) 
 ਵਾਸ  ਜਬਰਖ ਬੁਿਾਇ ਸਚ ਪਰਜਖਆ॥ (14-16-3) 
 ਸਭੇ ਵਰਨ ਗਵ ਾਇ ਭਖ ਅਭਜਖਆ॥ (14-16-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਭੈ ਭਾਇ ਅਜਮਓ ਪੀ ਚਜਖਆ॥ (14-16-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਇ ਪਰੇਮ ਪਰਤਜਖਆ ॥ ੧੬॥ (14-16-6) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੇਵ ਕਮਾਵਣੀ॥ (14-17-1) 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਭਖ ਫਕੀਰਾਂ ਪਾ ਵਣੀ॥ (14-17-2) 
 ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਲਖ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ॥ (14-17-3) 
 ਭਾਇ ਭਗਤ ਰਸ ਜਬਖ ਅਜਮਉ ਚੁਆਵਣੀ॥ (14-17-4) 
 ਤੁਲ ਨ ਭ ਤਭਜਵਖ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਵਣੀ॥ (14-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਜਵਖ ਲਵੈ ਨ  ਲਾਵਣੀ॥ ੧੭॥ (14-17-6) 
 
 ਇੰ ਦਰ ਪੁਰੀ ਲਖ ਰਾਿ ਨੀਰ ਭਰਾਵਣੀ॥ (14-18-1) 
 ਲਖ ਸੁਰਗ ਜਸਰਤਾਿ ਗਲਾ ਪੀਿਾਵਣੀ॥ (14-18-2) 
 ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਲਖ ਸਾਿ ਚੁਲ ਝਕਾਵਣੀ॥ (14-18-3) 
 ਸਾਧ ਗਰੀਬ ਜਨਵਾਿ ਗਰੀਬੀ ਆਵਣੀ॥ (14-18-4) 
 ਅਨਿਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਿਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ ॥ ੧੮॥ (14-18-5) 
 
 ਿੋਮ ਿਗ ਲਖ ਭੋਗ ਚਣੇ ਚਬਾਵਣੀ॥ (14-19-1) 
 ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਿੋਗ ਪ ਰ ਧੁਿਾਵਣੀ॥ (14-19-2) 
 ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਲਖ ਿੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਿਾਵਣੀ॥ (14-19-3) 
 ਰਿੈ ਨ  ਸਿਸਾ ਸੋਗ ਝਾ ਤੀ ਪਾਵਣੀ॥ (14-19-4) 
 ਭਉਿਲ ਜਵਚ ਅਰੋਗ ਨ ਲਜਿਰ ਡਰਾਵਣੀ॥ (14-19-5) 
 ਲੰਘ ਸੰਿੋਗ ਜਵਿੋਗ ਗੁਰਮਜਤ ਆਵਣੀ ॥ ੧੯॥ (14-19-6) 
 
 ਧਰਤੀ ਬੀਉ ਬੀਿਾਇ ਸਿਸ ਫਲਾਇਆ॥ (14-20-1) 



 ਗੁਰਜਸਖ ਮੁਖ ਪਵਾਇ ਨ ਲੇਖ ਜਲਖਾਇਆ॥ (14-20-2) 
 ਧਰਤੀ ਦੇਇ ਫਲਾਇ ਿੋਈ ਫਲ ਪਾਇਆ॥ (14-20-3) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਮੁਖ ਸਮਾਇ ਸਭ ਫਲ ਲਾਇਆ॥ (14-20-4) 
 ਬੀਿੇ ਬਾਝ ਨ ਖਾਇ ਨ ਧਰਜਤ ਿਮਾਇਆ॥ (14-20-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਚਤ ਵਸਾਇ ਇਛ ਪੁਿਾਇਆ ॥ ੨੦॥੧੪॥ (14-20-6) 



 Vaar 15 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (15-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਕ ੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਦੁਨੀਆਵੇ॥ (15-1-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਿੈ ਿੋਇ ਨਉੋਂ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਜਨਥਾਵੇ॥ (15-1-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚ ਦਾਤਾਰ ਿੈ ਿੋਰ ਦਾਤੇ ਜਫਰਦੇ ਪਾਛਾਵੇ॥ (15-1-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਿੈ ਕਰ ਕਰਤ ਤ ਨ ਨਾਵਹਨ ਨਾਵੇ॥ (15-1-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਸ਼ਾਿ ਿੈ ਿੋਰ ਸ਼ਾਿ ਵੇਸਾਿ ਉਚਾਵੇ॥ (15-1-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਵੈਦ ਿੈ ਿੋਰ ਵੈਦ ਸਭ ਕੈਦ ਕੁੜਾਵੇ॥ (15-1-7) 
 ਜਵਣ ਸਜਤਗੁਰ ਸਭ ਜਨਗੋ ਸਾਵੇ ॥ ੧॥ (15-1-8) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਤੀਰਥ ਿਾਣੀਐ ਅਜਠਸਜਠ ਤੀਰਥ ਸਰਣੀ ਆਏ॥ (15-2-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦੇਉ  ਅਭੇਉ ਿੈ ਿੋਰ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਰਾਏ॥ (15-2-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਜਸਐ ਲਖ ਪਾਰਸ ਪਾਖਾਕ ਸੁਿਾਏ॥ (15-2-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪ ਰਾ ਪਾਰਿਾਤ ਪਾਰਿਾਤ ਲਖ ਸਫਲ ਜਧਆਏ॥ (15-2-4) 
 ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਿੈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਜਸਖ ਸੁਣਾਏ॥ (15-2-5) 
 ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਸਜਤਗੁਰ ਚਰਣ ਜਚੰਤਾਮਣੀ ਅਜਚੰਤ ਕਰਾਏ ॥ (15-2-6) 
 ਜਵਣ ਸਜਤਗੁਰ ਸਭ ਦ ਿੈ ਭਾਏ ॥ ੨॥ (15-2-7) 
 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿ ਜਨ ਜਵਚ ਉਤਮ ਿ ਜਨ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਿੀ॥ (15-3-1) 
 ਅਖੀੋਂ ਦੇਖੈ ਨ ਦਰ ਕਰ ਜਿਿਬਾ ਬੋਲੈ ਬਚਨ ਜਬਦੇਿੀ॥ (15-3-2) 
 ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਜਤ ਕਰ ਵਾਸ ਲਏ ਕਰ ਨਕ ਸਨੇਿੀ॥ (15-3-3) 
 ਿਥੀੋਂ ਜਕਰਤ ਕਮਾਵਣੀ ਪੈਰੀੋਂ ਚਲਨ ਿੋਜਤ ਇਵੇਿੀ॥ (15-3-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮ ਰਜਤ ਮਜਤ ਜਕਨੇਿੀ॥ (15-3-5) 
 ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਵਸਾਰਕੈ ਮਾਣਸ ਦੀ ਮਨ  ਆਸ ਧਰੇਿੀ॥ (15-3-6) 
 ਪਸ  ਪਰੇਤਿੁੰ  ਬੁਰੀ ਬੁਰੇਿੀ ॥ ੩॥ (15-3-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਾਜਿਬ ਛਡ ਕੈ ਮਨਮੁਖ ਿੋਇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ॥ (15-4-1) 
 ਿੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਿੋਇਕ ੈਜਨਤ ਉਠ ਿਾਇ ਸਲਾਮ ਕਰੰਦਾ॥ (15-4-2) 
 ਅਿੱਠ ਪਜਿਰ ਿਥ ਿੋੜਕੈ ਿੋਇ ਿਜ਼ ਰੀ ਖੜਾ ਰਿੰਦਾ॥ (15-4-3) 
 ਨੀੋਂਦ ਨ ਭੁਖ ਨ  ਸੁਖ ਜਤਸ ਸ ਲੀ ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਰਿੈ ਡਰੰਦਾ॥ (15-4-4) 
 ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਧੁਪ ਛਾਉੋਂ ਜਸਰ ਉਤੇ ਝਲ ਦੁਖ ਸਿੰਦਾ॥ (15-4-5) 
 ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਰਣ ਜਵਚ ਘਾਇਲ ਿੋਇ ਮਰੰਦਾ॥ (15-4-6) 



 ਗੁਰੁ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਿ ਜਨ ਭਵੰਦਾ ॥ ੪॥ (15-4-7) 
 
 ਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਨ ਸੇਵਈ ਿੋਇ ਅਨਾਥ ਗੁਰ  ਬਿੁ ਚੇਲੇ॥ (15-5-1) 
 ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਜਬਭ ਜਤ ਲਾਇ ਜਖੰਥਾ ਖਿੱਪਰ ਡੰਡਾ ਿੇਲੇ॥ (15-5-2) 
 ਘਰ ਘਰ ਿੁਕਰ ਮੰ ਗਦੇ ਜਸੰਙੀ ਨਾਦ ਵਿਾਇਜਨ ਭੇਲੇ॥ (15-5-3) 
 ਭੁਗਜਤ ਜਪਆਲਾ ਵੰਡੀਐ ਜਸਧ ਸਾਜਧਕ ਜਸ਼ਵਰਾਤੀ ਮੇਲੇ॥ (15-5-4) 
 ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਚਲਾਇੰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਵਾਿੀ ਖਰੇ ਦੁਿੇਲੇ॥ (15-5-5) 
 ਜਵਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਜਸਝਨੀ ਬਾਿੀਗਰ ਕਰ ਬਾ ਿੀ ਖੇਲੇ॥ (15-5-6) 
 ਅੰਨਹੈ ਅੰ ਨਹਾ ਖ ਿੇ ਠੇਲੇ ॥ ੫॥ (15-5-7) 
 
 ਸਚ ਦਾਤਾਰ ਜਵਸਾਰ ਕੈ ਮੰਗਜਤਆਂ ਨੋੋਂ ਮੰ ਗਣ ਿਾਿੀੋਂ॥ (15-6-1) 
 ਢਾਢੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਂਵਦੇ ਵੈਰ ਜਵਰੋਧ ਿੋਧ ਸਾਲਾਿੀੋਂ॥ (15-6-2) 
 ਨਾਈ ਗਾਵਨ ਸਦੜੇ ਕਰ ਕਰਤ ਤ ਮੁਏ ਬਦਰਾਿੀੋਂ॥ (15-6-3) 
 ਪੜਦੇ ਭਿ ਕਜਬਤ ਕਰ ਕ ੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖਿੁੰ  ਆਲਾਿੀੋਂ॥ (15-6-4) 
 ਿੋਇ ਅਸਰੀਤ ਪਰੋਿਤਾਂ ਪਰੀਤ ਪਰੀਤੈ ਜਵਰਜਤ ਮੰ ਗਾਿੀੋਂ॥ (15-6-5) 
 ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਪੰਖੀਏ ਿਿ ਿਿ ਮੰ ਗਦੇ ਜਭਖ ਭਵਾਿੀੋਂ॥ (15-6-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਰੋਵਣ ਧਾਿੀੋਂ ॥ ੬॥ (15-6-7) 
 
 ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨ ਚੇਜਤਓ ਕੀਤੇ ਨੋੋਂਕਰਤਾ ਕਰ ਿਾਣ॥ੈ (15-7-1) 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰ ਜਪਆਰ ਕਰ ਪੁਤ ਪੋਤੇ ਜਪਉ ਦਾਦ ਵਖਾਣ॥ੈ (15-7-2) 
 ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਣ ਕਰ ਤੁਸਜਨ ਰੁਸਜਨ ਸਾਕ ਬਬਾਣ॥ੈ (15-7-3) 
 ਸੀਿਰੁ ਪੀਿਰੁ ਨਾਨਕੇ ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰ ਜਧਙਾਣੈ॥ (15-7-4) 
 ਚਿ ਅਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ਜਵਚ ਪੰਚਾ ਅੰਦਰ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (15-7-5) 
 ਅੰਤ ਕਾਲ ਿਮ ਿਾਲ ਜਵਚ ਸਾਥੀ ਕੋਇ ਨ ਿੋਇ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (15-7-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਿਾਇ ਸਮਾਣੇ ॥ ੭॥ (15-7-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸ਼ਾਿ ਅਥਾਿ ਛਡ ਕ ੜੇ  ਸ਼ਾਿ ਕ ੜੇ ਵਣਿਾਰੇ॥ (15-8-1) 
 ਸਉਦਾਗਰ ਸਉਦਾਗਰੀ ਘੋੜੇ ਵਣਿ ਕਰਨ ਅਜਤ ਭਾਰੇ॥ (15-8-2) 
 ਰਤਨਾਂ ਪਰਖ ਿਵਾਿਰੀ ਿੀਰੇ ਮਾਨਕ ਵਣਿ ਪਸਾਰੇ॥ (15-8-3) 
 ਿੋਇ ਸਰਾਫ ਬਿਾਜ਼ ਬਿੁ ਸੁਇਨਾਂ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਭਾਰੇ॥ (15-8-4) 
 ਜਕਰਸਾਣੀ ਜਕਰਸਾਣ ਕਰ ਬੀਿ ਲੁਣਨ ਬੋਿਲ ਜਵਸਥਾਰੇ॥ (15-8-5) 
 ਲਾਿਾ ਤੋਿਾ ਵਰ ਸਰਾਪ ਕਰ ਸੰਿੋਗ ਜਵਿੋ ਗ ਜਵਚਾਰੇ॥ (15-8-6) 
 ਗੁਰਪ ਰੇ ਜਵਣ ਦੁਕ ਸੈੋਂਸਾਰੇ ॥ ੮॥ (15-8-7) 
 



 ਸਜਤਗੁਰ ਵੈਦ ਨ ਸੇਜਵਓ ਰੋਗੀ ਵੈਦ ਨ ਰੋਗ ਜਮਿਾਵੈ॥ (15-9-1) 
 ਕਾਮ ਿੋਧ ਜਵਚ ਲੋਭ ਮੋਿ ਦੁਜਬਧਾ ਕਰ ਕਰ ਧਰੋਿ ਵਧਾਵੈ॥ (15-9-2) 
 ਆਜਧ ਜਬਆਜਧ ਉਪਾਜਧ ਜਵਚ ਮਰ ਮਰ ਿੰਮੈ ਦੁਖ ਜਵਿਾਵੈ॥ (15-9-3) 
 ਆਵੈ ਿਾਇ ਭਵਾਈਐ ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (15-9-4) 
 ਆਸਾ ਮਨ ਸਾ ਮੋਿਣੀ ਤਾਮਸ ਜਤਰਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਂਜਤ ਨ ਆਵੈ॥ (15-9-5) 
 ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਪਾਇ ਜਕਉੋਂ ਮਨ  ਮ ਰਖ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਵੈ॥ (15-9-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਕੳੇੇੁਣ ਛਡਾਵੈ॥ ੯ ॥ (15-9-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛਡਕੈ ਅਠਸਜਠ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਿਾਿੀੋਂ॥ (15-10-1) 
 ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਕੇ ਜਿਉੋਂ ਿਲ ਿੰਤਾਂ ਘੁਿ ਘੁਿ ਖਾਿੀੋਂ॥ (15-10-2) 
 ਿਸਤੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਅਜਨ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ ਖੇਿ ਉਡਾਿੀੋਂ॥ (15-10-3) 
 ਨਦੀ ਨ ਡੁਬੈ ਤ ੰ ਬੜੀ ਤੀਰਥ ਜਵਸ ਜਨਵਾਰ ੈਨਾਿੀੋਂ॥ (15-10-4) 
 ਪਿੱਥਰ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਐ ਜਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਨ ਜਭਿ ੈਕਾਿੀੋਂ॥ (15-10-5) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਨ ਉਤਰ ੈਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਖਾਇ ਭਵਾਿੀੋਂ॥ (15-10-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਪਾਰ ਨ ਪਾਿੀੋਂ ॥ ੧੦॥ (15-10-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਿਰ ੈਪਿੱਥਰ ਪਾਰਸ ਢ ੰਢਣ ਿਾਏ॥ (15-11-1) 
 ਅਸ਼ਿਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਕਰ ਲੁਕਦਾ ਜਫਰੇ ਨ ਪਰਗਿੀ ਆਏ॥ (15-11-2) 
 ਲੈ ਵਣਵਾਸ ਉਦਾਸ ਿੋਇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ॥ (15-11-3) 
 ਿਥੀੋਂ ਕਾਲਖ ਛੁਜਥਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਲੋਭ ਲੁਭਾਏ॥ (15-11-4) 
 ਰਾਿ ਦੰਡ ਜਿਮ ਪਕਜੜਆ ਿਮਪੁਰ ਭੀ ਿਮ ਦੰਡ ਸਿਾਏ॥ (15-11-5) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਿਨਮ ਅਕਾਰਥਾ ਦੁਿ ੈਭਾਇ ਕੁਦਾਇ ਿਰਾਏ॥ (15-11-6) 
 ਗੁਰੁ ਪ ਰ ੈਜਵਣ ਭਰਮ ਨ ਿਾਏ ॥ ੧੧॥ (15-11-7) 
 
 ਪਾਰਿਾਤ ਗੁਰ ਛਡਕੇ ਮੰ ਗਨ  ਕਲਪਤਰੋੋਂ ਫਲ ਕਚੇ॥ (15-12-1) 
 ਪਾਰਿਾਤ ਲਖ ਸੁਰਗਸਣ ਆਵਾਗਵ ਣ ਭਵਣ ਜਵਚ ਪਚੇ॥ (15-12-2) 
 ਮਰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕਾਮਨ ਾਂ ਜਦਿੱਤ ਭਗਤ ਜਵਚ ਰਚ ਜਵਰਿੱਚੇ॥ (15-12-3) 
 ਤਾਰੇ ਿੋਇ ਅਗਾਸ਼ ਛੜਹ ਓੜਕ ਤੁਿ ਤੁਿ ਥਾਂ ਨ ਿਲਿੱਚੇ॥ (15-12-4) 
 ਮਾਂ ਜਪਓ ਿੋਇ ਕੇਤੜੇ ਕੇਤਜੜਆਂ ਦੇ ਿੋਇ ਬਿੱਚੇ॥ (15-12-5) 
 ਪਾਪ ਪੁੰ ਨ ਬੀਉ ਬੀਿਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਦਰ ਚਿਮਿੱਚੇ॥ (15-12-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਿਜਰ ਨ ਪਰਿੱਚੇ ॥ ੧੨॥ (15-12-7) 
 
 ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਖ ਛਡਕੈ ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ॥ (15-13-1) 
 ਲਜਿਰੀੋਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਅਜਨ ਿਉਮੈ ਅਗਨ ੀ  ਅੰਦਰ ਲ ਸੈ॥ (15-13-2) 



 ਿਮ ਦਰ ਬਿੱਧੇ ਮਾਰੀਅਜਨ ਿਮ ਦ ਤਾਂ ਦੇ ਧਿੱਕੇ ਧ ਸੇ॥ (15-13-3) 
 ਗੋ ਇਲ ਵਾਸਾ ਚਾਰ ਜਦਨ ਨਾਉੋਂ ਧਰਾਇਨ ਈਸੇ ਮ ਸੇ॥ (15-13-4) 
 ਘਿ ਨ ਖੋਇ ਅਖਾਇੰ ਦਾ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਿੈਰ ਤ ਿ ਸੇ॥ (15-13-5) 
 ਸਾਇਰ ਦੇ ਮਰ ਿੀਵੜੇ ਕਰਨ ਮਿ ਰੀ ਖੇਚਲ ਖ ਸੇ॥ (15-13-6) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਡਾਂਗ ਡੰਗ ਸੇ ॥ ੧੩॥ (15-13-7) 
 
 ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਗੁਰ  ਛਡ ਕੈ ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਜਚੰਤਾ ਨ ਗਵ ਾਏ॥ (15-14-1) 
 ਜਚਤਵਣੀਆਂ ਲਖ ਰਾਤ ਜਦਿੁ ਤਰਾਸ ਨ ਜਤਰਸ਼ਨਾ ਅਗਨ  ਬੁਝਾਏ॥ (15-14-2) 
 ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਅਗਲਾ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਅੰਗ ਿੰਢਾਏ॥ (15-14-3) 
 ਪਾਿ ਪਿੰਬਰ ਪਜਿਨ ਕੈ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਿ ਮਿਕਾਏ॥ (15-14-4) 
 ਿਾਥੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਮਿਲ ਬਗੀਚੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾਏ॥ (15-14-5) 
 ਸੁੰ ਦਰ ਨਾਰੀ ਸੇਿ ਸੁਖ ਮਾਯਾ ਮੋਿ ਧੋਿ ਲਪਿਾਏ॥ (15-14-6) 
 ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਜਿਉੋਂ ਆਸ ਮਨ ਸਾ ਦੁਖ ਜਵਿਾਏ॥ (15-14-7) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਿਮ ਪੁਰ ਿਾਏ ॥ ੧੪॥ (15-14-8) 
 
 ਲਖ ਤੀਰਥ ਲਖ ਦੇਵਤੇ ਪਾਰਸ ਲਖ ਰਸਾਇਣ ਿਾਣ॥ੈ (15-15-1) 
 ਲਖ ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਪਾਰਿਾਤ ਕਾਮਧੇਨ ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਆਣ॥ੈ (15-15-2) 
 ਰਤਨਾਂ ਸਣ ਸਾਇਰ ਘਣੇ ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਸੋਭਾ ਸੁਲਤਾਣ॥ੈ (15-15-3) 
 ਲਖ ਪਦਾਰਥ ਲਖ ਫਲ ਲਖ ਜਨਧਾਨ  ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਣ॥ੈ (15-15-4) 
 ਲਖ ਸ਼ਾਿ ਪਾਜਤ ਸ਼ਾਿ ਲਖ ਲਖ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸੁਿਾਣ॥ੈ (15-15-5) 
 ਦਾਨੈ ਕੀਮਜਤ ਨ ਪਵੈ ਦਾਤੈ ਕਉਣ ਸੁਮਾਰ ਵਖਾਣ॥ੈ (15-15-6) 
 ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੋੋਂ ਕੁਰਬਾਣ ੈ॥ ੧੫ ॥ (15-15-7) 
 
 ਰਤਨਾਂ ਦੇਖ ੈਸਭ ਕੋ ਰਤਨ ਪਾਰਖ  ਜਵਰਲਾ ਕੋਈ॥ (15-16-1) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਕੋ ਸੁਣ ੈਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਮਝੈ ਜਵਰਲੋਈ॥ (15-16-2) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਮਾਲ ਪਰੋਈ॥ (15-16-3) 
 ਿੀਰੇ ਿੀਰਾ ਬੇਜਧਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਮਲ ਪਰਚਾ ਿੋਈ॥ (15-16-4) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਗੁਰ ਗੋ ਜਵੰਦ ਜਸਞਾਣੇ ਸੋਈ॥ (15-16-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਿਿ ਘਰ ਪਰੇਮ ਜਪਆਲਾ ਿਾਣ ਿਾਣੋਈ॥ (15-16-6) 
 ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਿੋਈ ॥ ੧੬॥ (15-16-7) 
 
 ਮਾਣਸ ਿਨਮ ਅਮੋਲ ਿੈ ਿੋਇ ਅਮੋਜਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ॥ (15-17-1) 
 ਅਖੀੋਂ ਦੁਇ ਜਨਰਮੋਲਕਾ ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸ ਧਯਾਨ ਜਲਵਲਾਏ॥ (15-17-2) 
 ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਅਮੋਲ ਿੈ ਚਰਣ ਸਰਣ ਗੁਰੁ ਧ ੜ ਸੁਿਾਏ॥ (15-17-3) 



 ਜਿਿਬਾ ਸਰਵਣ ਅ ਮੋਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸੁਣਾਏ॥ (15-17-4) 
 ਿਸਤ ਚਰਨ ਜਨਰਮੋਲਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸੇਵ ਕਮਾਏ॥ (15-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਰਦਾ ਅਮੋਲ ਿੈ ਅੰ ਦਰ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਏ॥ (15-17-6) 
 ਪਜਤ ਪਰਵਾਣ ੈਤੋਲ ਤੋਲਾਏ ॥ ੧੭॥ (15-17-7) 
 
 ਰਕਤ ਜਬੰਦ ਕਰ ਜਨੰਜਮਆ ਜਚਤਰ ਚਜਲਤਰ ਬਜਚਤਰ ਬਣਾਯਾ॥ (15-18-1) 
 ਗਰਭ ਕੁੰ ਡ ਜਵਚ ਰਜਖਆ ਿੀਉ ਪਾਇ ਤਨੁ ਸਾਿ ਸੁਿਾਯਾ॥ (15-18-2) 
 ਮ ੰ ਿ ਅਖੀੋਂ ਤੈ ਨਕ ਕੰਨ ਿਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਯਾ॥ (15-18-3) 
 ਜਦਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਗਤ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਰਾਗਰੰਗ ਰਸ ਪਰਸ ਲੁਭਾਯਾ॥ (15-18-4) 
 ਉਤਮ ਕੁਲ ਉਤਮ ਿਨਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਣ ਅੰਗ ਸਬਾਯਾ॥ (15-18-5) 
 ਬਾਲ ਬੁਜਧ ਮੁਜਿੰ ਦੁਧ ਦੇ ਮਲ ਮ ਤਰ ਸ ਤਰ ਜਵਚ ਆਯਾ॥ (15-18-6) 
 ਿੋਇ ਜਸਆਣਾ ਸਮਜਝਆ ਕਰਤਾ ਛਡ ਕੀਤੇ ਲਪਿਾਯਾ॥ (15-18-7) 
 ਗੁਰ ਪ ਰੇ ਜਵਣ ਮੋਿਯਾ ਮਾਯਾ ॥ ੧੮॥ (15-18-8) 
 
 ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇਿ ਤੈ ਪਸ  ਪਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇ ਰੇ॥ (15-19-1) 
 ਿੋਇ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਿੋਇ ਮਾਣਸ ਮਾਣਸ ਦੇਵਲ ਿੇਰੇ॥ (15-19-2) 
 ਪਸ  ਨ ਮੰ ਗੇ  ਪਸ  ਤੇ ਪੰਖੇਰ  ਪੰਖੇਰ  ਗੇ ਰੇ॥ (15-19-3) 
 ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਿ ਨ ਜਵਚ ਉਤਮ ਮਾ ਣਸ ਿ ਜਨ ਭਲੇਰੇ॥ (15-19-4) 
 ਉਤਮ ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਕਰ ਿਨਮ ਮਰਣ ਭਵਿਲ ਲਖ ਫੇਰੇ॥ (15-19-5) 
 ਰਾਿਾ ਪਰਿਾ ਿੋਇ ਸੁਖ ਸੁਖ ਜਵਚ ਦੁਖ ਿੋਇ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ॥ (15-19-6) 
 ਕੁਤਾ ਰਾਿ ਬਿਾਲੀਐ ਚਕੀ ਚਿਣ ਿਾਜਿ ਅਨਹੇਰੇ॥ (15-19-7) 
 ਿੁਰ ਪੁਰੇ ਜਵਣ ਗਰਭ ਵ ਸੇਰੇ ॥ ੧੯ ॥ (15-19-8) 
 
 ਵਣ ਵਣਵਾਸ ਬਣਾਸਪਜਤ ਚੰਦਨ ਬਾਝ ਨ ਚੰਦਨ ਿੋ ਈ॥ (15-20-1) 
 ਪਰਬਤ ਪਰਬਤ ਅਸ਼ਿਧਾਤ ਪਾਰਸ ਬਾਝ ਨ ਕੰਚਨ ਸੋਈ॥ (15-20-2) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਵਣ ਸਾਧ ਨ ਕੋਈ॥ (15-20-3) 
 ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿਾਣੋਈ॥ (15-20-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋ ਪਰੇਮ ਜਪਆਲਾ ਅਜਪ ਉ ਪੀਓਈ॥ (15-20-5) 
 ਮਨ  ਉਨਮਨ  ਤਨ ਦੁਬਲੇ ਦੇਿ ਜਬਦੇਿ ਸਨੇਿੁ ਸਥੋਈ॥ (15-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖੋਈ ॥ ੨੦॥ (15-20-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਯਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ॥ (15-21-1) 
 ਜਿਉੋਂ ਿਲ ਅੰਦਰ ਕਵਲ ਿੈ ਸ ਰਿ ਧਯਾਨ ਅਗਾਸ ਜਨਵਾਸੀ॥ (15-21-2) 
 ਚੰਦਨ ਸਪੀੋਂ ਵੇਜੜਆ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਜਤ ਸੁਗੰਧ ਜਵਗਾਸੀ॥ (15-21-3) 



 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਸਿਿ ਜਬਲਾ ਸੀ॥ (15-21-4) 
 ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਭੋਗ ਭਗਤ ਜਿਨ ਿੀਵਣ ਮੁਕਤ ਅਛਲ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (15-21-5) 
 ਪਾਰ ਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ ਜਨਰਾਸੀ॥ (15-21-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਜਬਗਜਤ ਪਰਗਾਸੀ ॥ ੨੧॥੧੫॥ (15-21-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (16-1-1) 
 
 ਸਭਦ ੰ ਨੀਵੀੋਂ ਧਰਜਤ ਿੋਇ ਦਰਗਿ ਅੰਦਰ ਜਮਲੀ ਵਡਾਈ॥ (16-1-2) 
 ਕੋਈ ਗੋ ਡ ੈਵਾਜਿ ਿਲ ਕੋ ਮਲ ਮ ਤ ਕਸ ਤ ਕਰਾਈ॥ (16-1-3) 
 ਜਲੰਬ ਰਸੋਈ ਕੋ ਕਰ ੈਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪ ਿ ਚੜਹਾਈ॥ (16-1-4) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਿੇਿਾ ਬੀਉ ਤੇਿੋ ਫਲ ਪਾਈ॥ (16-1-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਿਿ ਘਣ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਗਨ ਾਈ॥ (16-1-6) 
 ਿਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤੀ ਉਨਮਨ  ਮਗਨ ਰਿੇ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (16-1-7) 
 ਸਾਧ ਸੰਗ ਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ॥ ੧॥ (16-1-8) 
 
 ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਿਲ ਵਸੇ ਿਲ ਬਿੁਰੰਗੀ ਰਸੀੋਂ ਜਮਲੰਦਾ॥ (16-2-1) 
 ਜਿਉੋਂ ਜਿਉੋਂ ਕੋਇ ਚਲਾਇੰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਿੋਇ ਨੀਵਾਣ ਰਲੰ ਦਾ॥ (16-2-2) 
 ਧੁਪੈ ਤਤਾ ਿੋਇਕ ੈਛਾਂਵੈ ਠੰਢਾ ਿੋਇ ਚਿੰਦਾ॥ (16-2-3) 
 ਨਹਾਵਣ ਿੀਵਜਦਆਂ ਮੁਇਆਂ ਪੀਤੈ ਸ਼ਾਂਜਤ ਸੰਤੋਖ ਿੋਵੰਦਾ॥ (16-2-4) 
 ਜਨਰਮਲ ਕਰਦਾ ਮੈਜਲਆਂ ਨੀਵ ਸਰਵਰ ਿਾਇ ਜਿਕੰਦਾ॥ (16-2-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਭਾਉ ਭਉ ਸਿਿ ਬਰੈਾਗ ਸਦਾ ਜਵਗਸੰਦਾ॥ (16-2-6) 
 ਪ ਰਣ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ॥ ੨॥ (16-2-7) 
 
 ਿਲ ਜਵਚ ਕਵਲ ਅਜਲਪਤ ਿੈ ਸੰਗ ਦੋਖ ਜਨਰਦੋਖ ਰਿੰਦਾ॥ (16-3-1) 
 ਰਾਤੀ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇੰ ਦਾ ਸੀਤਲ ਿੋਇ ਸੁਗੰਧ ਜਮਲੰਦਾ॥ (16-3-2) 
 ਭਲਕੇ ਸ ਰਿ ਜਧਆਨ ਧਰ ਪਰਫੁਲਤ ਿੋਇ ਜਮਲੈ  ਿਸੰਦਾ॥ (16-3-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਕ ਫਲ ਸਿਿ ਘਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵਰਤੰਦਾ॥ (16-3-4) 
 ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਵਚ ਵੇਦ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰੰਦਾ॥ (16-3-5) 
 ਸਾਵਧਾਨ  ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਵਚ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਿੁਗਤ ਜਵਚਰੰਦਾ॥ (16-3-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸੰਦਾ ॥ ੩॥ (16-3-7) 
 
 ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਬਰਖ ਿੋਇ ਪਜਿਲੋੋਂਦੇ ਿੜ ਪੈਰ ਜਿਕਾਈ॥ (16-4-1) 
 ੳਪਰ ਝ ਲੈ ਝਿੱਿਲਾ ਿੰਡੀ ਛਾਉਨ ਸੁ ਥਾਉੋਂ ਸੁਿਾਈ॥ (16-4-2) 
 ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਸਿੈ ਜਸਰ ਤਲਵਾਯਾ ਜਨਿਚਲ ਿਾਈ॥ (16-4-3) 
 ਫਲ ਦੇ ਵਿ ਵਿਾਇਆ ਜਸਰ ਕਲਵਤ ਲੈ ਲੋਿ ਤਰਾਈ॥ (16-4-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਈ॥ (16-4-5) 
 ਜਮਤਰ ਨ ਸਤਰ ਨ ਮੋਿ ਧੋਿ ਸਮਦਰਸੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ॥ (16-4-6) 



 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਜਡਆੲi ॥੪॥ (16-4-7) 
 
 ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਬੋਜਿਥਾ ਜਵਚ ਮੁਿਾਣਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ॥ (16-5-1) 
 ਭਾਰ ਅਥਬਣ ਲਦੀਐ ਲੈ ਵਾਪਾਰ ਚੜਹਨ ਵਾਪਾਰੀ॥ (16-5-2) 
 ਸਾਇਰ ਲਿਰ ਨ ਵਯਾਪਈ ਅਤ ਅਸਗਾਿ ਅਥਾਿ ਅਪਾਰੀ॥ (16-5-3) 
 ਬਾਿਲੇ ਪ ਰ ਲੰਘਾਇਦਾ ਸਿੀ ਸਲਾਮਜਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ॥ (16-5-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ  ਭਵਿਲ ਅੰਦਰ ਦੁਤਰ ਤਾਰੀ॥ (16-5-5) 
 ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਿੁਗਜਤ ਜਨਰੰਕਾਰੀ ॥ ੫॥ (16-5-6) 
 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਜਬਰਖ ਿੋਇ ਵਣਖੰਡ ਅੰਦਰ ਵਸੈ ਉ ਿਾੜੀ॥ (16-6-1) 
 ਪਾਸ ਜਨਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਜਨਿਚਲ ਲਾਇ ਉਰਧ ਤਪਤਾੜੀ॥ (16-6-2) 
 ਪਵਨ ਗਵ ਨ ਸਨਬੰਧ ਕਰ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਉਲਾਸ ਉਘਾੜੀ॥ (16-6-3) 
 ਅਫਲ ਸਫਲ ਸਮਦਰਸ ਿੋਇ ਕਰੇ ਬਨਸਪਤ ਚੰਦਨ ਵਾ ੜੀ॥ (16-6-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਜਤਤ ਪੁਨ ੀਤ ਕਰ ੈਦੇਿਾੜੀ॥ (16-6-5) 
 ਅਉਗਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਕਚ ਪਕਾਈ ਉਪਰ ਵਾੜੀ॥ (16-6-6) 
 ਨੀਰ ਨ ਡੋਬੈ ਅਿੱਗ ਨ ਸਾੜੀ ॥ ੬॥ (16-6-7) 
 
 ਰਾਤ ਅਨਹੇਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਲਖ ਕਰੋੜ ਚਿੱਮਕਨ ਤਾਰੇ॥ (16-7-1) 
 ਘਰ ਘਰ ਦੀਵੈ ਬਾਲੀਅਨ ਪਰਘਰ ਤਕਨ ਚੋਰ ਚਕਾਰੇ॥ (16-7-2) 
 ਿਿ ਪਿਣ ਘਰ ਬਾਰੀਏ ਦੇ ਦੇ ਤਾਕ ਸਵਣ ਨਰ ਨਾਰੇ॥ (16-7-3) 
 ਸ ਰਿ ਿੋਜਤ ਉਦੋਤ ਕਰ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਅਨਹੇਰ ਜਨਵਾਰੇ॥ (16-7-4) 
 ਬੰਧਨ ਮੁਕਜਤ ਕਰਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀਚਾਰੇ॥ (16-7-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਸ  ਪਰੇਤ ਪਜਤਤ ਜਨਸਤਾਰੇ॥ (16-7-6) 
 ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ  ਜਪਆਰੇ ॥ ੭॥ (16-7-7) 
 
 ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਆਖੀਐ ਉੱਪਰ ਿੰਸ  ਸੁਵੰਸ ਵਸੰਦੇ॥ (16-8-1) 
 ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਮਾਨਸਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਿੰਸ ਅਮੋਲ ਚੁਗੰਦੇ॥ (16-8-2) 
 ਖੀਰ ਨੀਰ ਜਨਰਵਾਰਦੇ ਲਜਿਰੀੋਂ ਅੰਦਰ ਜਫਰਨ ਤਰੰਦੇ॥ (16-8-3) 
 ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਛਡ ਕੈ ਿੋਰਤ ਥਾਇ ਨ ਿਾਇ ਬਿੰਦੇ॥ (16-8-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮ ਿੰਸ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਿੰਦੇ॥ (16-8-5) 
 ਇਕ ਮਨ  ਇਕ ਜਧਆਇੰਦੇ ਦ ਿੇ ਭਾਇ ਨ ਿਾਇ ਜਫਰੰਦੇ॥ (16-8-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖ ਲਖੰਦੇ ॥ ੮॥ (16-8-7) 
 
 ਪਾਰਸ ਪਥਰ ਆਖੀਐ ਲੁਜਕਆ ਰਿੇ ਨ ਆਪ ਿਣਾਏ॥ (16-9-1) 



 ਜਵਰਲਾ ਿੋਇ ਜਸਞਾਣਦਾ ਖੋਿੀ ਖੋਿ ਲਏ ਸੋ ਪਾਏ॥ (16-9-2) 
 ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਿੋਇ ਅਸ਼ਿਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਕਰਾਏ॥ (16-9-3) 
 ਬਾਰਿ ਵੰਨੀ ਿੋਇਕ ੈਕੰਚਨ ਮੁਲ ਅਮੁਲ ਜਵਕਾਏ॥ (16-9-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਅਘੜ ਘੜਾਏ॥ (16-9-5) 
 ਚਰਣ ਸਰਣ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਸੈੋਂਸਾਰੀ ਜਨਰੰਕਾਰੀ ਭਾਏ॥ (16-9-6) 
 ਘਰਬਾਰੀ ਿੋਇ ਜਨਿ ਘਰ ਿਾਏ ॥ ੯॥ (16-9-7) 
 
 ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਜਚੰਤਾ ਿਰੇ ਕਾਮਧੇਨ ਕਾਮਨ ਾ ਪੁਿਾਏ॥ (16-10-1) 
 ਫੁਲ ਫਲ ਦੇੋਂਦਾ ਪਾਰਿਾਤ ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਨਵਨਾਥ ਲੁਭਾਏ॥ (16-10-2) 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਪੁਰਖਾਰਥ ਕਰ ਨਾਂਵ ਗਣਾਏ॥ (16-10-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਾਏ॥ (16-10-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਪਰੇਮ ਰਸ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀ ਕਥਾ ਨ ਿਾਏ॥ (16-10-5) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਅਛਲ ਛਲਾਏ॥ (16-10-6) 
 ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ॥ ੧੦॥ (16-10-7) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰ ਜਨਰੰਕਾਰ ਆ ਕਾਰ ਬਣਾਯਾ॥ (16-11-1) 
 ਤੋਲ ਅਤੋਲ ਨ ਤੋਲੀਐ ਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲਾਯਾ॥ (16-11-2) 
 ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਜਲਖੀਐ ਅੰਗ ਨ ਅਖਰ ਲੇਖ ਲਖਾਯਾ॥ (16-11-3) 
 ਮੁਲ ਅਮੁਲ ਨ ਮੋਲੀਐ ਲਖ ਪਦਾਰਥ ਲਵੈ ਨ  ਲਾਯਾ॥ (16-11-4) 
 ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਨ ਬੋਲੀਐ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖ ਸੁਣਾਯਾ॥ (16-11-5) 
 ਅਗਮ ਅਥਾਿ ਅਗਾਜਧ ਬੋਧ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ  ਪਾਯਾ॥ (16-11-6) 
 ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਅ ਕੇਵਡ ਕਾਦਰ ਜਕਤ ਘਰ ਆਯਾ॥ (16-11-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ॥ (16-11-8) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਿਰ ਿਰਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (16-11-9) 
 
 ਸਾਦਿੁੰ  ਸ਼ਬਦਿੁੰ  ਬਾਜਿਰਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਇਉ ੋਂ ਜਿਿਬਾ ਿਾਣ॥ੈ (16-12-1) 
 ਉਸਤਜਤ ਜਨੰਦਾ ਬਾਜਿਰਾ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਜਵਚ ਨ ਆ ਣ॥ੈ (16-12-2) 
 ਗੰ ਧ ਸਪਰਸ ਅਗੋ ਚਰਾ ਨਾਸ ਸਾਸ ਿਰਤ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (16-12-3) 
 ਵਰਨਿੁੰ  ਜਚਿਨਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਜਦਸ਼ਿ ਅਜਦਸ਼ਿ ਧਯਾਨ ਜਧਗਾਣ॥ੈ (16-12-4) 
 ਜਨਰਾਲੰਬ ਅਵਲੰਬ ਜਵਣ ਧਰਜਤ ਅਕਾਸ਼ ਜਨਵਾਸ ਜਵਡਾਣੈ॥ (16-12-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਿੈ ਜਨਰੰਕਾਰ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (16-12-6) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕਾਦਰ ਨੋੋਂ ਕੁਰਬਾਣ ੈ॥ ੧੨॥ (16-12-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਗੰ ਮ ਿੈ ਜਿਉੋਂ ਿਲ ਅਮਦਰ ਮੀਨ ਚਲੰਦਾ॥ (16-13-1) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਿ ਅਲਖ ਿੈ ਜਿਉੋਂ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਉਡੰਦਾ॥ (16-13-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਰਜਿਰਾਸ ਿੈ ਿਜਰ ਚੰਦਉਰੀ ਨਗਰ ਵਸੰਦਾ॥ (16-13-3) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੈ ਰੰਗ ਚੜੰਦਾ॥ (16-13-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਨ ਿੋਇ ਚੰਦਨਵਾਸ ਜਨਵਾਸ ਕਰੰ ਦਾ॥ (16-13-5) 
 ਗਯਾਨ ਜਧਯਾਨ ਜਸਮਰਨ ਿੁਗਜਤ ਕ ੰਿ ਕੁਕਰਮ ਿੰਸਵੰਸ ਵਧੰਦਾ॥ (16-13-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖੰਦਾ ॥ ੧੩॥ (16-13-7) 
 
 ਬਰਿਮਾਜਦਕ ਵੇਦਾਂ ਸਣੇ ਨੇਜਤ ਨੇਜਤ ਕਰ ਭੇਦ ਨ ਪਾਯਾ॥ (16-14-1) 
 ਮਿਾਦੇਵ ਅਵਧ ਤ ਿੋਏ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕਰ ਧਯਾਨ ਨ ਆਯਾ॥ (16-14-2) 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਏਕੰਕਾਰ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ (16-14-3) 
 ਜਰਧ ਜਸਧ ਜਨਧ ਲੈ ਨ ਾਥਨਉੋਂ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ॥ (16-14-4) 
 ਸਿਸਨਾਂਵ ਲੇ ਸਿਸ ਮੁਖ ਜਸਮਰਨ ਸੰਖ ਨ ਨਾਉੋਂ ਜਧਆਯਾ॥ (16-14-5) 
 ਲੋਮਸ ਤਪਕਰ ਸਾਧਨਾ ਿਉਮੈ ਸਾਜਧ ਨ ਸਾਧੁ ਸਦਾਯਾ॥ (16-14-6) 
 ਜਚਰਿੀਵਣ ਬਿੁਿੰਢਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਚਖਾਯਾ॥ (16-14-7) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਯਾ ॥ ੧੪॥ (16-14-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਵਸਗਜਤ ਆਯਾ॥ (16-15-1) 
 ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਵਸ ਿੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਚ ਕਰੇ ਕਰਾਯਾ॥ (16-15-2) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਵਚ ਭਾਣਾ ਭਾਯਾ॥ (16-15-3) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਓਨ ਕਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋੜ ਸਮਾਯਾ॥ (16-15-4) 
 ਬੀਅਿੁੰ ਕਰ ਜਬਸਥਾਰ ਵਡ ਫਲ ਅੰਦਰ ਜਫਰ ਬੀ ਉ ਵਸਾਯਾ॥ (16-15-5) 
 ਅਜਪ ਉ ਪੀਵਣ ਅਿਰਿਰਣ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਿਣਾਯਾ॥ (16-15-6) 
 ਜਨਰੰਿਨ ਜਵਚ ਜਨਰੰਿਨ ਪਾਯਾ ॥ ੧੫ ॥ (16-15-7) 
 
 ਮਜਿਮਾਂ ਮਜਿ ਮਜਿਕਾਰ ਜਵਚ ਮਜਿਮਾ ਲਖ ਨ ਮਜਿਮਾ ਿਾਣ॥ੈ (16-16-1) 
 ਲਖ ਮਿਾਤਮ ਮਿਾਤਮਾਂ ਜਤਲ ਨ ਮਿਾਤਮ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (16-16-2) 
 ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਲਖ ਉਸਤਤੀੋਂ ਪਲ ਉਸਤਜਤ ਅੰਦਰ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (16-16-3) 
 ਅਵਰਿ ਜਵਚ ਲਖ ਅਚਰਿਾ ਅਚਰਿ ਅਚਰਿ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (16-16-4) 
 ਜਵਸਮਾਦੀ ਜਵਸਮਾਦ ਲਿੱਖ ਜਵਸਮਾਦਿੁੋਂੇੰ ਜਵਸਮਾਦ ਵਖਾਣ॥ੈ (16-16-5) 
 ਅਬ ਗਜਤ ਗਜਤ ਅਤ ਅਗਮ ਿੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣ॥ੈ (16-16-6) 
 ਲਖ ਪਰਵਾਣ ਪਰ ੈਪਰਵਾਣ ੈ॥ ੧੬॥ (16-16-7) 
 
 ਅਗਮਿੁੰ  ਅਗਮ ਅਗੰ ਮ ਿੈ ਅਗਮਿੁੰ ਅਤ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ॥ (16-17-1) 
 ਅਗਮਿੁੰ  ਅਲਖ ਅਲਖ ਿੈ ਅਲਖ ਅਲਖ ਲਖ ਅਲਖ ਧਯਾਏ॥ (16-17-2) 



 ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰੰਪਰੇਿੁੰ  ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰੰਪਰ ਭਾਏ॥ (16-17-3) 
 ਆਗੋ ਚਰ ਆਗੋ ਚਰਿੁੰ  ਆਗੋ ਚਰ ਆਗੋ ਚਰ ਿਾਏ॥ (16-17-4) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਆਗਾਜਧ ਅਲਾਏ॥ (16-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੋ ਅਛਲ ਛਲਾਏ॥ (16-17-6) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹਾਏ ॥ ੧੭ ॥ (16-17-7) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਨਾਯਾ॥ (16-18-1) 
 ਅਬਗਤਗਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰ ਮ ਰਤ ਿੁਇ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ॥ (16-18-2) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚਖੰਡ ਜਵਚ ਭਗਤਵਛਲ ਿੋ ਅਛਲ ਛਲਾਯਾ॥ (16-18-3) 
 ਚਾਰਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਿੋਇ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ॥ (16-18-4) 
 ਧਯਾਨ ਮ ਲ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ  ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਚ ਆਯਾ॥ (16-18-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਨ ਆਪ ਿਣਾਯਾ ॥ ੧੮॥ (16-18-6) 
 
 ਚਰਨ ਕਵਲ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਲ ਗੁਰਜਸਖ ਆਏ॥ (16-19-1) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਜਦਰਸ਼ਿ ਜਨਿਾਲ ਕਰ ਜਦਬ ਜਦਰਸ਼ਿਦੇ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਏ॥ (16-19-2) 
 ਚਰਣਰੇਣ ਮਸਤਜਕ ਜਤਲਕ ਭਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖ ਜਮਿਾਏ॥ (16-19-3) 
 ਚਰਣੋਦਕ ਲੈ ਆਚਮਨ ਿਉਮੈੋਂ ਦੁਜਬਧਾ  ਰੋਗ ਗਵ ਾਏ॥ (16-19-4) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਸਜਿਿ ਘਰ ਆਏ॥ (16-19-5) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਜਵਚ ਭਵਰ ਿੋਇ ਸੁਖਸੰਪਿ ਮਕਰੰਦ ਲੁਭਾਏ॥ (16-19-6) 
 ਪ ਿ ਮ ਲ ਸਜਤਗੁਰੁ ਚਰਣ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਲਵੇ ਨ ਲਾਏ॥ (16-19-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥ ੧੯॥ (16-19-8) 
 
 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਸਜਮਰਤ ਵੇਦ ਲਖ ਮਿਾ ਭਾਰਥ ਰਾਮਾਯ ਣ ਮੇਲੇ॥ (16-20-1) 
 ਸਾਰ ਗੀਤਾ ਲਖ ਭਾਗਵ ਤ ਿੋਤਕ ਵ ੈਦ ਚਲੰਤੀ ਖੇਲੇ॥ (16-20-2) 
 ਚਉਦਿ ਜਵਦਯਾ ਸਾਅੰਗੀਤ ਬਰਿਮੇ ਜਬਸਨ ਮਿੇਸੁਰ ਭੇਲੇ॥ (16-20-3) 
 ਸਨਕਾਜਦਕ ਲਖ ਨਾਰਦਾ ਸੁਕ ਜਬਆਸ ਲਖ ਸੇਖ ਨਵੇਲੇ॥ (16-20-4) 
 ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਜਸਮਰਨ ਘਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਨ ਗੁਰ  ਬਿੁਚੇਲੇ॥ (16-20-5) 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰੁ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ ਮੰ ਤਰ ਮ ਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਿੇਲੇ॥ (16-20-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨ ੇਜਤ ਨੇਜਤ ਨਮੁ ਨਮੋ ਸਕੇਲੇ॥ (16-20-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ॥ ੨੦॥ (16-20-8) 
 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਖੀਅਜਨ ਲਖ ਪਦਾਰਥ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦੇ॥ (16-21-1) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਜਧ ਲਖ ਸੇਵਕੀੋਂ ਕਾਮਧੇਨ ਲਖ ਵਗ ਚਰੰਦੇ॥ (16-21-2) 
 ਲਖ ਪਾਰਸ ਪਥਰੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਿਾਤ ਲਖ ਬਾਗ ਫਲੰਦੇ॥ (16-21-3) 



 ਜਚਤਵਣ ਲਖ ਜਚੰਤਾਮਣੀ ਲਖ ਰਸਾਇਣ ਕਰਦੇ ਛੰਦੇ॥ (16-21-4) 
 ਲਖ ਰਤਨ ਰਤਨਾਗਰਾਂ ਸਭ ਜਨਧਾਨ  ਸਭ ਫਲ ਜਸਮਰੰਦੇ॥ (16-21-5) 
 ਲਖ ਭਗਤੀ ਲਖ ਭਗਤ ਿੋਇ ਕਰਾਮਾਤ ਪਰਚੇ ਪਰਚੰਦੇ॥ (16-21-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰੇਮ ਜਪਆਲਾ ਅਿਰ ਿਰੰਦੇ॥ (16-21-7) 
 ਗੁਰ ਜਕਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਜਮਲੰ ਦੇ ॥੨੧॥੧੬॥ (16-21-8) 
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 ੴਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (17-1-1) 
 
 ਸਾਗਰ ਅਗਮ ਅਥਾਿ ਮਥ ਚਉਦਿ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਕਢਾਏ॥ (17-1-2) 
 ਸਸੀਅਰ ਸਾਰੰਗ ਧਨੁਖ ਮਦ ਕੌਸ ਕ ਲਛ ਧਨੰਤਰ ਪਾਏ॥ (17-1-3) 
 ਆਰੰਭਾ ਕਾਮਧੇਨੁ ਲੈ ਪਾਰਿਾਤ ਅਸ ਅਜਮਉ ਪੀਆਏ॥ (17-1-4) 
 ਐਰਾਪ ਗਿ ਸੰਖ ਜਬਖ ਦੇਵ ਦਾਨ ਜਮਲ ਵੰਡ ਜਦਵਾਏ॥ (17-1-5) 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਿੀਜਰਆਂ ਬਿੁ ਮੁਲੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਏ॥ (17-1-6) 
 ਸੰਖ ਸਮੁੰਦਿੁ ਸਖਣਾ ਧਾਿਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰੋਇ ਸੁਣਾਏ॥ (17-1-7) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਜਰਦੇ ਵਸਾਏ॥ (17-1-8) 
 ਜਨਿਫਲ ਅਜਿਲਾ ਿਨਮ ਗਵ ਾਏ ॥ ੧॥ (17-1-9) 
 
 ਜਨਰਮਲ ਨੀਰ ਸੁਿਾਵਣਾ ਸੁਭਰ ਸਰਵਰ ਕਵਲ ਫੁਲੰਦੇ॥ (17-2-1) 
 ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਸਰ ਪ ਅਜਤ ਗੰ ਧਸੁਗੰ ਧ ਿੋਇ ਮਿਕੰਦੇ॥ (17-2-2) 
 ਭਵਰਾ ਵਾਸਾ ਮੰ ਝ ਵਣ ਖੋਿਜਿੰ ਏਕੋ ਖੋਿ ਲਿੰਦੇ॥ (17-2-3) 
 ਲੋਭ ਲੁਭਤ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਦ ਰ ਜਦਸੰਤਰ ਆਇ ਜਮਲੰਦੇ॥ (17-2-4) 
 ਸ ਰਿ ਸਗਨ  ਉਦੋਤ ਿੋਇ ਸਰਵਰ ਕਵਲ ਜਧਆਨ ਧਰੰਦੇ॥ (17-2-5) 
 ਡਡ  ਜਚਕੜ ਵਾਸ ਿੈ ਕਵਲ ਜਸਞਾਨ ਨ ਮਾਣ ਸਕੰਦੇ॥ (17-2-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇ ਸ਼ ਰਜਿਤ ਨ ਰਿੰਦੇ॥ (17-2-7) 
 ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਨਹਾਂ ਦੇ ਮੰ ਦੇ ॥ ੨॥ (17-2-8) 
 
 ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਿੋਗ ਲੋਗ ਚਿੁੰ  ਕੁੰ ਿਾ ਦੇ ਆਇ ਿੁੜੰਦੇ॥ (17-3-1) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੰਦੇ॥ (17-3-2) 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਿੋਮ ਿਗ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰ ਦੇਵ ਸੁਣੰਦੇ॥ (17-3-3) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਮਰਨ ਿੁਗਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਥਾਨ  ਪੁਿੰਦੇ॥ (17-3-4) 
 ਬਗਾਂ ਬਗੇ  ਕਪੜੇ ਕਰ ਸਮਾਜਧ ਅਪਰਾਜਧ ਜਨਵੰਦੇ॥ (17-3-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨ ਚਾਲ ਚਲੰਦੇ॥ (17-3-6) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿੀ ਫਲ ਨ ਲਿੰਦੇ ॥ ੩॥ (17-3-7) 
 
 ਸਾਵਣ ਵਣ ਿਰੀਆਵਲੇ ਵੁਠੇ ਸੁਕ ੈਅਿੱਕ ਿਵਾਿਾ॥ (17-4-1) 
 ਜਤਰਪਜਤਬਬੀਿੇ ਸ਼ਵਾਂਜਤ ਬ ੰਦ ਜਸਿੱਪ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀ ਓਮਾਿਾ॥ (17-4-2) 
 ਕਦਲੀ ਵਣਿੁੰ  ਕਪ ਰ ਿੋਇ ਕਿੱਲਰ ਕਵਲ ਨ ਿੋਇ ਸਮਾਿਾ॥ (17-4-3) 
 ਜਬਸੀਅਰ ਮੁਿ ਕਾਲਕ ਿ ਿੋਇ ਧਾਤ ਸੁਪਾਤਰ ਕੁਪਾਤਰ ਦੁਰਾਿਾ॥ (17-4-4) 



 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸ਼ਾਂਜਤ ਨ ਆਵੈ ਉ ਭੇ ਸਾਿਾ॥ (17-4-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮਰਸ ਮਨ ਮੁਖ ਬਦਰਾਿੀ ਬਦਰਾਿਾ॥ (17-4-6) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਿੋਿਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਿਾ ॥ ੪॥ (17-4-7) 
 
 ਵਣ ਵਣ ਜਵਚ ਵਣਾਸਪਜਤ ਇਕੋ ਧਰਤੀ ਇਕੋ ਪਾਣੀ॥ (17-5-1) 
 ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਫੁਲ ਫਲ ਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਸਨਬੰਧ ਜਵਡਾਣੀ॥ (17-5-2) 
 ਉੱਚਾ ਜਸੰਮਲ ਝਾਿਲਾ ਜਨਿਫਲ ਚੀਲ ਚੜਹੇ ਅਸਮਾਣੀ॥ (17-5-3) 
 ਿਲਦਾ ਵਾਂਸ ਵਢਾਈਐ ਵੰਝਲੀਆਂ ਵਿੱਿਨ ਬੇਬਾਣੀ॥ (17-5-4) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਜਤ ਵਾਂਸ ਰਿੈ ਜਨਰਗੰ ਧ ਰਵਾਣੀ॥ (17-5-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਜਰਦੈ ਨ  ਵਸੈ ਅਭਾਗ ਪਰਾਣੀ॥ (17-5-6) 
 ਿਉਮੈੋਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥ ੫॥ (17-5-7) 
 
 ਸ ਰਿ ਿੋਤ ਉਦੋਤ ਕਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ੈਅਨਹੇਰ ਗਵ ਾਏ॥ (17-6-1) 
 ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਿਗ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭਨਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ॥ (17-6-2) 
 ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਜਮਰਗਾਵਲੀ ਭਾਜਖਆ ਭਾਉ ਅਲਾਉ ਸੁਣਾਏ॥ (17-6-3) 
 ਬਾਗੀ ਬੁਰਗ  ਜਸੰਙੀਆਂ  ਨਾਦ ਬਾਦ ਨੀਸਾਣ ਸੁਣਾਏ॥ (17-6-4) 
 ਘੁਘ  ਸੁਝ ਨ ਸੁਝਈ ਿਾਇ ਉਿਾੜੀੋਂ ਝਿੱਤ ਵਲਾਏ॥ (17-6-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਭਾਉਭਗਤ ਮਨ  ਭਉ ਨ ਵਸਾਏ॥ (17-6-6) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਜਬਰਥਾ ਿਨਮ ਗਵ ਾਏ ॥ ੬॥ (17-6-7) 
 
 ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪਰੀਜਤ ਿੈ ਿਗਮਗ ਿੋਜਤ ਉਦੋਤ ਕਰੰਦਾ॥ (17-7-1) 
 ਜਿਖ ਜਬਰਖਿੁਇ ਸਫਲ ਫਲ ਸੀਤਲ ਸੀਤ ਅਜਮਉ ਵਰਸੰ ਦਾ॥ (17-7-2) 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰ ਜਪਆਰ ਕਰ ਜਸਿਿਾ ਭੋਗ ਸੰਿੋਗ ਵਣੰਦਾ॥ (17-7-3) 
 ਸਭਨਾਂ ਰਾਤ ਜਮਲਾਵੜਾ ਚਕਵੀ ਚਕਵਾ ਜਮਲ ਜਵਛੜੰਦਾ॥ (17-7-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਨ ਥੇਿ ਲਿੰਦਾ॥ (17-7-5) 
 ਮਿਲਸ ਆਵੇ ਲਸਣ ਖਾਇ ਗੰ ਧੀ ਵਾਸੁ ਮਚਾਏ ਗੰ ਧਾ॥ (17-7-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਮੰ ਦੀ ਿ ੰ ਮੰ ਦਾ ॥ ੭॥ (17-7-7) 
 
 ਖਿ ਰਸ ਜਮਠ ਰਸ ਮੇਲਕੈ ਛਤੀ ਭੋਿਨ ਿੋਨ ਰਸੋਈ॥ (17-8-1) 
 ਿੇਵਣਿਾਰ ਜਿਵਾਲੀਐ ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਈ॥ (17-8-2) 
 ਜਤਰਪਜਤ ਭਗਜਤ ਕਜਿ ਿੋਇ ਜਿਸ ਜਿਿਬਾ ਸਾਉਜਸਞਾਣ ੈਸੋਈ॥ (17-8-3) 
 ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਭਲੈ ਛਤੀਿ ਜਬੰਿਨ ਜਵਚ ਸੰਿੋਈ॥ (17-8-4) 
 ਰਤੀ ਰਤਕ ਨਾਰ ਲੈ ਰਤਨਾਂ ਅੰਦਰ ਿਾਰ ਪਰੋਈ॥ (17-8-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਵੇਸ ਨ ਿੋਈ॥ (17-8-6) 



 ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਨ ਦਰਗਿ ਢੋਈ ॥ ੮॥ (17-8-7) 
 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਿੜੇ ਗੰ ਗ ਸੰਗ ਜਮਲ ਗੰ ਗ ਿੁਵੰਦੇ॥ (17-9-1) 
 ਅਠ ਸਠ ਤੀਰਥ ਸੇੋਂਵਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ॥ (17-9-2) 
 ਲੋਕ ਦੇਵ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਜਵਚ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਂਉ ਸੁਣੰਦੇ॥ (17-9-3) 
 ਿਸਤੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਅਜਨ ਬਾਿਜਰ  ਜਨਕਲ ਛਾਰ ਛਰੰਦੇ॥ (17-9-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਜਚਤ ਧਰੰਦੇ॥ (17-9-5) 
 ਤੁੰ ਮੇ ਅੰਜਮਰਤ ਸੰਿੀਐ ਬੀਿੈ ਅੰ ਜਮਰਤ ਫਲ ਨ ਫਲੰਦੇ॥ (17-9-6) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਨ ਥੇਿ ਪ ਿੰਦੇ ॥ ੯॥ (17-9-7) 
 
 ਰਾਿੇ ਦੇ ਸਉ ਰਾਣੀਆਂ ਸੇਿ ੈਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ॥ (17-10-1) 
 ਸਿੱਭੇ ਿੀ ਪਿਰਾਣੀਆਂ ਰਾਿੇ ਇਕ ਦ ੰ ਇਕ ਜਪ ਆਰੀ॥ (17-10-2) 
 ਸਭਨਾ ਰਾਿਾ ਰਾਵਣਾ ਸੁੰ ਦਰ ਮੰ ਦਰ ਸੇਿ ਸਵਾਰi॥ (17-10-3) 
 ਸੰਤਤ ਸਭਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਇਕ ਅਧ ਕਾ ਸੰਢ ਜਵਚਾਰੀ॥ (17-10-4) 
 ਦੋਸ ਨ ਰਾਿੇ ਰਾਣੀਐ ਪ ਰਬ ਜਲਖਤ ਨ ਜਮਿੇ ਜਲਖਾਰੀ॥ (17-10-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਮਨ  ਉਰਧਾਰੀ॥ (17-10-6) 
 ਕਰਮ ਿੀਣ ਦੁਰਮਜਤ ਜਿਤਕਾਰੀ ॥ ੧੦॥ (17-10-7) 
 
 ਅਸ਼ਿ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਿੋਇ ਸਭ ਕੋ ਕੰਚਨ ਆਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (17-11-1) 
 ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਸਰ ਪ ਿੋਇ ਮੁਲ ਅਮੁਲ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (17-11-2) 
 ਪਥਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਐ ਪਾਰਸ ਿੋਇ ਨ ਕੁਲ ਅਭਮਾਣ॥ੈ (17-11-3) 
 ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਦੀਐ ਤੜਭੜ ਡੁਬੈ ਭਾਰ ਭੁਲਾਣ॥ੈ (17-11-4) 
 ਜਚਤ ਕਠੋਰ ਨ ਜਭਿਈ ਰਿੈ ਜਨਕੋਰ ਘੜੇ ਭੰਨ ਿਾਣ॥ੈ (17-11-5) 
 ਅਗੀੋਂ ਅੰਦਰ ਫੁਿ ਿਾਇ ਅਜਿਰਣ ਘਨ ਅੰਦਰ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (17-11-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਅੰਦਰ ਆਣ॥ੈ (17-11-7) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਨ ਿੋਇ ਜਧਙਾਣੈ ॥ ੧੧॥ (17-11-8) 
 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਮਾਨਸਰ ਜਨਿਚਲ ਨੀਰ ਸੁਥਾਉੋਂ ਸੁਿੰਦਾ॥ (17-12-1) 
 ਿੰਸ ਵੰਸ ਜਨਿਚਲ ਮਤੀ ਸੰਗਜਤ ਪੰਗਜਤ ਸਾਥ ਬਿੰਦਾ॥ (17-12-2) 
 ਮਾਣਕ ਮੋ ਤੀ ਚੋਗ ਚੁਗ ਮਾਣ ਮਿਿੱਤ ਅਨੰਦ ਵਧੰਦਾ॥ (17-12-3) 
 ਕਾਉੋਂ ਜਨਥਾਉੋਂ ਜਨਨਾਉ ਿੈ ਿੰਸਾਂ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਿੋਵੰਦਾ॥ (17-12-4) 
 ਭਖ ਅਭਖ ਅਭਖ ਭਖ ਵਣ ਵਣ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭਵੰਦਾ॥ (17-12-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤਨ ਅੰਦਰ ਮਨ  ਜਥਰ ਨ ਰਿੰਦਾ॥ (17-12-6) 
 ਬਿਰ ਕਪਾਿ ਨ ਖੁਲੈ ਿੰਦਾ ॥ ੧੨॥ (17-12-7) 



 
 ਰੋਗੀ ਮਾਣਸ ਿੋਇਕੈ ਜਫਰਦਾ ਬਾਿਲੇ ਵੈਦ ਪੁਛੰਦਾ॥ (17-13-1) 
 ਕਚੇ ਵੈਦ ਨ ਿਾਣਨੀ ਵੇਦਨ ਦਾਰ  ਰੋਗੀ ਸੰਦਾ॥ (17-13-2) 
 ਿੋਰੋ ਦਾਰ  ਰੋਗ ਿੋਰ ਿੋਇ ਪਚਾਇੜ ਦੁਖ ਸਿੰਦਾ॥ (17-13-3) 
 ਆਵੈ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਘਜਰ ਦਾਰ  ਦਸ ਰੋਗ ਲਾਿੰਦਾ॥ (17-13-4) 
 ਸੰਿਮ ਰਿੈ ਨ  ਖਾਇ ਪਥ ਖਿੱਿਾ ਜਮਠਾ ਸਾਉ ਚਖੰਦਾ॥ (17-13-5) 
 ਦੋਸ ਨ ਦਾਰ  ਵੈਦ ਨੋੋਂ ਜਵਣ ਸੰਿਮ ਜਨਤ ਰੋਗ ਵਧੰਦਾ॥ (17-13-6) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿੀ ਿੋਇਕ ੈਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਇ ਬਿੰਦਾ॥ (17-13-7) 
 ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿੈ ਭਾਇ ਪਚੰਦਾ ॥ ੧੩॥ (17-13-8) 
 
 ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮੇਦ ਲੈ ਮੇਲ ਕਪ ਰ ਕਥ ਰੀ ਸੰਦਾ॥ (17-14-1) 
 ਸਭ ਸੁਗੰਧ ਰਲਾਇਕ ੈਗੁਰ ਗਾਂਧੀ ਅਰਗਿਾ ਕਰੰਦਾ॥ (17-14-2) 
 ਮਿਲਸ ਆਵੇ ਸਾਜਿਬਾ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਿੋਇ ਗੁਣ ਮਿਕੰ ਦਾ॥ (17-14-3) 
 ਗਦਿਾ ਦੇਿੀ ਖਉਲੀਐ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈਨਰਕ ਭਵੰਦਾ॥ (17-14-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਭਾਉ ਭਗਤ ਜਿਰਦੇ ਨ ਧਰੰਦਾ॥ (17-14-5) 
 ਅੰਨਾਂ ਅਖੀੋਂ ਿੋਵਈ ਬੋਲਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਨ ਸੁਣੰਦਾ॥ (17-14-6) 
 ਬਧਾ ਚਿੀ ਿਾਇ ਭਰੰਦਾ ॥ ੧੪॥ (17-14-7) 
 
 ਧੋਤੇ ਿੋਵਨ ਉਿਲੇ ਪਾਿ ਪਿੰਬਰ ਖਰੇ ਅਮੋਲੇ॥ (17-15-1) 
 ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਰੰਗੀਅਜਨ  ਸਭੇ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਅਡੋਲੇ॥ (17-15-2) 
 ਸਾਜਿਬ ਲੈ ਲੈ ਪਜਿਨ ਦੇ ਰ ਪ ਰੰਗ ਰਸਵਸ ਜਨਕੋਲੇ॥ (17-15-3) 
 ਸੋਭਾਵੰਤ ਸੁਿਾਵਣੇ ਚਿ ਅਚਾਰ ਸੀੋਂਗਾਰ ਜਵਚੋਲੇ॥ (17-15-4) 
 ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਉਿਲਾ ਿੋਇ ਨ ਧੋਤੇ ਰੰਗ ਜਨਰੋਲੇ॥ (17-15-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਝਾਕੈ ਅੰ ਦਰ ਨੀਰ ਜਵਰੋਲੇ॥ (17-15-6) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿੀ ਉਿੜ ਖੋਲੇ ॥ ੧੫॥ (17-15-7) 
 
 ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਿੰਮਕੈ ਸਭਦ ੰ ਉਤਮ ਿੋਇ ਜਵਖਾਲੇ॥ (17-16-1) 
 ਬੁਿ ਵਡਾ ਕਰ ਫੈੇਲੈਦਾ ਿੋਇ ਚੁਿ ਚਿਾ ਆਪ ਸਮਾਲੇ॥ (17-16-2) 
 ਖੇਤ ਸਫਲ ਿੋਇ ਲਾਵਣੀ ਛੁਿਨ ਜਤਲ ਬ ਆੜ ਜਨਰਾਲੇ॥ (17-16-3) 
 ਜਨਿਫਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਵਚ ਜਿਉੋਂ ਸਰਵਾੜ ਕਮਾਦ ਜਵਚਾਲੇ॥ (17-16-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਣ ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਕਰਨ ਬੇਤਾਲੇ॥ (17-16-5) 
 ਜਨਿਫਲ ਿਨਮ ਅਕਾਰਥਾ ਿਲਤ ਪਲਤ ਿੋਵਜਿ ਮੁਿਕਾਲੇ॥ (17-16-6) 
 ਿਮਪੁਰ ਿਮ ਿੰਦਾਰ ਿਵਾਲੇ ॥ ੧੬॥ (17-16-7) 
 



 ਉਿਲ ਕੈਿਾਂ ਜਚਲਕਣਾ ਥਾਲੀ ਿੇਵਣ ਿ ਠੀ ਿੋਵੈ॥ (17-17-1) 
 ਿ ਜਠ ਸੁਆਿ ੰ ਮਾਂਿੀਐ ਗੰ ਗਾ ਿਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਧੋਵੈ॥ (17-17-2) 
 ਬਾਿਜਰ ਸੁਚਾ ਧੋਜਤਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਅੰਤ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (17-17-3) 
 ਮਨ  ਿ ਠੇ ਤਨ ਿ ਠ ਿੈ ਥੁਕ ਪਵੈ ਮ ੰਜਿ ਵਿੇ ਰੋਵੈ॥ (17-17-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਪਿ ਸਨੇਿੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਗੋ ਵੈ॥ (17-17-5) 
 ਗਲੀੋਂ ਜਤਰਪਜਤ ਨ ਿੋਵਈ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਸਾਉ ਨ ਭੋਵੈ॥ (17-17-6) 
 ਮਖਣ ਖਾਇ ਨ ਨੀਰ ਜਵਲੋਵੈ ॥ ੧੭ ॥ (17-17-7) 
 
 ਰੁਖਾਂ ਜਵਚ ਕੁਰੁਖ ਿਨ ਦੋਵੇੋਂ ਅਰੰਡ ਕਨੇਰ ਦੁ ਆਲੇ॥ (17-18-1) 
 ਅਰੰਡ ਫਲੈ ਅਰਡੋਲੀਆਂ ਫਲ ਅੰਦਰ ਬੀ ਜਚਤ ਜਮਤਾਲੇ॥ (17-18-2) 
 ਜਨਬਿੈ ਨ ਾਿੀੋਂ ਜਨਿੜਾ ਿਰ ਵਜਰਆਈ ਿੋਇ ਉਚਾਲੇ॥ (17-18-3) 
 ਕਲੀਆਂ ਪਵਨ ਕਨੇਰ ਨੋੋਂ ਦੁਰਮਜਤ ਜਵਚ ਦੁਰਗੰ ਧ ਜਦਖਾਲੇ॥ (17-18-4) 
 ਬਾਿਰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਿੋਇ ਅੰਦਰ ਜਚਿਾ ਦੁਜਬਧਾ ਨਾਲੇ॥ (17-18-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗਣਤੀ ਜਵਚ ਭਵੈ ਭਰ ਨਾਲੇ॥ (17-18-6) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਖੇਿ ਮੁਜਿ ਕਾਲੇ ॥ ੧੮॥ (17-18-7) 
 
 ਵਣ ਜਵਚ ਫਲੈ ਵਣਾਸਪਜਤ ਬਿੁ ਰਸ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਸੁਿੰਦੇ॥ (17-19-1) 
 ਅੰਬ ਸਦਾ ਫਲ ਸੋਜਿਨੇ ਆੜ  ਸੇਬ ਅਨਾਰ ਫਲੰਦੇ॥ (17-19-2) 
 ਦਾਖ ਜਬਿਉਰੀ ਿਾਮਣ  ਜਖਰਣੀ ਤ ਤ ਖਿ ਰ ਅਨੰਦੇ॥ (17-19-3) 
 ਪੀਲ ੰ ਪੇੋਂਝ  ਬੇਰ ਬਿੁ ਕੇਲੇ ਤੇ ਅਖਰੋਿ ਬਣੰਦੇ ॥ (17-19-4) 
 ਮ ਲ ਨ ਭਾਵਨ ਅਿੱਕ ਜਿਡ ਅੰਜਮਰਤ ਫਲ ਤਿ ਅਕ ਵਸੰਦੇ॥ (17-19-5) 
 ਿੇ ਥਣ ਿੋਕ ਲਵਾਈਐ ਦੁਧ ਨ ਪੀਐ ਲੋਿ  ਗੰ ਦੇ॥ (17-19-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗਣਤੀ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਝਖੰਦੇ॥ (17-19-7) 
 ਕਪਿ ਸਨੇਿ ਨ ਥੇਿ ਚੜਹੰਦੇ ॥ ੧੯ ॥ (17-19-8) 
 
 ਡਿੱਡ  ਬਗੁਲੇ ਸੰਖ ਲਖ ਅਕ ਿਵਾਿੇੋਂ ਜਬਸੀਅਰ ਕਾਲੇ॥ (17-20-1) 
 ਜਸੰਬਲ ਘੁਘ  ਚਕਵੀਆਂ ਕੜਛ ਿਸਤ ਲਖ ਸੰਢੀ ਨਾਲੇ॥ (17-20-2) 
 ਪਿੱਥਰ ਕਾਂਵ ਰੋਗੀ ਘਣੇ ਗਦਿਾ ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ ਭਾਲੇ॥ (17-20-3) 
 ਕੈਿੈ ਜਤਲ ਬ ਆੜ ਲਖ ਅਕ ਜਿਡ ਅਰੰਡ ਤੁੰ ਮੇ ਜਚਤਰਾਲੇ॥ (17-20-4) 
 ਕਲੀ ਕਨੇਰ ਵਖਾਣੀਐ ਸਬ ਅਵਗੁਣ ਮੈੋਂ ਤਨ ਭੀਿਾਲੇ॥ (17-20-5) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਜਰਦੇ ਸਮਹਾ ਲੇ॥ (17-20-6) 
 ਜਧਰਗ ਿੀਵਣ ਬੇਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ੨੦॥ (17-20-7) 
 
 ਲਖ ਜਨੰਦਕ ਲਖ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦ ਤ ਦੁਸ਼ਿ ਲਖ ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ॥ (17-21-1) 



 ਸਵਾਮ ਧਰੋਿੀ ਅਜਕਰਤਘਣ ਚੋਰ ਿਾਰ ਲਖ ਲਖ ਪਜਿਨਾਮੀ॥ (17-21-2) 
 ਬਾਮਹਣ ਗਾਈੋਂ ਵੰਸ ਘਾਤ ਲਾਇਤਬਾਰ ਿਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀ॥ (17-21-3) 
 ਕ ਜੜਆਰ ਗੁਰੁ ਗੋ ਪ ਲਖ ਗੁਨਿਗਾਰ ਲਖ ਲਖ ਬਦਨਾਮੀ ॥ (17-21-4) 
 ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੁ ਪਜਤਤ ਲਖ ਅਵਗੁਜਣਆਰ ਖੁਆਰ ਖੁਨ ਾਮੀ॥ (17-21-5) 
 ਲਖ ਜਲਬਾਸੀ ਦਗਾ ਬਾਜ਼ ਲਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮੀ॥ (17-21-6) 
 ਤ ੰ ਵੇਖਜਿ ਿਉ ਮੁਕਰਾਂ ਿਉੋਂ ਕਪਿੀ ਤ ੰ ਅੰਤਰਿਾਮੀ॥ (17-21-7) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਜਬਰਦ ਸੁਆਮੀ ॥ ੨੧॥੧੭॥ (17-21-8) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (18-1-1) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰ ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਨੇਕ ਅਕਾਰਾ॥ (18-1-2) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਜਤ ਅਗਾਸ ਜਨਵਾਸ ਜਵਥਾਰਾ॥ (18-1-3) 
 ਿਲ ਥਲ ਤਰਵਰ ਪਰਬਤਾਂ ਿੀਅ ਤੰਤ ਆਗਣਤ ਅਪਾਰਾ॥ (18-1-4) 
 ਇਕ ਵਰਭੰਡ ਅਖੰਡ ਿੈ ਲਖ ਵਰਭੰਡ ਪਲਕ ਪਰਵਾਰਾ॥ (18-1-5) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਕੇਵਡ ਕਾਦਰ ਜਸਰਿਣਿਾਰਾ॥ (18-1-6) 
 ਅੰਤ ਜਬਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ  ॥੧॥ (18-1-7) 
 
 ਕੇਵਡ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਵਡੇ ਦੀ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ॥ (18-2-1) 
 ਵਡੀ ਿ ੰ ਵਡਾ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਨ ਆਖ ਸੁਣਾਈ॥ (18-2-2) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਓਨ ਕਰ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋੜ ਸਮਾਈ॥ (18-2-3) 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਜਿਸ ਤੋਜਲ ਅਤੋਲ ਨ ਤੁਲ ਤੁਲਾਈ॥ (18-2-4) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀ ਕਥੀ ਨ ਿਾਈ॥ (18-2-5) 
 ਅਬਗਜਤ ਗਤ ਜਕਵ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ॥ ੨॥ (18-2-6) 
 
 ਿੀਉ ਪਾਇ ਤਨੁ ਸਾਜਿਆ ਮ ੰ ਿ ਅਿੱਖੀੋਂ ਨ ਕ ਕੰਨ ਸਵਾਰੇ॥ (18-3-1) 
 ਿਥ ਪੈਰ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸੁਭ ਜਦਸ਼ਿ ਦੁਆਰੇ॥ (18-3-2) 
 ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਪਰਜਕਰਤ ਬਿੁ ਸਾਸ ਜਗਰਾਸ ਜਨਵਾਸ ਸੰਿਾਰੇ॥ (18-3-3) 
 ਰਾਗ ਰੰਗ ਰਸ ਪਰਸ ਦੇ ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਸੰਧ ਪਰਕਾਰੇ॥ (18-3-4) 
 ਛਾਦਨ ਭੋਿਨ ਬੁਜਧ ਬਲ ਿੇਕ ਜਬਬੇਕ ਵੀਚਾਰ ਵੀਚਾਰੇ॥ (18-3-5) 
 ਦਾਤੈ ਕੀਮਜਤ ਨਾ ਪਵੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰ ਜਪਆਰੇ॥ (18-3-6) 
 ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਸੰਖ ਅਪਾਰ ॥ ੩॥ (18-3-7) 
 
 ਪੰਿ ਤਤ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਖਾਣੀੋਂ ਚਾਰ ਿਗਤ ੳਪਾਯਾ॥ (18-4-1) 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਿ ਜਨ ਜਵਚ ਆਵਾ ਗਵ ਣ ਚਜਲਤ ਵਰਤਾਯਾ॥ (18-4-2) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਿ ਜਨ ਜਵਚ ਿੀਅਿੰਤ ਅਣਗਣਤ ਵਧਾ ਇਆ॥ (18-4-3) 
 ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਸਭਨਾਂ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਜਲਖਾਯਾ॥ (18-4-4) 
 ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਜਗਰਾਸ ਦੇ ਲੇਖ ਜਲਖਾਰੀ ਅੰਤ ਨ ਪਾਯਾ॥ (18-4-5) 
 ਆਪ ਅਲਖ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ ੪॥ (18-4-6) 
 
 ਭੈ ਜਵਚ ਧਰਜਤ ਅਗਾਸ ਿੈ ਜਨਰਾਧਾਰ ਭੈ ਭਾਰ ਧਰਾਯਾ॥ (18-5-1) 



 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਭੈ ਜਵਚ ਰਖੈ ਮੇਲ ਜਮਲਾਯਾ॥ (18-5-2) 
 ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਜਤ ਧਰ ਜਵਣ ਥੰਮਾਂ ਆਗਾਸ ਰਿਾਯਾ॥ (18-5-3) 
 ਕਾਠੈ ਅੰ ਦਰ ਅਗਜਨ ਧਰ ਕਰ ਪਰਫੁਲਤ ਸੁਫਲ ਫਲਾਯਾ॥ (18-5-4) 
 ਨਵੀੋਂ ਦੁਆਰੀੋਂ ਪ ਵਣ ਧਰ ਭੈ ਜਵਚ ਸ ਰਿ ਚੰਦ ਚਲਾਯਾ॥ (18-5-5) 
 ਜਨਰਭਉ ਆਪ ਜਨਰੰਿਨ ਰਾਯਾ ॥ ੫॥ (18-5-6) 
 
 ਲਖ ਅਸਮਾਣ ਉਚਾਣ ਚੜਹ ਉੱਚਾ ਿੋਇ ਨ ਅੰਬੜ ਸਕੈ॥ (18-6-1) 
 ਉਚੀ ਿ ੰ ਉੱਚਾ ਘਣਾ ਥਾਉੋਂ ਜਗ ਰਾਉ ੋਂ ਨ ਨਾਉੋਂ ਅਥਕੈ॥ (18-6-2) 
 ਲਖ ਪਾਤਾਲ ਨੀਵਾਣ ਿਾਇ ਨੀਵਾਂ ਿੋਇ ਨ ਨੀਵੇੋਂ ਤਕ॥ੈ (18-6-3) 
 ਪ ਰਬ ਪਿੱਛਮ ਉਤਰਾਜਧ ਦਖਨ ਫੇਰ ਚਉਫੇਰ ਨ ਢਕੈ॥ (18-6-4) 
 ਓੜਕ ਮ ਲ ਨ ਲਭਈ ਓਪ ਤ ਪਰਲਉ  ਅਜਖ ਫਰਕੈ॥ (18-6-5) 
 ਫੁਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਮਿਕੈ ॥ ੬॥ (18-6-6) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਜਥਤ ਨ ਵਾਰ ਨ ਮਾਿੁ ਿਣਾਯਾ॥ (18-7-1) 
 ਜਨਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਜਵਣ ਏਕੰਕਾਰ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ॥ (18-7-2) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਕ ੈਆਪੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉੋਂ ਧਰਾਯਾ॥ (18-7-3) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ ਿੈ ਿਭੈੀ ਿੋਸੀ ਿੋੋਂਦਾ ਆਯਾ॥ (18-7-4) 
 ਆਜਦ ਨ ਅੰਤ ਜਬਅੰਤ ਿੈ ਆਪੇ ਆਪ ਨ ਆਪ ਗਣਾਯਾ॥ (18-7-5) 
 ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇ ਸਮਾਯਾ ॥ ੭ ॥ (18-7-6) 
 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਰਜਖਓਨ ਕਰ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋੜ ਸਮਾ ਈ॥ (18-8-1) 
 ਕੇਵਡ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਜਕਤ ਘਰ ਵਸੈ ਕੇਵਡ ਿਾਈ॥ (18-8-2) 
 ਇਕਕਵਾਉ ਅਮਾਉ ਿੈ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਨ ਕੀਮਜਤ ਪਾਈ॥ (18-8-3) 
 ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਿੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਈ॥ (18-8-4) 
 ਏਵਡ ਵਡਾ ਿੋਇਕ ੈਜਕਥੇ ਰਜਿਆ ਆਪ ਲੁਕਾਈ॥ (18-8-5) 
 ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਰਿੈ ਜਲਵਲਾਈ ॥ ੮॥ (18-8-6) 
 
 ਲਖ ਦਜਰਯਾਉ ਕਵਾਉ ਜਵਚ ਅਜਤ ਅ ਸਗਾਿ ਅਥਾਿ ਵਿੰਦੇ॥ (18-9-1) 
 ਆਜਦ ਨ ਅੰਤ ਜਬਅੰਤ ਿੈ ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰ ਫੇਰ ਜਫਰੰਦੇ॥ (18-9-2) 
 ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਵਖਾਣੀਐ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ਲਿੰੇੰ ਦੇ॥ (18-9-3) 
 ਲਜਿਰ ਤਰੰਗ ਜਨਸੰਗ ਲਖ ਸਾਗਰ ਸੰਗਮ ਰੰਗ ਰਵੰੇੰ ਦੇ॥ (18-9-4) 
 ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਖ ਲਖ ਮੁਲ ਅਮੁਲ ਨ ਤੁਲ ਤੁਲੰਦੇ॥ (18-9-5) 
 ਸਦਕੇ ਜਸਰਿਣ ਿਾਰ ਜਸਰੰਦੇ ॥ ੯ ॥ (18-9-6) 
 



 ਪਰਵਦਗਾਰ ਸਲਾਿੀਐ ਜਸਰਜਠ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗੀ॥ (18-10-1) 
 ਰਾਜ਼ਕ ਜਰਜ਼ਕ ਸੰਬਾਿਦਾ ਸਭਨਾ ਦਾਤ ਕਰੇ ਅਣਮੰਗੀ॥ (18-10-2) 
 ਜਕਸੈ ਜਿਵੇਿਾ ਨਾਜਿ ਕੋ ਦੁਜਬਧਾ ਅੰਦਰ ਮੰ ਦੀ ਚੰਗੀ॥ (18-10-3) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਜਨਰਲੇਪ ਿੈ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਸਦਾ ਸਿਲੰਗੀ॥ (18-10-4) 
 ਵਰਨਾ ਜਚਿਨਾ ਬਾਜਿਰਾ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਿੈ ਸਰਬੰਗੀ॥ (18-10-5) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸੰਗੀ ॥ ੧੦॥ (18-10-6) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਮਖੀ ਇਕ ਉਪਾਈ ਮਾਯਾ॥ (18-11-1) 
 ਜਤੰਨ ਲੋਅ ਚੌਦਾਂ ਭਵਨ ਿਲ ਥਲ ਮਿੀਅਲ ਛਲ ਕਰ ਛਾਯਾ॥ (18-11-2) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸ਼ਨ ਮਿੇਸ਼ ਤਰੈ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਚਾਯਾ॥ (18-11-3) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਥ ਬਿੁ ਪੰਥ ਭਵਾਯਾ॥ (18-11-4) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਜਵਚ ਲੋਭ ਮੋਿ ਕਰ ਧਰੋਿ ਲੜਾਯਾ॥ (18-11-5) 
 ਿਉਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭਕੋ ਸੇਰਿ ੰ ਘਿ ਨ ਜਕਨੈ ਅਖਾਯਾ॥ (18-11-6) 
 ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਆਪ ਲੁਕਾਯਾ ॥ ੧੧॥ (18-11-7) 
 
 ਪਾਜਤਸ਼ਾਿਾਂ ਪਜਤਸ਼ਾਿ ਿੈ ਅਜਬਚਲ ਰਾਿ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ॥ (18-12-1) 
 ਕੇਵਡ ਤਖਤ ਵਖਾਣੀਐ ਕੇਵਡ ਮਿਲ ਕੇਵਡ ਦਰਗਾਿੀ॥ (18-12-2) 
 ਕੇਵਡ ਜਸਫਤ ਸਲਾਿੀਐ ਕੇਵਡ ਮਾ ਲ ਮੁਲਖ ਅਵਗਾਿੀ॥ (18-12-3) 
 ਕੇਵਡ ਮਾਣ ਮਿਤ ਿੈ ਕੇਵਡ ਲਸਕਰ ਸੇਵ ਜਸਪਾਿੀ॥ (18-12-4) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੇਵਡ ਿੁਕਮ ਨ ਬੇਪਰਵਾਿੀ॥ (18-12-5) 
 ਿੋਰਸ ਪੁਛ ਨ ਮਤਾ ਜਨਬਾਿੀ ॥ ੧੨॥ (18-12-6) 
 
 ਲਖ ਲਖ ਬਰਿਮੈ ਵੇਦ ਪੜਹ ਇਕਸ ਅਖਰ ਭੇਦ ਨ ਿਾਤਾ॥ (18-13-1) 
 ਿੋਗ ਜਧਆਨ ਮਿੇਸ਼ ਲਖ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਭੇਖ ਪਛਾਤਾ ॥ (18-13-2) 
 ਲਖ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਜਤਲ ਵੀਚਾਰ ਨ ਜਬਸ਼ਨ ਪਛਾਤਾ॥ (18-13-3) 
 ਲਖ ਲਖ ਨਉਤਨ ਨਾਉੋਂ ਲੈ ਲਖ ਲਖ ਸ਼ੇਖ ਜਵਸ਼ੇਖ ਨ ਤਾਤਾ॥ (18-13-4) 
 ਜਚਰ ਿੀਵਨ  ਬਿੁ ਿੰਢਣੇ ਦਰਸਨ ਪੰਥ ਨ ਸਬਦ ਜਸਞਾਤਾ॥ (18-13-5) 
 ਦਾਤ ਲੁਭਾਇ ਜਵਸਾਰਨ ਦਾਤਾ ॥ ੧੩॥ (18-13-6) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਰਕਰ ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਿੋਇ ਜਧਆਨ ਧਰਾਯਾ॥ (18-14-1) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸਾਯਾ॥ (18-14-2) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁੰ  ਬਾਿਰਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਯਾ॥ (18-14-3) 
 ਵੀਿਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਇ ਅਕੀਿ ਲਖਾਯਾ॥ (18-14-4) 
 ਮਾਯਾ ਜਵਚ ਉਦਾਸ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੜਾਯਾ॥ (18-14-5) 



 ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਇਕਤਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿ ਚਲਾਯਾ॥ (18-14-6) 
 ਪਜਤ ਪਉੜੀ ਚੜ ਜਨਿ ਘਰ ਆਯਾ ॥ ੧੪॥ (18-14-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰ ਦੁਜਬਧਾ ਵਾਿ ਕੁਵਾਿ ਨ ਧਾਯਾ॥ (18-15-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮਰਦਾ ਿਾਂਦਾ ਨਦਰ ਨ ਆਯਾ॥ (18-15-2) 
 ਕੰਨੀ ਸਜਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅਨਿਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਸੁਣਾਯਾ॥ (18-15-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਕ ੈਜਨਿਚਲ ਸਾਧ  ਸੰਗ ਜਮਲਾਯਾ॥ (18-15-4) 
 ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਸੁਖ ਸੰਪਿ ਜਵਚ ਸਿਿ ਸਮਾਯਾ॥ (18-15-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਜਪ ਓ ਜਪਆਯਾ ॥ ੧੫॥ (18-15-6) 
 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਿੱਿਰ ਿਰਣਾ॥ (18-16-1) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਿੀਵੰ ਜਦਆਂ ਮਰਣਾ॥ (18-16-2) 
 ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਵਖਾਣੀਐ ਮਰ ਮਰ ਿੀਵਨ  ਡੁਬ ਡੁਬ ਤਰਣਾ॥ (18-16-3) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਅਜਪ ਓ ਪੀਅਣਭੈਔਚਰ ਚਰਣਾ॥ (18-16-4) 
 ਅਨਿਦ ਨਾਦ ਅਵੇਸ ਕਰ ਅੰਜਮਰਤ ਬਾਣੀ ਜਨਝਰ ਝਰਣਾ॥ (18-16-5) 
 ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਿੋਇ ਕਾਰਨ ਕਰਣ ਨ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ॥ (18-16-6) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਅਸਰਣ ਸਰਣਾ ॥ ੧੬॥ (18-16-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਜਵਚ ਿੰਮਣਾ ਭੈ ਜਵਚ ਰਜਿਣਾ ਭੈ ਜਵਚ ਚਲਣਾ॥ (18-17-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗ ਤ ਭੈ ਭਾਇ ਜਵਚ ਭਗ ਵਛਲ ਕਰ ਅਛਲ ਛਲਣਾ॥ (18-17-2) 
 ਿਲ ਜਵਚ ਕੌਲ ਅਜਲਪ ਿੋਇ ਆਸ ਜਨਰਾਸ ਵਲੇਵੇ ਵਲਣਾ॥ (18-17-3) 
 ਅਜਿਰਣ ਘਣ ਿੀਰੇ ਿੁਗ ਗੁਰਮਤ ਜਨਿਚਲ ਅਿਲ ਨ ਿਲਣਾ॥ (18-17-4) 
 ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀਚਾਰ ਜਵਚ ਿੀਅ ਦਯਾ ਮੋਮ ਵਾਂਗੀ ਢਲਣਾ॥ (18-17-5) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਰਲਾਯਾ ਰਲਣਾ॥ (18-17-6) 
 ਵਿੱਿੀ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਿੋਇ ਬਲਣਾ ॥ ੧੭ ॥ (18-17-7) 
 
 ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਰੋੜ ਨ ਓੜਕ ਿਾਣ॥ੈ (18-18-1) 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਖੀਅਜਨ ਿੋਇ ਲਖ ਣ ਨ ਪਲ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (18-18-2) 
 ਜਰਧੀ ਜਸਧੀ ਲਖ ਲਖ ਜਨਧਾਨ  ਲਖ ਜਤਲ ਨ ਤੁਲਾਣ॥ੈ (18-18-3) 
 ਦਰਸ਼ਨ ਜਦਸ਼ਿਸੰਿੋਗ ਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲਖ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (18-18-4) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਮਰਨ ਅਸੰ ਖ ਭਗਤ ਿੁਗਤ ਲਖ ਨੇਤ ਵਖਾਣ॥ੈ (18-18-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਸਿਿ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (18-18-6) 
 ਮਤ ਬੁਜਧ ਸੁਜਧ ਲਿੱਖ ਮੇਲ ਜਮਲਾਣ ੈ॥ ੧੮॥ (18-18-7) 
 



 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਿੋਮ ਿਗ ਨਈਵੇਦ ਕਰੋੜੀ॥ (18-19-1) 
 ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਿਮ ਘਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਲਖ ਤੰਦ ਮਰੋੜੀ॥ (18-19-2) 
 ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਿੋਗ ਲਖ ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਉਪਕਾਰਨ ਓੜੀ॥ (18-19-3) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵਣੇ ਵਰ ਸਰਾਪ ਲਖ ਿੋੜ ਜਵਛੋੜੀ॥ (18-19-4) 
 ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਨ ਅਵਰਣ ਲਖ ਪ ਿਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀ॥ (18-19-5) 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਲਖ ਿੋਗ ਭੋਗ ਲਖ ਝਾੜ ਪਛੋੜੀ॥ (18-19-6) 
 ਸਚਿੁੰ  ਓਰੈ ਸਭ ਜਕਿੁ ਲਖ ਜਸਆਣਪ ਸਭਾ ਥੋੜੀ॥ (18-19-7) 
 ਉਪਰ ਸਚ ਅਚਾਰ ਚਮੋੜੀ ॥ ੧੯ ॥ (18-19-8) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚੁ ਤਖਤ ਸੁਿੇਲਾ॥ (18-20-1) 
 ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸਾਲ ਸਚ ਅਸ਼ਿਧਾਤ ਇਕ ਪਾਰਸ ਮੇਲਾ॥ (18-20-2) 
 ਸਚਾ ਅਜਬਚਲ ਰਾਿ ਿੈ ਸਚ ਮਿਲ ਨਵਿਾਣ ਨਵੇਲਾ॥ (18-20-3) 
 ਸਚਾ ਿੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਸਚਾ ਅਮਰ ਸਚੋ ਰਸ ਕੇਲਾ॥ (18-20-4) 
 ਸਚੀ ਜਸਫਤ ਸਲਾਿ ਸਚ ਸਚ ਸਲਾਿਣ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ॥ (18-20-5) 
 ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਿੈ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਗਰਬ ਗਿੇਲਾ॥ (18-20-6) 
 ਆਸਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਗਜਤ ਸਿੱਚਾ ਖੇਲ ਮੇਲ ਸਚੁ ਖੇਲਾ॥ (18-20-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਸਖ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਚੇਲਾ ॥ ੨੦॥ (18-20-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਉਮੈ ਪਰਿਰ ੈਮਨ  ਭਾਵੈ ਖਸਮੈ ਦਾ ਭਾਣਾ॥ (18-21-1) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਦਰਗਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਜਨਮਾਣਾ॥ (18-21-2) 
 ਵਰਤਮਾਨ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ ਿੋਵਣਿਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ॥ (18-21-3) 
 ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਿੋ ਕਰ ੈਜਸਰ ਧਰ ਮੰ ਨ ਕਰ ੈਸ਼ੁਕਰਾਣਾ॥ (18-21-4) 
 ਰਾਿੀ ਿੋਇ ਰਜ਼ਾਇ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਉੋਂ ਜਮਿਮਾਣਾ॥ (18-21-5) 
 ਜਵਸਮਾਦੀ ਜਵਸਮਾਦ ਜਵਚ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੋੋਂ ਕੁਰਬਾਣਾ॥ (18-21-6) 
 ਲੇਪ ਅਲੇਪ ਸਦਾ ਜਨਰਬਾਣਾ ॥ ੨੧॥ (18-21-7) 
 
 ਿੁਕਮੈ ਬੰਦਾ ਿੋਇਕੈ ਸਾਜਿਬ ਦੇ ਿੁਕਮੈ ਜਵਚ ਰਜਿਣਾ॥ (18-22-1) 
 ਿੁਲਞਕਮ ੈਅੰਦਰ ਸਭਕੋ ਸਭਨਾਂ ਅਵਿਣ ਿ ੈਸਜਿਣਾ॥ (18-22-2) 
 ਜਦਲ ਦਰਯਾਉ ਸਮਾਉ ਕਰ ਗਰਬ ਗਵਾਇ ਗਰ ੀਬੀ ਵਜਿਣਾ॥ (18-22-3) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਘਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਸੰਘਾਸਣ ਬਜਿਣਾ॥ (18-22-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜਲਵਲੀਣ ਿੋਇ ਅਨਭਉ ਅਘੜ ਅੜਾਏ ਗਜਿਣਾ॥ (18-22-5) 
 ਜਸਦਕ ਸਬ ਰੀ ਸਾਬਤਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨ  ਦੇਣਾ ਲਜਿਣਾ॥ (18-22-6) 
 ਨੀਰ ਨ ਡੁਬਣ ਅਿ ਨ ਦਜਿਣਾ ॥ ੨੨॥ (18-22-7) 
 



 ਜਮਿਰ ਮੁਿਬਤ ਆਸ਼ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਜਕਉੋਂ ਲੁਕ ੈਲੁਕਾਯਾ॥ (18-23-1) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਿੋਇ ਸੁਗੰਧ ਨ ਆਪ ਗਣਾਯਾ॥ (18-23-2) 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰ ਗ ਜਮਲ ਿੋਇ ਪਜਵਤ ਨ ਆਖ ਸੁਣਾਯਾ॥ (18-23-3) 
 ਿੀਰੇ ਿੀਰਾ ਬੇਜਧਆ ਅਣੀ ਕਣੀ ਿੋਇ ਜਰਦੈ ਸਮਾਯਾ॥ (18-23-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਮਲ ਸਾਧ ਿੋਇ ਪਾਰਸ ਜਮਲ ਪਾਰਸ ਿੁਇ ਆਯਾ॥ (18-23-5) 
 ਨੇਿਚਲ ਨੇਿਚਲ ਗੁਰਮਤੀ ਭਗਤ ਵਛਲ ਿੁਇ ਅਛਲ ਛਲਾਯਾ॥ (18-23-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਯਾ ॥ ੨੩॥੧੮॥ (18-23-7) 



 Vaar 19 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (19-1-1) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਉਪਾਇਆ॥ (19-1-2) 
 ਓਅੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ॥ (19-1-3) 
 ਪੰਚ ਤਿੱਤ ਜਵਸਥਾਰ ਚਜਲਤ ਰਚਾਇਆ॥ (19-1-4) 
 ਥਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਿਗਤ ਉਪਾਇਆ॥ (19-1-5) 
 ਕੁਦਰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ॥ (19-1-6) 
 ਸਚ ਨਾਉੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧॥ (19-1-7) 
 
 ਲਖ ਚੋਰਾਸੀਿ ਿ ਜਨ ਫੇਰ ਜਫਰਾਇਆ॥ (19-2-1) 
 ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕਰਮੀ ਪਾਇਆ॥ (19-2-2) 
 ਉੱਤਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (19-2-3) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਜਿਰਾਸ ਪੈਰੀੋਂ ਪਾਇਆ॥ (19-2-4) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਚੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (19-2-5) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ ੨॥ (19-2-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਘੜ ਸੁਿਾਣ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ॥ (19-3-1) 
 ਜਮਿਮਾਣੀ ਜਮਿਮਾਣ ਮਿਲਸ ਆਇਆ॥ (19-3-2) 
 ਖਾਵਾਲੇ ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਐ ਪੀਆਇਆ॥ (19-3-3) 
 ਕਰ ੈਨ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨਿਸੈ ਿਸਾਇਆ॥ (19-3-4) 
 ਪਾਿੁਨ ੜਾ ਪਰਵਾਣ ਕਾਿ ਸੁਿਾਇਆ॥ (19-3-5) 
 ਮਿਲਸ ਕਰ ਿੈਰਾਨ ਉਠ ਜਸਧਾਇਆ ॥ ੩॥ (19-3-6) 
 
 ਗੋ ਇਲੜਾ ਜਦਨ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਿਾਣੀਐ॥ (19-4-1) 
 ਮੰ ਝੀ ਲੈ ਜਮਿਰਵਾਨ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀਐ॥ (19-4-2) 
 ਵਰਸੈ ਜਨਝਰਧਾਰ ਅੰਜਮਰਤ ਵਾਣੀਐ॥ (19-4-3) 
 ਵੰਝਲੀਆਂ ਝੀੋਂਗਾਰਮਿਲਸ ਮਾਣੀਐ॥ (19-4-4) 
 ਗਾਵਨ ਮਾਝ ਮਲਾਰ ਸੁਘੜ ਸੁਿਾਣੀਐ॥ (19-4-5) 
 ਿਉਮੈ ਗਰਬ ਜਨਵਾਰ ਮਨ  ਵਸ ਿਾਣੀਐ॥ (19-4-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰਸਚ ਜਸਞਾਣੀਐ ॥ ੪॥ (19-4-7) 
 
 ਵਾਿ ਵਿਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈੋਂ ਵਜਸਆ॥ (19-5-1) 



 ਉਠ ਚਜਲਆ ਪਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦਜਸਆ॥ (19-5-2) 
 ਨਾਜਿ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨ ਜਚਤ ਰਿਜਸਆ॥ (19-5-3) 
 ਮੁਏ ਨ ਪੁਛੈ ਿਾਤ ਜਵਵਾਜਿ  ਨ ਿਜਸਆ॥ (19-5-4) 
 ਦਾਤਾ ਕਰ ੈਿੁ ਦਾਤ ਨ ਭੁਖਾ ਤਜਸਆ॥ (19-5-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਸਮਰਣ ਵਾਤ ਕਵਲ ਜਵਗਜਸਆ ॥ ੫॥ (19-5-6) 
 
 ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਜਨ॥ (19-6-1) 
 ਤਾਰੇ ਿਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਜਨ॥ (19-6-2) 
 ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਜਨ॥ (19-6-3) 
 ਤੀਰਜਥ ਿਾਤੀ ਿਾਤ ਨੈਣ ਜਨਿਾਲੀਅਜਨ॥ (19-6-4) 
 ਿਜਰ ਚੰਦੁਰੀ ਝਾਤ ਵਸਾਇ ਉਚਾਲੀਅਜਨ॥ (19-6-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਹਾਲੀਅਜਨ ॥ ੬॥ (19-6-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ  ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ  ਉਪਦੇਜਸਆ॥ (19-7-1) 
 ਪੇਈਅੜ ੈਘਰ ਵਾਸੁ ਜਮਿੇ ਅੰਦੇਜਸਆ॥ (19-7-2) 
 ਆਵਾ ਜਵਚ ਜਨਰਾਸ ਜਗਆਨ  ਅਵੇਜਸਆ॥ (19-7-3) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਰਜਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੰਦੇਜਸਆ॥ (19-7-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜਨ ਦਾਸ ਮਜਤ ਪਰਵੇਜਸਆ॥ (19-7-5) 
 ਜਸਮਰਣ ਸਾਸ ਜਗਰਾਸ ਦੇਸ ਜਵਦੇਜਸਆ ॥ ੭॥ (19-7-6) 
 
 ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਿੋਗ ਮੇਲ ਜਮਲਾਇਆ॥ (19-8-1) 
 ਸੁਿਣੇ ਅੰਦਜਰ ਭੋਗ ਰਾਿ ਕਮਾਇਆ॥ (19-8-2) 
 ਕਦੇ ਿਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ ਤਰਵਰ ਛਾਇਆ॥ (19-8-3) 
 ਕਿ ੈਿਉਮੈੋਂ ਰੋਗ ਨ ਆਜਪ ਗਣਾਇਆ॥ (19-8-4) 
 ਘਰ ਿੀ ਅੰਦਰ ਿੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ॥ (19-8-5) 
 ਿੋਵਣ ਿਾਰ ਸੁ ਿੋਗ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ ੮॥ (19-8-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ  ਸੰਗ ਚਲਣ ਿਾਜਣਆ॥ (19-9-1) 
 ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਸੁ ਰੰਗ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਜਣਆ॥ (19-9-2) 
 ਸਾਵਣ ਲਿਰ ਤਰੰਗ ਨੀਰ ਜਨਵਾਜਣਆ॥ (19-9-3) 
 ਸਿਣ ਮੇਲ ਸੁ ਢੰਗ ਚੋਿ ਜਵਡਾਜਣਆ॥ (19-9-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਜਨਪੰਗ ਦਰ ਖਰਵਾਜਣਆ॥ (19-9-5) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਮੇਲ ਅਭੰਗ ਸਜਤ ਸੁ ਿਾਜਣਆ ॥ ੯॥ (19-9-6) 
 



 ਗੁਰਮੁਖ ਸਫਲ ਿਨੰ ਮ ਿਗ ਜਵਚ ਆਇਆ॥ (19-10-1) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਪ ਰ ਕਰੰਮ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (19-10-2) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਕਰ ਕੰਮ ਸੁਖਫਲ ਪਾਇਆ॥ (19-10-3) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗੰ ਮ ਜਰਦ ਵਸਾਇਆ॥ (19-10-4) 
 ਧੀਰਿ ਧੁਿਾ ਧਰੰਮ ਸਜਿਿ ਸੁਭਾਇਆ॥ (19-10-5) 
 ਸਿੈ ਨ  ਦੁਖ ਸਿੰਮ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ ੧੦॥ (19-10-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਰਲਭ ਦੇਿ ਅਉਸਰ ਿਾਣਦੇ॥ (19-11-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਨੇਿ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ॥ (19-11-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਲੇਿ ਆਖ ਅਖਾਣਦੇ॥ (19-11-3) 
 ਦੇਿੀ ਜਵਚ ਜਬਦੇਿ ਸਚ ਜਸਞਾਣਦੇ॥ (19-11-4) 
 ਦੁਜਬਧਾ ਓਿ ਨ ਏਿ ਇਕ ਪਛਾਣਦੇ॥ (19-11-5) 
 ਚਾਰ ਜਦਿਾੜੇ ਥੇਿ ਮਨ  ਜਵਚ ਆਣਦੇ ॥ ੧੧॥ (19-11-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਵ ਰਲਾ ਆਇਆ॥ (19-12-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (19-12-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਜਸਖ ਸੁਣਾਇਆ॥ (19-12-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਸਿੱਚ ਕਮਾਇਆ॥ (19-12-4) 
 ਸਚ ਜਰਦੈ ਮੁਜਿ ਸਚ ਸਚ ਸੁਿਾਇਆ॥ (19-12-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਵਾਰ ਿਗਤ ਤਰਾਇਆ ॥ ੧੨॥ (19-12-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਆਪ ਪਛਾਜਣਆ॥ (19-13-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਜਿਿ ਸਮਾਜਣਆ॥ (19-13-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਖ ਮਾਜਣਆ॥ (19-13-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਜਣਆ॥ (19-13-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੋੋਂਦੇ ਤਾਣ ਰਿੇ ਜਨਤਾਜਣਆ॥ (19-13-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਿ ਮਾਣ ਿੋਇ ਜਨਮਾਜਣਆ ॥ ੧੩॥ (19-13-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਿ ਚਜਲਆ॥ (19-14-1) 
 ਸਚੀ ਦਰਗਿ ਿਾਇ ਸਚਾ ਜਪੜ ਮਜਲਆ॥ (19-14-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਿਨ ਭਾਉ ਚਾਉ ਅਲਜਲਆ॥ (19-14-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਿਚਲ ਜਚਤ ਨ ਿਲੈ ਿਜਲਆ॥ (19-14-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਅਲਾਉ ਭਲੀ ਿ ੰ ਭਜਲਆ॥ (19-14-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਦੇ ਿਾਨ ਆਵਨ ਘਜਲਆ ॥ ੧੪॥ (19-14-6) 



 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀਐ॥ (19-15-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਜਧ ਜਬਬੇਕ ਜਬਬੇਕੀ ਿਾਣੀਐ ॥ (19-15-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਭਗਤ ਪਛਾਣੀਐ॥ (19-15-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਬਰਿਮ ਜਗਆਨ  ਜਗਆਨ ੀ ਬਾਣੀਐ॥ (19-15-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪ ਰਣ ਮਜਤ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਣੀਐ॥ (19-15-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪਉੜੀ ਪਜਤ ਜਪਰਮ ਰਸ ਮਾਣੀਐ ॥ ੧੫॥ (19-15-6) 
 
 ਸਚ ਨਾਉੋਂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ॥ (19-16-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਓਅੰ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਧਆਈਐ॥ (19-16-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਵ ਲਾਈਐ॥ (19-16-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਅਚਾਰ ਸਚ ਕਮਾਈਐ॥ (19-16-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸਿਿ ਸਮਾਈਐ॥ (19-16-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ ੧੬॥ (19-16-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਿੋਈਐ॥ (19-17-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੋਇ ਅਪਰਸ ਦਰਸ ਅਲੋਈਐ॥ (19-17-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਬਰਿਮ ਜਧਆਨ ਦੁਜਬਧਾ ਖੋਈਐ॥ (19-17-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਧਨ ਰ ਪ ਜਨੰਦ ਨ ਗੋ ਈਐ॥ (19-17-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਜਮਰਤ ਨਾਉ ਸ਼ਬਦ ਜਵਲੋਈਐ॥ (19-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿਸਦਾ ਿਾਇ ਅੰਤ ਨ ਰੋਈਐ ॥ ੧੭॥ (19-17-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਡਤ ਿੋਇ ਿਗ ਪਰਬੋਧੀਐ॥ (19-18-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨ ਕਾਮ ਜਵਰੋਧੀਐ॥ (19-18-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵ ਾਇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀਐ॥ (19-18-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਿੈ ਜਨਰਵੈਰ ਨ ਵੈਰ ਜਵਰੋਧੀਐ॥ (19-18-4) 
 ਚਿੁੰ  ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ ਸਜਿਿ ਸਮੋਧੀਐ॥ (19-18-5) 
 ਧੰਨ ਿਣੇੋਂਦੀ ਮਾਉੋਂ ਿੋਧਾ ਿੋਧੀਐ ॥ ੧੮॥ (19-18-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਤਗੁਰ ਵਾਿ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਿੀਐ॥ (19-19-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਸਫਤ ਸਲਾਿ ਸਚੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿੀਐ॥ (19-19-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਸਨਾਿਦਾਤ ਇਲਾਿੀਐ॥ (19-19-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿ ਸਚ ਜਨਬਾਿੀਅ॥ (19-19-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਜਤ ਅਗਾਿ ਨ ਗਿਣ ਗਿਾਈਐ॥ (19-19-5) 



 ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਪਰਵਾਿ ਨ ਬੇਪਰਵਾਿੀਐ ॥ ੧੯॥ (19-19-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪ ਰਾ ਤੋਲ ਨ ਤੋਲਣ ਤੋਲੀਐ॥ (19-20-1) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪ ਰਾ ਬੋਲ ਨ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਐ॥ (19-20-2) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਜਤ ਅਡੋਲ ਨ ਡੋਲਣ ਡੋਲੀਐ॥ (19-20-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਰਮ ਅਮੋਲ ਨ ਮੋਲਣ ਮੋਲੀਐ॥ (19-20-4) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਜਨਰੋਲ ਨ ਰੋਲਣ ਰੋਲੀਐ॥ (19-20-5) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਲ ਪੀ ਅੰਜਮਰਤ ਝੋਲੀਐ ॥ ੨੦॥ (19-20-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਾਇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਇਆ॥ (19-21-1) 
 ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਚੜਹਾਇ ਸਭ ਰੰਗ ਲਾਇਆ॥ (19-21-2) 
 ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਸਮਾਇ ਬੋਜਿ ਬੋਿਾਇਆ॥ (19-21-3) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਰਸ ਜਤਰਪਤਾਇ ਸਭ ਰਸ ਆਇਆ॥ (19-21-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲਾਇ ਅਨਿਦ ਵਾਇਆ॥ (19-21-5) 
 ਜਨਿ ਘਰ ਜਨਿਚਲ ਿਾਇ ਨ ਦਿਜਦਸ ਧਾਇਆ ॥ ੨੧॥੧੯॥ (19-21-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (20-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਆਪ ਉਪਾਇਆ॥ (20-1-2) 
 ਗੁਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਜਸਖੁ ਬਬਾਣ ੈਆਇਆ॥ (20-1-3) 
 ਗੁਰਜਸਖੁ ਿੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਜਤ ਗੁਰ ਭਾਇਆ॥ (20-1-4) 
 ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰਜਸਖੁ ਗੁਰੁ ਸਦਵਾਇਆ॥ (20-1-5) 
 ਗੁਰੁ ਅਰਿਨੁ ਗੁਰਜਸਖੁ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ॥ (20-1-6) 
 ਗੁਰਜਸਖੁ ਿਰ ਗੋ ਜਵੰੇੰ ਦ ਨ ਲੁਕ ੈਲੁਕਾਇਆ ॥ ੧॥ (20-1-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਾਰਸੁ ਿੋਇ ਪ ਿ ਕਰਾਇਆ॥ (20-2-1) 
 ਅਸਿ ਧਾਤ ਇਕ ਧਾਤ ਿiੇੋਤ ਿਗਾਇਆ॥ (20-2-2) 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਿੋਇ ਜਬਰਖ ਬੋਿਾਇਆ॥ (20-2-3) 
 ਗੁਰਜਸਖੁ ਜਸਖੁ ਗੁਰ ਿੋਇ ਅਚਰਿੁ ਜਦਖਾਇਆ॥ (20-2-4) 
 ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾਇ ਦੀਪੁ ਦੀਪਾਇਆ॥ (20-2-5) 
 ਨੀਰ ੈਅੰਦਜਰ ਨੀਰੁ ਜਮਲੈ ਜਮਲਾਇਆ ॥ ੨॥ (20-2-6) 
 
 ਗੁਰਮiੇੁਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਿਨਮੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ॥ (20-3-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪ ਰ ਕਰੰਮੁ ਸਰਣੀ ਆਇਆ॥ (20-3-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਨਾਉੋਂ ਜਦੜਾਇਆ॥ (20-3-3) 
 ਘਰ ਿੀ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਨ ਜਵਆਪੈ ਮਾਇਆ॥ (20-3-4) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਮਾਇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (20-3-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿੀਵਨ  ਮੁਕਤੁ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ ॥ ੩॥ (20-3-6) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪ ਗਣਾਇਆ॥ (20-4-1) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਜਮਿਾਇ ਇਕੁ ਜਧਆਇਆ॥ (20-4-2) 
 ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਾਜਣ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ॥ (20-4-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਸੁਖ ਫਲੁ  ਪਾਇਆ॥ (20-4-4) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪਾਇ ਅਿਰੁ ਿਰਾਇਆ ॥ ੪॥ (20-4-5) 
 
 ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ਉਜਠ ਿਾਗ ਿਗਾਇਆ॥ (20-5-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ਭਰਮ ਗਵ ਾਇਆ॥ (20-5-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੰ ਤੁ ਸਮਹਾਜਲ ਿਪੁ ਿਪਾਇਆ॥ (20-5-3) 



 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਨਿਚਲੁ ਿੋਇ ਇਕ ਮਜਨ ਜਧਆਇਆ॥ (20-5-4) 
 ਮਥੈ ਜਿਕਾ ਲਾਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸੁਿਾਇਆ॥ (20-5-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਜਸਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥ ੫॥ (20-5-6) 
 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰਜਸਖ ਪੈਰ ਧੁਆਇਆ॥ (20-6-1) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਵਾਣੀ ਚਜਖ ਮਨ ੁ ਵਜਸ ਆਇਆ॥ (20-6-2) 
 ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਜਿ ਭਠੁ ਝੁਕਾਇਆ॥ (20-6-3) 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਜਣ ਜਸਜਖ ਜਲਜਖ ਜਲਖਾਇਆ॥ (20-6-4) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ॥ (20-6-5) 
 ਜਨਵ ਚਲਣੁ ਜਮਠ ਬੋਲ ਘਾਜਲ ਖਵਾਇਆ ॥ ੬॥ (20-6-6) 
 
 ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਗੁਰਜਸਖ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਇਆ॥ (20-7-1) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ੈਕਰਾਇਆ॥ (20-7-2) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਿਠੇਰੇ ਭਾਇਆ॥ (20-7-3) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਮਾਂ ਜਪਉ ਵੀਰ ਕੁਿੰਬ ਸਬਾਇਆ॥ (20-7-4) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਖੇਤੀ ਵਣਿੁ ਲਾਿਾ ਪਾਇਆ॥ (20-7-5) 
 ਿੰਸ ਵੰਸ ਗੁਰਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖ ਿਾਇਆ ॥ ੭॥ (20-7-6) 
 
 ਸਿਾ ਖਬਾ ਸਉਣੁ ਨ ਮੰ ਜਨ ਵਸਾਇਆ॥ (20-8-1) 
 ਨਾਜਰ ਪੁਰਖ ਨੋ ਵੇਜਖ ਨ ਪੈਰੁ ਿਿਾਇਆ॥ (20-8-2) 
 ਭਾਖ ਸੁਭਾਖ ਵੀਚਾਜਰ ਨ ਜਛਕ ਮਨ ਾਇਆ॥ (20-8-3) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਜਵ ਨ ਪ ਿ ਕਰਾਇਆ॥ (20-8-4) 
 ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਖਾਇ ਨ ਮਨ ੁ ਭਰਮਾਇਆ॥ (20-8-5) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਸਚਾ ਖੇਤੁ ਬੀਿ ਫਲਾਇਆ ॥ ੮॥ (20-8-6) 
 
 ਜਕਰਜਤ ਜਵਰਜਤ ਮਨ ੁ ਧ ਰਮੁ ਸਚੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (20-9-1) 
 ਸਚੁ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰੁ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ॥ (20-9-2) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਜਰ ਆਇਆ॥ (20-9-3) 
 ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (20-9-4) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਚੁ ਖੰਡ ਥੇਿੁ ਵਸਾਇਆ॥ (20-9-5) 
 ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਬਣਾਇ ਸਲਾਮੁ ਕਰਾਇਆ ॥ ੯॥ (20-9-6) 
 
 ਗੁਰਜਸਖਾ ਗੁਰਜਸਖ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ॥ (20-10-1) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਕਜਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ॥ (20-10-2) 



 ਤਪੜੁ ਝਾਜੜ ਜਵਛਾਇ ਧ ੜੀ ਨਾਇਆ॥ (20-10-3) 
 ਕੋਰੇ ਮਿ ਅਣਾਇ ਨੀਰੁ ਭਰਾਇਆ॥ (20-10-4) 
 ਆਜਣ ਮਿਾ ਪਰਸਾਦੁ ਵੰਜਡ ਖੁਆਇਆ ॥ ੧੦॥ (20-10-5) 
 
 ਿੋਇ ਜਬਰਖ ਸੰਸਾਰੁ ਜਸਰ ਤਲਵਾਇਆ॥ (20-11-1) 
 ਜਨਿਚਲੁ ਿੋਇ ਜਨਵਾਸੁ ਸੀਸੁ ਜਨਵਾਇਆ॥ (20-11-2) 
 ਿੋਇ ਸੁਫਲ ਫਲੁ  ਸਫਲੁ ਵਿ ਸਿਾਇਆ॥ (20-11-3) 
 ਜਸਜਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ਿਿਾਿੁ ਬਣਾਇਆ॥ (20-11-4) 
 ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਸਜਰ ਵਾਿ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ॥ (20-11-5) 
 ਜਸਜਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ ॥ ੧੧॥ (20-11-6) 
 
 ਲੋਿੇ ਤਜਛ ਤਛਾਇ ਲੋਜਿ ਿੜਾਇਆ॥ (20-12-1) 
 ਲੋਿਾ ਸੀਸੁ ਚੜਾਇ ਨੀਜਰ ਤਰਾਇਆ॥ (20-12-2) 
 ਆਪਨੜਾ ਪੁਤੁ ਪਾਜਲ ਨ ਨੀਜਰ ਡੁਬਾਇਆ॥ (20-12-3) 
 ਅਗਰੈ ਡੋਬੈ ਿਾਜਣ ਡੋਜਬ ਤਰਾਇਆ॥ (20-12-4) 
 ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਿੋਇ ਿਗੁ ਪਤੀਆਇਆ॥ (20-12-5) 
 ਅਵਗੁਣ ਸਜਿ ਗੁਣੁ ਕਰ ੈਘੋਜਲ ਘੁਮਾਇਆ ॥ ੧੨॥ (20-12-6) 
 
 ਮੰ ਨੈ ਸਜਤਗੁਰ ਿੁਕਮੁ ਿੁਕਜਮ ਮਨ ਾਇਆ॥ (20-13-1) 
 ਭਾਣਾ ਮੰ ਨੈ ਿੁਕਜਮ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ॥ (20-13-2) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀਜਵ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (20-13-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (20-13-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ॥ (20-13-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇ ਬੀਿ ਫਲਾਇਆ ॥ ੧੩॥ (20-13-6) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਜਖ ਜਧਆਨ ਧਰਾਇਆ॥ (20-14-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਜਰ ਜਗਆਨ ੁ ਕਮਾਇਆ॥ (20-14-2) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰ ਮੰ ਤੁ ਜਚਜਤ ਵਸਾਇਆ॥ (20-14-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਆ॥ (20-14-4) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾਇ ਿਗ ਪਰਚਾਇਆ॥ (20-14-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇ ਜਨਿ ਘਜਰ ਛਾਇਆ ॥ ੧੪॥ (20-14-6) 
 
 ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਗੁਰਜਸਖ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ॥ (20-15-1) 
 ਆਸਾ ਜਵਜਚ ਜਨਰਾਜਸ ਜਨਰਾਸੁ ਵਲਾਇਆ॥ (20-15-2) 



 ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ਪੀਆਇਆ॥ (20-15-3) 
 ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਬੋਜਲ  ਨ ਝਜਖ ਝਖਾਇਆ॥ (20-15-4) 
 ਥੋੜੀ ਰਾਤੀ ਨੀਦ ਨ ਮੋਜਿ ਫਿਾਇਆ॥ (20-15-5) 
 ਸੁਿਣੇ ਅੰਦਜਰ ਿਾਇ ਨ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥ ੧੫॥ (20-15-6) 
 
 ਮੁੰਦਰਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੰ ਤਰ ਸੁਣਾਇਆ॥ (20-16-1) 
 ਜਖੰਥਾ ਜਖਮਾ ਜਸਵਾਇ ਝੋਲੀ ਪਜਤ ਮਾਇਆ॥ (20-16-2) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਜਬਭ ਤ ਬਣਾਇਆ॥ (20-16-3) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪਤ ਭੋਿਨੁ ਭਾ ਇਆ॥ (20-16-4) 
 ਡੰਡਾ ਜਗਆਨ  ਜਵਚਾਰੁ ਦ ਤ ਸਧਾਇਆ॥ (20-16-5) 
 ਸਿਿ ਗੁਫਾ ਸਜਤਸੰਗੁ ਸਮਾਜਧ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੬॥ (20-16-6) 
 
 ਜਸੰਙੀ ਸੁਰਜਤ ਜਵਸੇਖੁ ਸਬਦੁ ਵਿਾਇਆ॥ (20-17-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਈ ਪੰਥੁ ਜਨਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ॥ (20-17-2) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (20-17-3) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਿਰਾਜਸ ਮਨ ੁ ਪਰਚਾਇਆ॥ (20-17-4) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਇ ਸਬਦੁ ਜਮਲਾਇਆ ॥ ੧੭॥ (20-17-5) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਗੁਰਜਸਖ ਜਸਖੁ ਸਦਾਇਆ॥ (20-18-1) 
 ਗੁਰਜਸਖੀ ਗੁਰਜਸਖ ਜਸਖ ਸੁਣਾਇਆ॥ (20-18-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਕਜਰ ਭਾਉ ਮੰ ਜਨ ਵਸਾਇਆ॥ (20-18-3) 
 ਗੁਰਜਸਖਾ ਗੁਰ ਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖ ਭਾਇਆ॥ (20-18-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖ ਸੰਗੁ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਇਆ॥ (20-18-5) 
 ਚਉਪਜੜ ਸੋਲਿ ਸਾਰ ਿੁਗ ਜਿਜਣ ਆਇਆ ॥ ੧੮॥ (20-18-6) 
 
 ਸਤਰੰਿ ਬਾਿੀ ਖੇਲੁ ਜਬਸਾਜਤ ਬਣਾਇਆ॥ (20-19-1) 
 ਿਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਥ ਜਪਆਦੇ ਆਇਆ॥ (20-19-2) 
 ਿੁਇ ਪਜਤਸਾਿ ਵਿੀਰ ਦੁਇ ਦਲ ਛਾਇਆ॥ (20-19-3) 
 ਿੋਇ ਗਡਾਵਜਡ ਿੋਧ ਿੁਧੁ ਮਚਾਇਆ॥ (20-19-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਚਾਲ ਚਲਾਇ ਿਾਲ ਪੁਿਾਇਆ॥ (20-19-5) 
 ਪਾਇਕ ਿੋਇ ਵਿੀਰੁ  ਗੁਜਰ ਪਿੁਚਾਇਆ ॥ ੧੯॥ (20-19-6) 
 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਜਨਮਜਣ ਜਨਜਮ ਭੈ ਜਵਜਚ ਿਾਇਆ॥ (20-20-1) 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਜਥ ਸਰਣੀ ਆਇਆ॥ (20-20-2) 



 ਭੈ ਜਵਜਚ ਸੰਗਜਤ ਸਾਧ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ॥ (20-20-3) 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਿੀਵਨ ੁ ਮੁਕਜਤ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (20-20-4) 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਿਨਮੁ ਵਸਾਜਰ ਸਿਜਿ ਸਮਾਇਆ॥ (20-20-5) 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਜਨਿ ਘਜਰ ਿਾਇ ਿਾਇ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ੨੦॥ (20-20-6) 
 
 ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਾਇ ਸਰਣੀ ਆਇਆ॥ (20-21-1) 
 ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਚਤੁ ਲਾਇ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ॥ (20-21-2) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਿਚਲੁ ਿੋਇ ਜਨਿ ਪਦ ਪਾਇਆ॥ (20-21-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (20-21-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਸਜਚ ਸਮਾਇਆ॥ (20-21-5) 
 ਸਫਲੁ ਿਨਮੁ ਿਜਗ ਆਇ ਿਗ ਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ੨੧॥੨੦॥ (20-21-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (21-1-1) 
 
 ਪਾਜਤਸਾਿਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਸਜਤ ਸੁਿਾਣੀਐ॥ (21-1-2) 
 ਵਡਾ ਬੇ ਪਰਵਾਿ ਅੰਤੁ ਨ ਿਾਣੀਐ॥ (21-1-3) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਿ ਆਜਖ ਵਖਾਣੀਐ॥ (21-1-4) 
 ਕੁਦਰਤ ਅਗਮੁ ਅਥਾਿੁ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀਐ॥ (21-1-5) 
 ਸਚੀ ਜਸਫਜਤ ਸਲਾਿ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀਐ॥ (21-1-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਿੁ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ॥ ੧॥ (21-1-7) 
 
 ਬਰਿਮੇ ਜਬਸਨ ਮਿੇਸ ਲਖ ਜਧਆਇਦੇ॥ (21-2-1) 
 ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਸ ਕੀਰਜਤ ਗਾਇਦੇ॥ (21-2-2) 
 ਗਣ ਗੰ ਧਰਬ ਗਣੇਸ ਨਾਦ ਵਿਾਇਦੇ॥ (21-2-3) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਕਜਰ ਵੇਸ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਦੇ॥ (21-2-4) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਉਪਦੇਸ ਕਰਮ ਕਮਾਇਦੇ॥ (21-2-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾ ਇਦੇ ॥੨॥ (21-2-6) 
 
 ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਿੋਇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਗੀ॥ (21-3-1) 
 ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਿੋਇ ਕਜਰ ਮੁਿਛੰਦਗੀ॥ (21-3-2) 
 ਗਉ ਸ ਕੁਤਬ ਕਈ ਲੋਇ ਦਰ ਬਖਸੰਦਗੀ॥ (21-3-3) 
 ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਖਲੋਇ ਮਸਤ ਮਸੰਦਗੀ॥ (21-3-4) 
 ਵਲੀ-ਉਲਿ ਸੁਜਣ ਸੋਇ ਕਰਜਨ  ਪਸੰਦਗੀ॥ (21-3-5) 
 ਦਰਗਿ ਜਵਰਲਾ ਕੋਇ ਬਖਤ ਜਬਲੰਦਗੀ ॥ ੩॥ (21-3-6) 
 
 ਸੁਜਣ ਆਖਾਜਣ ਵਖਾਣੁ ਆਜਖ ਵਖਾਜਣਆ॥ (21-4-1) 
 ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਨ ਸਚੁ ਜਸਞਾਜਣਆ॥ (21-4-2) 
 ਦਰਗਿ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣੁ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਜਣਆ॥ (21-4-3) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣੁ ਨ ਅਖਰ ਿਾਜਣਆ॥ (21-4-4) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਿੈਰਾਣੁ ਚੋਿ ਜਵਡਾਜਣਆ॥ (21-4-5) 
 ਕਾਦਰ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੁਦਰਜਤ ਮਾਜਣਆ ॥ ੪॥ (21-4-6) 
 
 ਲਖ ਲਖ ਰ ਪ ਸਰ ਪ ਅਨ ਪ ਜਸ ਧਾਵਿੀ॥ (21-5-1) 
 ਰੰਗ ਜਬਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਤਰੰਗ ਬਣਾਵਿੀ॥ (21-5-2) 



 ਰਾਗ ਨਾਦ ਜਵਸਮਾਦ ਗੁਣ ਜਨਜਧ ਗਾਵਿੀ॥ (21-5-3) 
 ਰਸ ਕਸ ਲਖ ਸੁਆਦ ਚਜਖ ਚਖਾਵਿੀ॥ (21-5-4) 
 ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਕਰੋਜੜ ਮਜਿ ਮਿਕਾਵਈ॥ (21-5-5) 
 ਗੈਰ ਮਿਜਲ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਲੁ ਨ ਪਾਵਿੀ ॥ ੫॥ (21-5-6) 
 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲੁ ਦੁਜਬਧਾ ਿੋਵਈ॥ (21-6-1) 
 ਤਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਖੇਲੁ ਭਜਰ ਭਜਰ ਧੋਵਈ॥ (21-6-2) 
 ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥ ਭੇਲੁ ਿਾਰ ਪਰੋਵਈ॥ (21-6-3) 
 ਪੰਜਿ ਤਤ ਪਰਵੇਲ ਅੰਜਤ ਜਵਗੋ ਵਈ॥ (21-6-4) 
 ਜਛਅ ਰੁਜਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਿਜਸ ਿਜਸ ਰੋਵਈ॥ (21-6-5) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਨਵ ਜਨਜਧ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ॥ ੬॥ (21-6-6) 
 
 ਸਿਸ ਜਸਆਣਪ ਲਖ ਕੰਜਮ ਨ ਆਵਿੀ॥ (21-7-1) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਉਨਮਾਨੁ ਅੰਤੁ ਨਾ ਪਾਵਿੀ॥ (21-7-2) 
 ਲਖ ਸਸੀਅਰ ਲਖ ਭਾਨੁ ਅਜਿਜਨ ਜਸ ਧਯਾਵਿੀ॥ (21-7-3) 
 ਲਖ ਪਰਜਕਰਜਤ ਪਰਾਣ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੀ॥ (21-7-4) 
 ਲਖ ਲਖ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨ ਲਿੱਿ ਲਿਾਵਿੀ॥ (21-7-5) 
 ਲਖ ਲਖ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਤਾੜੀ ਲਾਵਿੀੇੁੇਿੱ॥ (21-7-6) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਭਗਵ ਾਨ ਸਜਚ ਸਮਾਵਿੀ ॥ ੭॥ (21-7-7) 
 
 ਲਖ ਪੀਰ ਪਜਤਸਾਿ ਪਰਚੇ ਲਾਵਿੀ॥ (21-8-1) 
 ਿੋਗ ਭੋਗ ਲਖ ਰਾਿ ਸੰਜਗ ਚਲਾਵਿੀ॥ (21-8-2) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਅਸਗਾਿ ਿਾਜਥ ਨ ਪਾਵਿੀ॥ (21-8-3) 
 ਕਿਕ ਮੁਰੀਦ ਪ ਨਾਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵਿੀ॥ (21-8-4) 
 ਅੰਤੁ ਨ ਜਸਫਜਤ ਸਲਾਿ ਆਜਖ ਸੁਣਾਵਿੀ॥ (21-8-5) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਖੜੇ ਜਧਆਵਿੀ ॥ ੮॥ (21-8-6) 
 
 ਲਖ ਸਾਜਿਜਬ ਜਸਰਦਾਰ ਆਵਣ ਿਾਵਣੇ॥ (21-9-1) 
 ਲਖ ਵਡੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਤ ਬਣਾ ਵਣੇ॥ (21-9-2) 
 ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੇ॥ (21-9-3) 
 ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰ ਜਬਰਦ ਸਦਾਵਣੇ॥ (21-9-4) 
 ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਧੋਿ ਕਮਾਵਣੇ॥ (21-9-5) 
 ਕਰਦੇ ਚਾਰੁ ਵੀਚਾਜਰ ਦਿਜਦਜਸ ਧਾਵਣੇ॥ (21-9-6) 
 ਲਖ ਲਖ ਬੁਿਰਕਵਾਰ ਮਨ  ਪਰਚਾਵਣੇ ॥ ੯॥ (21-9-7) 



 
 ਲਖ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰ ਮੰ ਜਗ ਮੰ ਜਗ ਦੇਵਿੀ॥ (21-10-1) 
 ਅਉਤਜਰ ਲ ਖ ਅਵਤਾਰ ਕਾਰ ਕਰੇਵਿੀ॥ (21-10-2) 
 ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਖੇਵਿ ਖੇਵਿੀ॥ (21-10-3) 
 ਵੀਚਾਰੀ ਜਵਚਾਜਰ ਭੇਤੁ ਨ ਦੇਵਿੀ॥ (21-10-4) 
 ਕਰਤ ਤੀ ਆਵਾਜਰ ਕਜਰ ਿਸੁ ਲੇਵਿੀ॥ (21-10-5) 
 ਲਖ ਲਖ ਿੇਵਣਿਾਰ ਿੇਵਣ ਿੇਵਿੀ॥ (21-10-6) 
 ਲਖ ਦਰਗਿ ਦਰਬਾਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿੀ ॥ ੧੦॥ (21-10-7) 
 
 ਸ ਰ ਵੀਰ ਵਰੀਆਮ ਿੋਰੁ ਿਣਾਵਿੀ॥ (21-11-1) 
 ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਸੁਰਤ ਲਖ ਆਜਖ ਸੁਣਾਵਿੀ॥ (21-11-2) 
 ਖੋਿੀ ਖੋਿਜਨ ਖੋਜਿ ਦਜਿ ਜਦਜਸ ਧਾਵਿੀ॥ (21-11-3) 
 ਜਚਰ ਿੀਵੈ ਲਖ ਿੋਇ ਨ ਓੜਕੁ ਪਾਵਿੀ॥ (21-11-4) 
 ਖਰੇ ਜਸਆਣ ੈਿੋਇ ਨ ਮਨ ੁ ਸਮੁਚਾਵਿੀ॥ (21-11-5) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਚੋਿਾਂ ਖਾਵਿੀ ॥ ੧੧॥ (21-11-6) 
 
 ਜਿਕਮਜਤ ਲਖ ਿਕੀਮ ਚਲਤ ਬਣਾਵਿੀ॥ (21-12-1) 
 ਆਕਲ ਿੋਇ ਫਿੀਮ ਮਤੇ ਮਤਾਵਿੀ॥ (21-12-2) 
 ਗਾਫਲ ਿੋਇ ਗਨ ੀਮ ਵਾਦ ਵਧਾਵਿੀ॥ (21-12-3) 
 ਲਜੜ ਲਜੜ ਕਰਜਨ  ਮੁਿੀਮ ਆਪੁ ਿਣਾਵਿੀ॥ (21-12-4) 
 ਿੋਇ ਿਦੀਦ ਕਦੀਮ ਨ ਖੁਦੀ ਜਮਿਾਵਿੀ॥ (21-12-5) 
 ਸਾਬਰੁ ਿੋਇ ਿਲੀਮ ਆਪੁ ਗਵ ਾਵਿੀ ॥ ੧੨॥ (21-12-6) 
 
 ਲਖ ਲਖ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਮੇਲ ਜਮਲਾਵਿੀ॥ (21-13-1) 
 ਸੁਿਦੇ ਲਖ ਸਿੀਦ ਿਾਰ ਤ ਲਾਵਿੀ॥ (21-13-2) 
 ਲਖ ਰੋਿੇ ਲਖ ਈਦ ਜਨਵਾਿ ਕਰਾਵਿੀ॥ (21-13-3) 
 ਕਜਰ ਕਜਰ ਗੁਫਤ ਸੁਨ ੀਦ ਮਨ  ਪਰਚਾਵਿੀ॥ (21-13-4) 
 ਿੁਿਰੇ ਕੁਲਫ ਕਲੀਦ ਿੁਿਦ ਕਮਾਵਿੀ॥ (21-13-5) 
 ਦਜਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ਆਪੁ ਿਣਾਵਿੀ ॥ ੧੩॥ (21-13-6) 
 
 ਉਚੇ ਮਿਲ ਉਸਾਜਰ ਜਵਛਾਇ ਜਵਛਾਵਣੇ॥ (21-14-1) 
 ਵਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਉ ਗਣਾਵਣੇ॥ (21-14-2) 
 ਕਜਰ ਗੜ ਕੋਿ ਿਿਾਰ ਰਾਿ ਕਮਾਵਣੇ॥ (21-14-3) 
 ਲਖ ਲਖ ਮਨ ਸਬਦਾਰ ਵਿਿ ਵਧਾਵਣੇ॥ (21-14-4) 



 ਪ ਰ ਭਰੇ ਅਿੰਕਾਰ ਆਵਨ ਿਾਵਣੇ॥ (21-14-5) 
 ਜਤਤੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ॥ ੧੪॥ (21-14-6) 
 
 ਤੀਰਥ ਲਖ ਕਰੋਜੜ ਪੁਰਬੀ ਨਾਵਣਾ॥ (21-15-1) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਸੇਵ ਕਰਾਵਣਾ॥ (21-15-2) 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਲਖ ਸਾਜਧ ਸਧਾ ਵਣਾ॥ (21-15-3) 
 ਿੋਮ ਿਗ ਨਈਵੇਦ ਭੋਗ ਲਗਾਵਣਾ॥ (21-15-4) 
 ਵਰਤ ਨੇਮ ਲਖ ਦਾਨ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣਾ॥ (21-15-5) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਪਖੰਡ ਨ ਿਾਵਣਾ ॥ ੧੫॥ (21-15-6) 
 
 ਪੋਪਲੀਆਂ ਭਰਨਾਜਲ ਲਖ ਤਰੰਦੀਆਂ॥ (21-16-1) 
 ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਜਲ ਸੁਜਧ ਨ ਲਿੰਦੀਆਂ॥ (21-16-2) 
 ਅਨਲ ਮਨ ਲ ਕਜਰ ਜਖਆਲ ਉਮਜਗ ਉਡੰਦੀਆਂ॥ (21-16-3) 
 ਉਛਜਲ ਕਰਜਨ  ਉਛਾਲ ਨ ਉਜਭ ਚੜਹੰਦੀਆਂ॥ (21-16-4) 
 ਲਖ ਅਗਾਸ ਪਤਾਲ ਕਜਰ ਮੁਿਛੰਦੀਆਂ॥ (21-16-5) 
 ਦਰਗਿ ਇਕ ਰਵਾਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ॥ ੧੬॥ (21-16-6) 
 
 ਤਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਖੇਲੁ ਕਜਰ ਦੇਖਾਜਲਆ॥ (21-17-1) 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਜਰ ਚਲਤੁ ਉਠਾਜਲਆ॥ (21-17-2) 
 ਪੰਜਿ ਤਤ ਉਤਪਜਤ ਬੰਜਧ ਬਿਾਜਲਆ॥ (21-17-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਜਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਜਸਰਜਿ ਸਮਹਾਜਲਆ॥ (21-17-4) 
 ਅਜਿਜਨ ਜਸ ਸ ਰਿ ਚੰਦੁ ਦੀਵੇ ਬਾਜਲਆ॥ (21-17-5) 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਨਦਜਰ ਜਨਿਾਜਲਆ ॥ ੧੭॥ (21-17-6) 
 
 ਕੁਦਰਜਤ ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਥਾਪ ਉਥਾਪਦਾ॥ (21-18-1) 
 ਜਤਦ  ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਨ ਓੜਕੁ ਿਾਪਦਾ॥ (21-18-2) 
 ਲਖ ਬਰਿਮੰ ਡ ਸਮਾਉ ਨ ਲਿਜਰ ਜਵਆਪਦਾ॥ (21-18-3) 
 ਕਜਰ ਕਜਰ ਵੇਖੈ ਚਾਉ ਲਖ ਪਰਤਾਪਦਾ॥ (21-18-4) 
 ਕਉਣੁ ਕਰ ੈਅਰਥਾਉ ਵਰ ਨ ਸਰਾਪ ਦਾ॥ (21-18-5) 
 ਲਿੈ ਨ  ਪਛੋਤਾਉ ਪੁੰ ਨੁ ਨ ਪਾਪ ਦਾ ॥ ੧੮॥ (21-18-6) 
 
 ਕੁਦਰਜਤ ਅਗਮੁ ਅਥਾਿੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ॥ (21-19-1) 
 ਕਾਦਰੁ ਬੇਪਰਵਾਿੁ ਜਕਨ ਪਰਚਾਈਐ॥ (21-19-2) 
 ਕੇਵਡੁ ਿੈ ਦਰਗਾਿ ਆਜਖ ਸੁਣਾਈਐ॥ (21-19-3) 



 ਕੋਇ ਨ ਦਸੈ ਰਾਿੁ ਜਕਤੁ ਜਬਜਧ ਿਾਈਐ॥ (21-19-4) 
 ਕੇਵਡੁ ਜਸਫਜਤ ਸਲਾਿ ਜਕਉ ਕਜਰ ਜਧਆਈਐ॥ (21-19-5) 
 ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਸਗਾਿੁ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ॥ ੧੯॥ (21-19-6) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਪਰਮਾਜਦ ਅਚਰਿੁ ਆਖੀਐ॥ (21-20-1) 
 ਆਜਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਜਦ ਸਬਦੁ ਨ ਸਾਖੀਐ॥ (21-20-2) 
 ਵਰਤ ੈਆਜਦ ਿੁਗਾਜਦ ਨ ਗਲੀ ਗਾਖੀਐ॥ (21-20-3) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਅਛਲਾਜਦ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਖੀਐ॥ (21-20-4) 
 ਉਨਮਜਨ ਅਨਿਜਦ ਨਾਜਦ ਜਲਵ ਅਜਭਲਾਖੀਐ॥ (21-20-5) 
 ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦ ਪ ਰਨ ਪਾਖੀਐ॥ (21-20-6) 
 ਪ ਰ ੈਗੁਰ ਪਰਸਾਜਦ ਕੇਵਲ ਕਾਖੀਐ ॥ ੨੦॥੨੧॥ (21-20-7) 
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 ੴਸਜਤਗੁਰ ਪਰਸਾਜਦ ॥ (22-1-1) 
 
 ਜਨਰਾਧਾਰ ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (22-1-2) 
 ਿੋਆ ਏਕੰਕਾਰੁ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ॥ (22-1-3) 
 ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰੁ ਚਜਲਤੁ ਰਚਾਇਆ॥ (22-1-4) 
 ਸਚੁ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰੁ ਜਬਰਦੁ ਸਦਾਇਆ॥ (22-1-5) 
 ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਤਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ॥ (22-1-6) 
 ਜਸਰਠੀ ਜਸਰਿਣਿਾਰੁ ਲੇਖੁ ਜਲਖਾਇਆ॥ (22-1-7) 
 ਸਭਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ਨ ਤੋਜਲ ਤੁਲਾਇਆ॥ (22-1-8) 
 ਲਜਖਆ ਜਥਜਤ ਨ ਵਾਰੁ ਨ ਮਾਿੁ ਿਣਾਇਆ॥ (22-1-9) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵੀਚਾਰੁ ਨ ਆਜਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ੧॥ (22-1-10) 
 
 ਜਨਰਾਲੰਬੁ ਜਨਰਬਾਣੁ ਬਾਣੁ ਚਲਾਇਆ॥ (22-2-1) 
 ਉਡ ੈਿੰਸ ਉਚਾਣ ਜਕਜਨ ਪਿੁਚਾਇਆ॥ (22-2-2) 
 ਖੰਭੀ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੁ ਆਜਣ ਜਮਲਾਇਆ॥ (22-2-3) 
 ਧਰ ੇ  ਚਜੜਆ ਅਸਮਾਜਣ ਨ ਿਲੈ ਿਲਾਇਆ॥ (22-2-4) 
 ਦਰਗਿ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਧਆਇਆ ॥ ੨॥ (22-2-5) 
 
 ਓੜਕੁ ਓੜਕੁ ਭਾਜਲ ਨ ਓੜਕੁ ਪਾਇਆ॥ (22-3-1) 
 ਓੜਕੁ ਭਾਲਜਣ ਗਏ ਜਸ ਫੇਰ ਨ ਆਇਆ॥ (22-3-2) 
 ਓੜਕੁ ਲਖ ਕਰੋਜੜ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਇਆ॥ (22-3-3) 
 ਆਦੁ ਵਡਾ ਜਵਸਮਾਦੁ ਨ ਅੰਤ ਸੁਣਾਇਆ॥ (22-3-4) 
 ਿਾਜਥ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਲਿਰੀ ਛਾਇਆ॥ (22-3-5) 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (22-3-6) 
 ਕਾਦਰੁ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੁਦਰਜਤ ਮਾਇਆ॥ (22-3-7) 
 ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਆਪੁ ਗੁਜਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ ੩॥ (22-3-8) 
 
 ਸਚਾ ਜਸਰਿਜਣਿਾਰੁ ਸਜਚ ਸਮਾਇਆ॥ (22-4-1) 
 ਸਚਿੁ ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਘਜਿ ਘਜਿ ਛਾਇਆ॥ (22-4-2) 
 ਪਵਣਿੁ ਪਾਣੀ ਸਾਜਿ ਸੀਸੁ ਜਨਵਾਇਆ॥ (22-4-3) 
 ਤੁਲਿਾ ਧਰਜਤ ਬਣਾਇ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ॥ (22-4-4) 
 ਨੀਰਿੁ ਉਪਿੀ ਅਜਗ ਵਣਖੰਡ ਛਾਇਆ॥ (22-4-5) 



 ਅਗੀ ਿੋਦੀ ਜਬਰਖੁ ਸੁਫਲ ਫਲਾਇਆ॥ (22-4-6) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਮੇਜਲ ਜਮ ਲਾਇਆ॥ (22-4-7) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ॥ ੪॥ (22-4-8) 
 
 ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਭਾਇਆ॥ (22-5-1) 
 ਕੇਵਡੁ ਿੋਆ ਪਉਣੁ ਜਫਰ ੈਚਉਵਾਇਆ॥ (22-5-2) 
 ਚੰਦਣ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਜਬਰਖ ਬੋਿਾਇਆ॥ (22-5-3) 
 ਖਜਿ ਖਜਿ ਵੰਸੁ ਗਵ ਾਇ ਵਾਂਸੁ ਿਲਾਇਆ॥ (22-5-4) 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਸਿਲੰਗੁ ਅੰਗੁ ਿਣਾਇਆ॥ (22-5-5) 
 ਕੋਇਲ ਕਾ ਉ ਜਨਆਉ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ॥ (22-5-6) 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਜਰ ਸਾਿ ਗਣਾਇਆ॥ (22-5-7) 
 ਪੰਜਿ ਸਬਦ ਪਰਵਾਣੁ ਨੀਸਾਣੁ ਬਿਾਇਆ ॥ ੫॥ (22-5-8) 
 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਬਾਦ ਜਗਆਨ ੁ ਚੇਤਾਇਆ॥ (22-6-1) 
 ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ਸਾਜਧ ਸਾਧੁ ਸਦਾਇਆ॥ (22-6-2) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਜਘ ਜਨਿ ਘਜਰ ਆਇਆ॥ (22-6-3) 
 ਪ ਰਕ ਕੁੰ ਭਕ ਰੇਚਕ ਤਰਾਿਕ ਧਾਇਆ॥ (22-6-4) 
 ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਯੰਗੁ ਆਸਣ ਲਾਇਆ॥ (22-6-5) 
 ਇੜਾ ਜਪੰਗੁਲਾ ਝਾਗ ਸੁਖਮਜਨ ਛਾਇਆ॥ (22-6-6) 
 ਖੇਚਰ ਭ ਚਰ ਚਾਚਰ ਸਾਜਧ ਸਧਾਇਆ॥ (22-6-7) 
 ਸਾਧ ਅਗੋ ਚਰ ਖੇਲੁ ਉਨਮਜਨ ਆਇਆ ॥ ੬॥ (22-6-8) 
 
 ਤਰੈ ਸਤੁ ਅੰਗੁਲ ਲੈ ਮਨੁ ਪਵਣੁ ਜਮਲਾਇਆ॥ (22-7-1) 
 ਸੋਿੰ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (22-7-2) 
 ਜਨਝਜਰ ਧਾਜਰ ਚੁਆਇ ਅਜਪ ਉ ਪੀਆਇਆ॥ (22-7-3) 
 ਅਨਿਦ ਧੁਜਨ ਜਲਵ ਲਾਇ ਨਾਦ ਵਿਾਇਆ॥ (22-7-4) 
 ਅਿਪਾ ਿਾਪੁ ਿਪਾਇ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਇਆ॥ (22-7-5) 
 ਸੁੰ ਜਨ ਸਮਾਜਧ ਸਮਾਇ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇਆ॥ (22-7-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਪਰਮੁ ਚਖਾਇ ਜਨਿ ਘਰੁ ਛਾਇਆ॥ (22-7-7) 
 ਗੁਰਜਸਜਖ ਸੰਜਧ ਜਮਲਾਇ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ੭॥ (22-7-8) 
 
 ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾਇ ਦੀਵਾ ਬਾਜਲਆ॥ (22-8-1) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਜਤ ਫਾਜਲਆ॥ (22-8-2) 
 ਸਲਲੈ ਸਲਜਲ ਸੰਿੋਗੁ ਜਤਰਬੇਣੀ ਚਾਜਲਆ॥ (22-8-3) 



 ਪਵਣ ੈਪਵਣੁ ਸਮiੇਾੲ ਅਨਿਦੁ ਭਾਜਲਆ॥ (22-8-4) 
 ਿੀਰ ੈਿੀਰਾ ਬੇਜਧ ਪਰੋਇ ਜਦਖਾਜਲਆ॥ (22-8-5) 
 ਪਥਰੁ ਪਾਰਸੁ ਿੋਇ ਪਾਰਸੁ ਪਾਜਲਆ॥ (22-8-6) 
 ਅਨਲ ਪੰਜਖ ਪੁਤੁ ਿੋਇ ਜਪਤਾ ਸਮਹਾਜਲਆ॥ (22-8-7) 
 ਬਰਿਮੈ ਬਰ ਿਮੁ ਜਮਲਾਇ ਸਿਜਿ ਸੁਖਾਜਲਆ ॥ ੮॥ (22-8-8) 
 
 ਕੇਵਡੁ ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਾਇਆ॥ (22-9-1) 
 ਕੇਵਡੁ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤੋਜਲ ਤੁਲਾਇਆ॥ (22-9-2) 
 ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋਜੜ ਕਵਾਉ ਵਧਾਇਆ॥ (22-9-3) 
 ਲਖ ਲਖ ਧਰਜਤ ਅਗਾਜਸ ਅਧਰ ਧਰਾਇਆ॥ (22-9-4) 
 ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਲਖ ਉਪਾਇਆ॥ (22-9-5) 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿੋਜਨ ਖੇਲੁ ਰਚਾ ਇਆ॥ (22-9-6) 
 ਿੋਜਨ ਿੋਜਨ ਿੀਅ ਿੰਤ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ॥ (22-9-7) 
 ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ ਲੇਖੁ ਜਲਖਾਇ ਅਲੇਖ ਜਧਆਇਆ ॥ ੯॥ (22-9-8) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਨਾਉ ਆਜਖ ਸੁਣਾਇਆ॥ (22-10-1) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਸਚੁ ਥਾਉ ਜਧਆਨੁ ਧਰਾਇਆ॥ (22-10-2) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਅਸਰਾਉ  ਸਜਚ ਸੁਿਾਇਆ॥ (22-10-3) 
 ਦਰਗਿ ਸਚੁ ਜਨਆਉ ਿੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ॥ (22-10-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਜਗਰਾਉ ਸਬਦ ਵਸਾਇਆ॥ (22-10-5) 
 ਜਮਜਿਆ ਗਰਬੁ ਗੁਆਉ ਗਰੀਬੀ ਛਾਇਆ॥ (22-10-6) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਸਚੁ ਜਿਆਉ ਅਿਰੁ ਿਰਾਇਆ॥ (22-10-7) 
 ਜਤਸੁ ਬਜਲਿਾਰ ੈਿਾਉ ਸੁ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ ੧੦॥ (22-10-8) 
 
 ਸਚੀ ਖਸਮ ਰਿਾਇ ਭਾਣਾ ਭਾਵਣਾ॥ (22-11-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਆਪੁ ਗੁਵਾਵਣਾ॥ (22-11-2) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾਇ  ਮਨ ੁ ਪਤੀਆਵਣਾ॥ (22-11-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਇ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਵਣਾ॥ (22-11-4) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਜਤਲ ਨ ਤਮਾਇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣਾ॥ (22-11-5) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਲਾਇ ਿੁਕਮੁ ਮਨ ਾਵਣਾ॥ (22-11-6) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਲੰਘਾਇ ਜਨਿ ਘਜਰ ਿਾਵਣਾ॥ (22-11-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ ਸਿਜਿ ਸਮਾਵਣਾ ॥ ੧੧॥ (22-11-8) 
 
 ਇਕੁ ਗੁਰ  ਇਕੁ ਜਸ ਖੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਾਜਣਆ॥ (22-12-1) 



 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਜਸਖੁ ਸਜਚ ਸਮਾਜਣਆ॥ (22-12-2) 
 ਸੋ ਸਜਤਗੁਰ ਸੋ ਜਸਖੁ ਸਬਦੁ ਵਖਾਜਣਆ॥ (22-12-3) 
 ਅਚਰਿ ਭ ਰ ਭਜਵਖ ਸਚੁ ਸੁਿਾਜਣਆ॥ (22-12-4) 
 ਲੇਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਜਲਖੁ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਜਣਆ॥ (22-12-5) 
 ਸਮਸਜਰ ਅੰਜਮਰਤੁ ਜਵਖੁ ਨ ਆਵਣ ਿਾਜਣਆ॥ (22-12-6) 
 ਨੀਸਾਣਾ ਿੋਇ ਜਲਖੁ ਿਦ ਨੀਸਾਜਣਆ॥ (22-12-7) 
 ਗੁਰ ਜਸਖਿੁ ਗੁਰ ਜਸਖੁ ਿੋਇ ਿੈਰਾਜਣਆ ॥ ੧੨॥ (22-12-8) 
 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪ ਜਰ ਅਜਪ ਓ ਪੀਆਵਣਾ॥ (22-13-1) 
 ਮਿਰਮੁ ਿਕੁ ਿਿ ਜਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਣਾ॥ (22-13-2) 
 ਘਿ ਅਵਘਿ ਭਰਪ ਜਰ ਜਰਦੈ ਸਮਾਵਣਾ॥ (22-13-3) 
 ਬੀਅਿੁ ਿੋਇ ਅੰਗ ਰੁ ਸੁਫਜਲ ਸਮਾਵਣਾ॥ (22-13-4) 
 ਬਾਵਨ ਿੋਇ ਠਰ ਰ ਮਜਿ ਮਜਿਕਾਵਣਾ॥ (22-13-5) 
 ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਪ ਰ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਵਣਾ॥ (22-13-6) 
 ਸਸੀਅਰ ਅੰਦਜਰ ਸ ਰ ਤਪਜਤ ਬੁਝਾਵਣਾ॥ (22-13-7) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਦੀ ਧ ਜਰ ਮਸਤਜਕ ਲਾਵਣਾ॥ (22-13-8) 
 ਕਾਰਣ ਲਖ ਅੰਕ ਰ ਕਰਣੁ ਕਰਾਵਣਾ॥ (22-13-9) 
 ਵਿਜਨ ਅਨਿਦ ਤ ਰ ਿੋਜਤ ਿਗਾਵਣਾ ॥ ੧੩॥ (22-13-10) 
 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਅਤੋਲੁ ਕੁਦਰਜਤ ਿਾਣੀਐ॥ (22-14-1) 
 ਓਅੰ ਕਾਰੁ ਅਬੋਲੁ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀਐ॥ (22-14-2) 
 ਲਖ ਦਰੀਆਵ ਅਲੋਲੁ ਪਾਣੀ ਆਣੀਐ॥ (22-14-3) 
 ਿੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲੁ ਗੁਰਜਸਖ ਿਾਣੀਐ॥ (22-14-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣੀਐ॥ (22-14-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਜਨਰੋਲੁ ਸਚੁ ਸੁਿਾਣੀਐ॥ (22-14-6) 
 ਸਾਇਰ ਲਖ ਢੰਢੋਲ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੀਐ॥ (22-14-7) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿ ਘੋਜਲ ਅੰਜਮਰ ਤ ਵਾਣੀਐ॥ (22-14-8) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੀਤਾ ਰਜਿ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀਐ ॥ ੧੪॥ (22-14-9) 
 
 ਕਾਦਰੁ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ॥ (22-15-1) 
 ਕੇਵਡ ਵਡਾ ਿਾਣੁ ਆਜਖ ਵਖਾਣੀਐ॥ (22-15-2) 
 ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਤਾਣੁ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣੀਐ॥ (22-15-3) 
 ਲਖ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਣੁ ਜਤਲੁ ਨ ਤੁਲਾਣੀਐ॥ (22-15-4) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਲਖ ਿਿਾਨੁ ਿੋਇ ਿੈਰਾਣੀਐ॥ (22-15-5) 



 ਸੁਲਤਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਿੁਕਮੁ ਨੀਸਾਣੀਐ॥ (22-15-6) 
 ਲਖ ਸਾਇਰ ਨੈਸਾਣ ਬ ੰਦ ਸਮਾਣੀਐ॥ (22-15-7) 
 ਕ ੜ ਅਖਾਣ ਵਖਾਣ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀਐ ॥ ੧੫॥ (22-15-8) 
 
 ਚਲਣੁ ਿੁਕਮੁ ਰਿਾਇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਾਜਣਆ॥ (22-16-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਜਥ ਚਲਾਇ ਚਲਣੁ ਭਾਜਣਆ॥ (22-16-2) 
 ਜਸਦਕੁ ਸਬ ਰੀ ਪਾਇ ਕਜਰ ਸਜਕਰਾਜਣਆ॥ (22-16-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇ ਚੋਿ ਜਵਡਾਜਣਆ॥ (22-16-4) 
 ਵਰਤਣ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਆਜਦ ਵਖਾਜਣਆ॥ (22-16-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਲਵ ਲਾਇ ਸਚੁ ਸੁਿਾਜਣਆ॥ (22-16-6) 
 ਿੀਵਨ  ਮੁਕਜਤ ਕਰਾਇ ਸਬਦੁ ਜਸਞਾਜਣਆ॥ (22-16-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਆਪੁ ਪਛਾਜਣਆ ॥ ੧੬॥ (22-16-8) 
 
 ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਸਗਾਿ ਆਜਖ ਵਖਾਣੀਐ॥ (22-17-1) 
 ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰ ਅਥਾਿ ਿਾਜਥ ਨ ਆਣੀਐ॥ (22-17-2) 
 ਬ ੰਦ ਲਖ ਪਰਵਾਿ ਿੁਲੜ ਵਾਣੀਐ॥ (22-17-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਸਫਜਤ ਸਲਾਿ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀਐ॥ (22-17-4) 
 ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਰਾਿੁ ਜਬਅੰਤੁ ਸੁਿਾਣੀਐ॥ (22-17-5) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਨ ਆਵਣ ਿਾਣੀਐ॥ (22-17-6) 
 ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਿੁ ਤਾਣੁ ਜਨਤਾਣੀਐ॥ (22-17-7) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਿੁ ਿੋਇ ਿੈਰਾਣੀਐ ॥੧੭॥ (22-17-8) 
 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਾਈਐ॥ (22-18-1) 
 ਸਚੁ ਨਾਉ ਬਲਵੰਡੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਧਆਈਐ॥ (22-18-2) 
 ਪਰਮ ਿੋਜਤ ਪਰਚੰਡੁ ਿੁਗਜਤ ਿਗਾਈਐ॥ (22-18-3) 
 ਸੋਜਧ ਜਡਠਾ ਬਰਿਮੰ ਡੁ ਲਵੈ ਨ  ਲਾਈਐ॥ (22-18-4) 
 ਜਤਸੁ ਨਾਿੀ ਿਮ ਡੰਡੁ ਸਰਜਣ ਸਮਾਈਐ॥ (22-18-5) 
 ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਜਰ ਖੰਡੁ ਨਰਜਕ ਨ ਪਾਈਐ॥ (22-18-6) 
 ਚਾਵਲ ਅੰਦਜਰ ਵੰਡੁ ਉਬਜਰ ਿਾਈਐ॥ (22-18-7) 
 ਸਚਿੁ ਸਚੁ ਅਖੰਡੁ ਕ ੜੁ ਛੁਡਾਈਐ ॥ ੧੮॥ (22-18-8) 
 
 ਗੁਰਜਸਖਾ ਸਾਬਾਸ ਿਨਮੁ ਸਵਾਜਰਆ॥ (22-19-1) 
 ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਰਿਰਾਜਸ ਗੁਰ  ਜਪਆਜਰਆ॥ (22-19-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਾਜਸ ਜਗਰਾਜਸ ਨਾਉ ਜਚਤਾਜਰਆ॥ (22-19-3) 



 ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਗਰਬੁ ਜਨਵਾਜਰਆ॥ (22-19-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਦਾਸਜਨ ਦਾਸ ਸੇਵ ਸੁਚਾਜਰਆ॥ (22-19-5) 
 ਵਰਤਜਨ  ਆਸ ਜਨਰਾਸ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਜਰਆ॥ (22-19-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਿਜਿ ਜਨਵਾਸੁ ਮਨ  ਿਠ ਮਾਜਰਆ॥ (22-19-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਜਨ ਪਰਗਾਸੁ ਪਜਤਤ ਉਧਾਜਰਆ ॥ ੧੯॥ (22-19-8) 
 
 ਗੁਰਜਸਖਾ ਿਕੈਾਰੁ ਸਜਤਗੁਰ ਪਾਇਆ॥ (22-20-1) 
 ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ॥ (22-20-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸ ਚੁ ਆਚਾਰੁ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ॥ (22-20-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ਆਪ ਗਵ ਾਇਆ॥ (22-20-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨ ੁ ਸਮਝਾਇਆ॥ (22-20-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਆਧਾਰੁ ਸਜਚ ਸਮਾਇਆ॥ (22-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਖਾ ਲੋਕਾਰੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਇਆ॥ (22-20-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੨੦॥ (22-20-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਸੀਅਰ ਿੋਜਤ ਅੰਜਮਰ ਤ ਵਰਸਣਾ॥ (22-21-1) 
 ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਇਕ ਧਾਤੁ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਣਾ॥ (22-21-2) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਜਬਰਖ ਸੁਦਰਸਣਾ॥ (22-21-3) 
 ਗੰ ਗ ਤਰੰਗ ਜਮਲਾਪੁ ਨਦੀਆਂ ਸਰਸਣਾ॥ (22-21-4) 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਿੰਸ ਨ ਜਤਰਸਨਾ ਤਰਸਣਾ॥ (22-21-5) 
 ਪਰਮ ਿੰਸ ਗੁਰਜਸਖ ਦਰਸ ਅਦਰਸਣਾ॥ (22-21-6) 
 ਚਰਣ ਸਰਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਸ ਅਪਰਸਣਾ॥ (22-21-7) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡੁ ਅਮਰ ਨ ਮਰਸਣਾ ॥ ੨੧॥੨੨॥ (22-21-8) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (23-1-1) 
 
 ਸਜਤ ਰ ਪ ਗੁਰੁ ਦਰਸਨੋ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਅਚਰਿੁ ਜਦਖਾਇਆ॥ (23-1-2) 
 ਸਜਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਧਆਇਆ॥ (23-1-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਬਦ ਜਗਆਨ ੁ ਸਚੁ ਅਨਿਦ ਧੁਜਨ ਜਵਸਮਾਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (23-1-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਓਨੁ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦਰੜਾਇਆ॥ (23-1-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੁ ਦੇ ਗੁਰਜਸਖ ਕਜਰ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚੁ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ॥ (23-1-6) 
 ਸਚੁ ਰਾਸ ਰਿਰਾਜਸ ਦੇ ਸਜਤਗੁਰ ਗੁਰਜਸਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ॥ (23-1-7) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਪਰਤਾਪੁ ਿਣਾਇਆ ॥ ੧॥ (23-1-8) 
 
 ਤੀਰਥ ਨਹਾਤੈ ਪਾਪ ਿਾਜਨ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਉੋਂ ਧਰਾਇਆ॥ (23-2-1) 
 ਤੀਰਥ ਿੋਨ ਸਕਾਰਥੇ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ॥ (23-2-2) 
 ਸਾਧ ਿੋਏ ਮਨ  ਸਾਜਧ ਕੈ ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰ ਜਚਜਤ ਵਸਾਇਆ॥ (23-2-3) 
 ਉਪਮਾ ਸਾਧ ਅਗਾਜਧ ਬੋਧ ਕੋਿ ਮਧੇ ਕੋ ਸਾਧੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (23-2-4) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਸਾਧ ਅਸੰਖ ਿਜਗ ਧਰਮਸਾਲ ਥਾਇ ਥਾਇ ਸੁਿਾਇਆ॥ (23-2-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈਰ ਧੋਵਣੇ ਚਰਣੋਦਕੁ ਲੈ ਪੈਰੁ ਪੁਿਾਇਆ॥ (23-2-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੨॥ (23-2-7) 
 
 ਪੰਜਿ ਤਤ ਉਤਪਜਤ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਧਰਤੀ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇਆ॥ (23-3-1) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਭ ਜਨਧਾਨ  ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਇਆ॥ (23-3-2) 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਵਜਚ ਸਾਧ  ਧ ਜੜ ਿਗਤ ਤਰਾਇਆ॥ (23-3-3) 
 ਪਜਤਤ ਪੁਨ ੀਤ ਕਰਾਇ ਕੈ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਜਵਤਰ ਕਰਾਇਆ॥ (23-3-4) 
 ਚਰਣੋਦਕ ਮਜਿਮਾ ਅਜਮਤ ਸੇਖ ਸਿਸ ਮੁਜਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (23-3-5) 
 ਧ ੜੀ ਲੇਖੁ ਜਮਿਾਇਆ ਚਰਣੋਦਕ ਮਨ ੁ ਵਸਗਜਤ ਆਇਆ॥ (23-3-6) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਿਗੁ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥ ੩॥ (23-3-7) 
 
 ਚਰਣੋਦਕੁ ਿੋਇ ਸੁਰਸਰੀ ਤਜਿ ਬਕੈੁੰ ਠ ਧਰਜਤ ਜਵਜਚ ਆਈ॥ (23-4-1) 
 ਨਉ ਸੈ ਨ ਦੀ ਨਜੜੰਨਵੈ ਅਠਸਜਠ ਤੀਰਜਥ ਅੰਜਗ ਸਮਾਈ॥ (23-4-2) 
 ਜਤਿੁ ਲੋਈ  ਪਰਵਾਣੁ ਿੈ ਮਿਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਹਾਈ॥ (23-4-3) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵਦੇ ਿ ੈਿ ੈਕਾਰ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ॥ (23-4-4) 
 ਸਣੁ ਗੰ ਗਾ ਬੈਕੁੰ ਠ ਲਖ ਲਖ ਬੈਕੁੰ ਠ ਨਾਜਥ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (23-4-5) 
 ਸਾਧ  ਧ ਜੜ ਦੁਲੰਭ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਰਣਾਈ॥ (23-4-6) 



 ਚਰਨ ਕਵਲ ਦਲ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ ੪॥ (23-4-7) 
 
 ਚਰਣ ਸਰਜਣ ਜਿਸੁ ਲਖਮੀ ਲਖ ਕਲਾ  ਿੋਇ ਲਖੀ ਨ ਿਾਈ॥ (23-5-1) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਜਧ ਸਭ ਗੋ ਲੀਆਂ ਸਾਜਧਕ ਜਸਧ ਰਿੇ ਲਪਿਾਈ॥ (23-5-2) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸਨਾਂ ਿਤੀ ਸਤੀ ਨਉ ਨਾਥ ਜਨਵਾਈ॥ (23-5-3) 
 ਜਤੰਨ ਲੋਅ ਚੌਦਿ ਭਵਨ ਿਜਲ ਥਜਲ ਮਿੀਅਲ ਛਲੁ ਕਜਰ ਛਾਈ॥ (23-5-4) 
 ਕਵਲਾ ਸਣੁ ਕਵਲਾਪਤੀ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਰਣਾਗਜਤ ਆਈ॥ (23-5-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਖਾਕ ਿੋਇ  ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪੁ ਗਵ ਾਈ॥ (23-5-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੫॥ (23-5-7) 
 
 ਬਾਵਨ ਰ ਪੀ ਿੋਇ ਕੈ ਬਜਲ ਛਜਲ ਅਛਜਲ ਆਪੁ ਛਲਾਇਆ॥ (23-6-1) 
 ਕਰੌੰ ਅਢਾਈ ਧਰਜਤ ਮੰ ਜਗ ਜਪਛੋੋਂ ਦੇ ਵਡ ਜਪੰਡੁ ਵਧਾਇਆ॥ (23-6-2) 
 ਦੁਇ ਕਰੁਵਾ ਕਜਰ ਜਤੰਜਨ ਲੋਅ ਬਜਲ ਰਾਿੇ ਜਫਜਰ ਮਗਰੁ ਜਮਣਾਇਆ॥ (23-6-3) 
 ਸੁਰਗਿੁ ਚੰਗਾ ਿਾਜਣ ਕੈ ਰਾਿੁ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਇਆ॥ (23-6-4) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸ ਤਰੈ ਭਗਜਤ ਵਛਲ ਦਰਵਾਨ ਸਦਾਇਆ॥ (23-6-5) 
 ਬਾਵਨ ਲਖ ਸੁ ਪਾਵਨਾ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਰਿ ਇਛ ਇਛਾਇਆ॥ (23-6-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਧਆਇਆ ॥ ੬॥ (23-6-7) 
 
 ਸਿਸ ਬਾਿੁ ਿਮਦਗਜਨ ਘਜਰ ਿੋਇ ਪਰਾਿਣੁ ਚਾਰੀ ਆਇਆ॥ (23-7-1) 
 ਕਾਮਧੇਣੁ ਲੋਭਾਇ ਕੈ ਿਮਦਗਨ ੈ ਦਾ ਜਸਰੁ ਵਢਵਾਇਆ॥ (23-7-2) 
 ਜਪਿਦੀ ਸੁਜਣ ਕੈ ਰੇਣੁਕਾ ਪਰਸਰਾਮ ਧਾਈ ਕਜਰ ਧਾਇਆ॥ (23-7-3) 
 ਇਕੀਿ ਵਾਰ ਕਰੋਧ ਕਜਰ ਖਤਰੀ ਮਾਜਰ ਜਨਖਤਰ ਗਵ ਾਇਆ॥ (23-7-4) 
 ਚਰਣ ਸਰਜਣ ਫਜੜ ਉਬਰੇ ਦ ਿੈ ਜਕਸੈ ਨ  ਖੜਗੁ ਉਚਾਇਆ॥ (23-7-5) 
 ਿਉਮੈ ਮਾਜਰ ਨ ਸਕੀਆ ਜਚਰੰਿੀਵ ਿੁਇ ਆਪੁ ਿਣਾਇਆ॥ (23-7-6) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੭॥ (23-7-7) 
 
 ਰੰਗ ਮਿਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਜਵਜਚ ਦਸਰਥੁ ਕਉਸਜਲਆ ਰਲੀਆਲੇ॥ (23-8-1) 
 ਮਤਾ ਮਤਾਇਜਨ ਆਪ ਜਵਜਚ ਚਾਇ ਚਈਲੇ ਖਰੇ ਸੁਖਾਲੇ॥ (23-8-2) 
 ਘਜਰ ਅਸਾੜੈ ਪੁਤੁ ਿੋਇ ਨਾਉ ਜਕ ਧਰੀਐ ਬਾਲਕ ਬਾਲੇ॥ (23-8-3) 
 ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਨਾਉ ਲੈੋਂਜਦਆਂ ਜਤੰਜਨ ਿਜਤਆ ਤੇ ਿੋਇ ਜਨਰਾਲੇ॥ (23-8-4) 
 ਰਾਮ ਰਾਿ ਪਰਵਾਣ ਿਜਗ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਰਖਵਾ ਲੇ॥ (23-8-5) 
 ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸ ਿੋਇ ਸੁਣ ੈਪੁਰਾਣੁ ਬਜਸਸਿੁ ਬਿਾਲੇ॥ (23-8-6) 
 ਰਾਮਾਇਣੁ ਵਰਤਾਇਆ ਜਸਲਾ ਤਰੀ ਪਗ ਛੁਜਿ ਤਤਕਾਲੇ॥ (23-8-7) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਪਗ ਧ ਜੜ ਜਨਿਾਲੇ ॥ ੮॥ (23-8-8) 



 
 ਜਕਸਨ ਲੈਆ ਅਵਤਾਰੁ ਿਜਗ ਮਿਮਾ ਦਸਮ ਸਕੰਧੁ ਵਖਾਣ॥ੈ (23-9-1) 
 ਲੀਲਾ ਚਲਤ ਅਚਰਿ ਕਜਰ ਿੋਗੁ ਭੋਗੁ ਰਸ ਰਲੀਆ ਮਾਣ॥ੈ (23-9-2) 
 ਮਿਾ ਭਾਰਥੁ ਕਰਵਾਇਓਨੁ ਕੈਰੋ ਪਾਡੋ ਕਜਰ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (23-9-3) 
 ਇੰ ਦਰਾਜਦਕ ਬਰਿਮਾਜਦਕਾ ਮਜਿਮਾ ਜਮਜਤ ਜਮਰਿਾਦ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (23-9-4) 
 ਜਮਲੀਆ ਿਿਲਾ ਵੰਜਡ ਕੈ ਿਜਗ ਰਾਿਸ  ਰਾਿੇ ਰਾਣ॥ੈ (23-9-5) 
 ਮੰ ਗ ਲਈ ਿਜਰ ਿਿਲ ਏਿ ਪੈਰ ਧੋਇ ਚਰਣੋਦਕੁ ਮਾਣ॥ੈ (23-9-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੯॥ (23-9-7) 
 
 ਮਛ ਰ ਪ ਅਵਤਾਰੁ ਧਜਰ ਪੁਰਖਾਰਥੁ ਕਜਰ ਵੇਦ ਉਧਾਰੇ॥ (23-10-1) 
 ਕਛੁ ਰ ਪ ਿੁਇ ਅਵਤਰੇ ਸਾਗਰੁ ਮਜਥ ਿਜਗ ਰਤਨ ਪਸਾਰੇ॥ (23-10-2) 
 ਤੀਿਾ ਕਜਰ ਬੈਰਾਿ ਰ ਪੁ ਧਰਜਤ ਉਧਾਰੀ ਦਤੈ ਸੰਘਾਰੇ॥ (23-10-3) 
 ਚਉਥਾ ਕਜਰ ਨਰਜਸੰਘ ਰ ਪੁ ਅਸੁਰੁ ਮਾਜਰ ਪਰਜਿਲਾਜਦ ਉਬਾਰੇ॥ (23-10-4) 
 ਇਕਸੈ ਿੀ ਬਰਿਮੰ ਡ ਜਵਜਚ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਲਏ ਅਿੰ ਕਾਰੇ॥ (23-10-5) 
 ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋਜੜ ਜਿਜਨ ਲ ੰਅ ਲ ੰਅ ਅੰਦਜਰ ਸੰਿਾਰੇ॥ (23-10-6) 
 ਲਖ ਕਰੋਜੜ ਇਵੇਜਿਆ ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਸਵਾਰੇ॥ (23-10-7) 
 ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ੧੦॥ (23-10-8) 
 
 ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਆਖਣੁ ਆਖ ਸੁਣਾਵਜਿ॥ (23-11-1) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਗਜਤ ਲਖ ਅਨਿਦ ਧੁਜਨ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਗੁ ਣ ਗਾਵਜਿ॥ (23-11-2) 
 ਸੇਖ ਨਾਗ ਲਖ ਲੋਮਸਾ ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅੰਦਜਰ ਜਲਵ ਲਾਵਜਿ॥ (23-11-3) 
 ਬਰਿਮੇ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸ ਲਖ ਜਗਆਨ ੁ ਜਧਆਨੁ ਜਤਲੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਜਿ॥ (23-11-4) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵਦੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨ ਸੇਵ ਪੁਿਾਵਜਿ॥ (23-11-5) 
 ਗੋ ਰਖ ਨਾਥ ਮਛੰਦਰ ਲਖ ਸਾਜਧਕ ਜਸਜਧ ਨੇਤ ਕਜਰ ਜਧਆਵਜਿ॥ (23-11-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰੁ ਅਗਮ ਅਲਾਵਜਿ ॥ ੧੧॥ (23-11-7) 
 
 ਮਥੈ ਜਤਵੜੀ ਬਾਮਣੈ ਸਉਿੇ ਆਏ ਮਸਲਜਤ ਫੇਰੀ॥ (23-12-1) 
 ਜਸਰੁ ਉਚਾ ਅਿੰਕਾਰ ਕਜਰ ਵਲ ਦੇ ਪਗ ਵਲਾਏ ਡੇਰੀ॥ (23-12-2) 
 ਅਖੀੋਂ ਮ ਜਲ ਨ ਪ ਿੀਅਜਨ ਕਜਰ ਕਜਰ ਵੇਖਜਨ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ॥ (23-12-3) 
 ਨਕੁ ਨ ਕੋਈ ਪ ਿਦਾ ਖਾਇ ਮਰੋੜੀ ਮਣੀ ਘਨੇਰੀ॥ (23-12-4) 
 ਉਚੇ ਕੰਨ ਨ ਪ ਿੀਅਜਨ ਉਸਤ ਜਤ ਜਨੰਦਾ ਭਲੀ ਭਲੇਰੀ॥ (23-12-5) 
 ਬੋਲਿੁ ਿੀਭ ਨ ਪ ਿੀਐ ਰਸ ਕਸ ਬਿੁ ਚਖੀ ਦੰਜਦ ਘੇਰੀ॥ (23-12-6) 
 ਨੀਵੇੋਂ ਚਰਣ ਪ ਿ ਿਥ ਕੇਰੀ ॥ ੧੨॥ (23-12-7) 
 



 ਿਸਜਤ ਅਖਾਿੁ ਗੁਮਾਨ ਕਜਰ ਸੀਿੁ ਸਤਾਣਾ ਕੋਇ ਨ ਖਾਈ॥ (23-13-1) 
 ਿੋਇ ਜਨਮਾਣੀ ਬਕਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਜਡਆਈ ਪਾਈ॥ (23-13-2) 
 ਮਰਣ ੈਪਰਣੈ ਮੰਨੀਐ ਿਜਗ ਭੋਜਗ ਪਰਵਾਣੁ  ਕਰਾਈ॥ (23-13-3) 
 ਮਾਸੁ ਪਜਵਤੁੇੁੇਿ੍ਰ ਜਗਰ ਿਸਤ ਨੋ ਆਂਦਿੁ ਤਾਰ ਵੀਚਾਜਰ ਵਿਾਈ॥ (23-13-4) 
 ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਕਜਰ ਿੁਤੀਆ ਸਾਧ  ਚਰਣ ਸਰਜਣ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (23-13-5) 
 ਤ ਰ ਪਖਾਵਿ ਮੜੀਦੇ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸੁਖਦਾਈ॥ (23-13-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ੧੩॥ (23-13-7) 
 
 ਸਭ ਸਰੀਰ ਸਕਾਰਥੇ ਅਜਤ ਅਪਜਵਤੁ ਸੁ ਮਾ ਣਸ ਦੇਿੀ॥ (23-14-1) 
 ਬਿੁ ਜਬੰਿਨ ਜਮਸਿਾਨ  ਪਾਨ ਿੁਇ ਮਲ ਮ ਤਰ ਕੁਸ ਤਰ ਇਵੇਿੀ॥ (23-14-2) 
 ਪਾਿ ਪਿੰਬਰ ਜਵਗੜਦੇ ਪਾਨ ਕਪ ਰ ਕੁਸੰਗ ਸਨੇਿੀ॥ (23-14-3) 
 ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅਰਗਿਾ ਿੁਇ ਦੁਰਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਿੁਰੇਿੀ॥ (23-14-4) 
 ਰਾਿੇ ਰਾਿ ਕਮਾਂਵਦੇ ਪਾਜਤਸਾਿ ਖਜਿ ਮੁਏ ਸਭੇ ਿੀ॥ (23-14-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਰਜਣ ਜਵਣੁ  ਜਨਿਫਲੁ ਮਾਣਸ ਦੇਿ ਇਵੇਿੀ॥ (23-14-6) 
 ਚਰਨ ਸਰਜਣ ਮਸਕੀਨੀ ਿੇਿੀ ॥ ੧੪॥ (23-14-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਏ॥ (23-15-1) 
 ਧ ੂਪਰਜਿਲਾਦੁ ਵਖਾਣੀਅਜਨ  ਅੰਬਰੀਕੁ ਬਜਲ ਭਗਜਤ ਸਬਾਏ॥ (23-15-2) 
 ਿਨਕਾਜਦਕ ਿਦੈੇਉ  ਿਜਗ ਬਾਲਮੀਕੁ ਸਜਤਸੰਜਗ ਤਰਾਏ॥ (23-15-3) 
 ਬੇਣੁ ਜਤਲੋਚਨੁ ਨਾਮਦੇਉ  ਧੰਨਾ ਸਧਨਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ॥ (23-15-4) 
 ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਵਖਾਣੀਐ ਿਨ ਰਜਵਦਾਸੁ ਜਬਦਰ ਗੁਰੁ ਭਾਏ॥ (23-15-5) 
 ਿਾਜਤ ਅਿਾਜਤ ਸਨਾਜਤ ਜਵਜਚ ਗੁਰਮੁਜਖ ਚਰਣ ਕਵਲ ਜਚਤੁ ਲਾਏ॥ (23-15-6) 
 ਿਉਮੈ ਮਾਰੀ ਪਰਗਿੀ ਆਏ ॥ ੧੫॥ (23-15-7) 
 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਸੁਜਣ ਆਖਦਾ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਜਗਆਨ ੀ ਜਗਆਨ ੁ ਵਖਾਣ॥ੈ (23-16-1) 
 ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਸਣੁ ਮਾ ਤ ਲੋਕ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਸਾਤ ਪਤਾਲੁ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (23-16-2) 
 ਬ ਤ ਭਜਵਖ ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਆਜਦ ਮਜਧ ਅੰਤ ਿੋਏ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (23-16-3) 
 ਉਤਮ ਮਧਮ ਨੀਚ ਿੋਇ ਸਮਜਝ ਨ ਸਕਜਣ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (23-16-4) 
 ਰਿ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਆਖੀਐ ਸਜਤ ਗੁਣ ਸੁਣ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣ॥ੈ (23-16-5) 
 ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਜਸ ਭਰਮਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਨ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (23-16-6) 
 ਫਕੜੁ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣ ੈ॥ ੧੬॥ (23-16-7) 
 
 ਸਜਤਿੁਜਗ ਇਕੁ ਜਵਗਾੜਦਾ ਜਤਸੁ ਜਪਛੈ ਫਜੜ ਦੇਸੁ ਪੀੜਾਏ॥ (23-17-1) 
 ਤਰੇਤੈ ਨ ਗਰੀ ਵਗਲੀਐ ਦੁਆਪੁਜਰ ਵੰਸੁ ਨਰਜਕ ਸਿਮਾਏ॥ (23-17-2) 



 ਿੋ ਫੇੜੈ ਸੋ ਫੜੀਦਾ ਕਜਲਿੁਜਗ ਸਚਾ ਜਨਆਉ ਕਰਾਏ॥ (23-17-3) 
 ਸਜਤਿੁਗ ਸਤੁ ਤਰੇਤੈ ਿੁਗਾ ਦੁਆਪੁਜਰ ਪ ਿਾ ਚਾਜਰ ਜਦੜਾਏ॥ (23-17-4) 
 ਕਜਲਿੁਜਗ ਨਾਉ ਅਰਾਧਣਾ ਿੋਰ ਕਰਮ ਕਜਰ ਮੁਕਜਤ ਨ ਪਾਏ॥ (23-17-5) 
 ਿੁਜਗ ਿੁਜਗ ਲੁਣੀਐ ਬੀਜਿਆ ਪਾਪੁ ਪੁੰ ਨੁ ਕਜਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ ਾਏ॥ (23-17-6) 
 ਕਜਲਿੁਜਗ ਜਚਤਵੈ ਪੁੰ ਨ ਫਲ ਪਾਪਿੁ ਲੇਪੁ ਅਧਰਮ ਕਮਾਏ॥ (23-17-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਜਖਫਲੁ ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ॥ ੧੭॥ (23-17-8) 
 
 ਸਤਿੁਗ ਦਾ ਅਜਨ ਆਉ ਵੇਜਖ ਧਉਲ ਧਰਮੁ ਿੋਆ ਉਡੀਣਾ ॥ (23-18-1) 
 ਸੁਰਪਜਤ ਨਰਪਜਤ ਚਿਵੈ ਰਜਖ ਨ ਿੰਘਜਨ ਬਲ ਮਜਤ ਿੀਣਾ॥ (23-18-2) 
 ਤਰੇਤੇ ਜਖਜਸਆ ਪੈਰੁ ਇਕੁ ਿੋਮ ਿਗ ਿਗੁ ਥਾਜਪ ਪਤੀਣਾ॥ (23-18-3) 
 ਦੁਆਪੁਜਰ ਦੁਇ ਪਗ ਧਰਮ ਦੇ ਪ ਿਾ ਚਾਰ ਪਖੰਡੁ ਅਲੀਣਾ॥ (23-18-4) 
 ਕਜਲਿੁਗ ਰਜਿਆ ਪੈਰ ਇਕੁ ਿੋਇ ਜਨਮਾਣਾ ਧਰਮ ਅਧੀਣਾ॥ (23-18-5) 
 ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣ ੈਸਜਤਗੁਰ  ਸਾ ਧਸੰ ਗਜਤ ਪਰਗਿ ਪਰਬੀਣਾ॥ (23-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਮ ਸਪ ਰਣੁ ਰੀਣਾ ॥ ੧੮॥ (23-18-7) 
 
 ਚਾਜਰ ਵਰਜਨ  ਇਕ ਵਰਜਨ  ਕਜਰ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਿਾਪੈ॥ (23-19-1) 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਜਛਅ ਦਰਸਨਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦਰਸਨੁ ਸ ਰਿੁ ਥਾਪੈ॥ (23-19-2) 
 ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਜਮਿਾਇ ਕੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥ ਵਡਾ ਪਰਤਾਪੈ॥ (23-19-3) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਿੁ ਬਾਿਰਾ ਅਨਿਦ ਸਬਦੁ ਅਗੰ ਮ ਅਲਾਪੈ॥ (23-19-4) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਿੋਇ ਗੁਰਜਸਖਾ ਰਿਰਾਜਸ ਪਛਾਪੈ॥ (23-19-5) 
 ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਕਜਰ ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ਿਪੈ ਅਿਾਪੈ॥ (23-19-6) 
 ਲੰਘ ਜਨਕਥੈ ਵਰ ੈਸਰਾਪੈ ॥ ੧੯॥ (23-19-7) 
 
 ਜਮਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਇ ਜਮਜਲ ਜਮਜਲ ਸਲਾਮਾਲੇਕੀ॥ (23-20-1) 
 ਿੋਗੀ ਕਰਜਨ  ਅਦੇਸ ਜਮਜਲ ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਜਵਸੇਖੀ॥ (23-20-2) 
 ਸੰਜਨਆਸੀ ਕਜਰ ਓਨ ਮੋ ਓਨ ਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬਿੁ ਭੇਖੀ॥ (23-20-3) 
 ਬਾਮਹਣ ਨੋ ਕਜਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਜਰ ਆਸੀਰ ਵਚਨ ਮੁਿੁ ਦੇਖੀ॥ (23-20-4) 
 ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸਜਤਗੁਰ  ਗੁਰ ਜਸਖਾ ਰਜਿਰਾਸ ਸਰੇਖੀ॥ (23-20-5) 
 ਰਾਿਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਲਕ ਜਬਰਜਧ ਨ ਭੇਦੁ ਜਨਮੇਖੀ॥ (23-20-6) 
 ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖੀ ॥ ੨੦॥ (23-20-7) 
 
 ਨੀਚਿੁ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ॥ (23-21-1) 
 ਤਰੈ ਵੀਿਾਂ ਦੇ ਦੰਮ ਲੈ ਇਕੁ ਰੁਪਈਆ ਿੋਛਾ ਿੋਈ॥ (23-21-2) 
 ਦਸੀ ਰੁਪਯੀੋਂ ਲਈਦਾ ਇਕ ਸੁਨ ਈਆ ਿਉਲਾ ਸੋਈ॥ (23-21-3) 



 ਸਿਸ ਸੁਨ ਈਏ ਮੁਲੁ ਕਜਰ ਲਿੱਯੈ ਿੀਰਾ ਿਾਰ ਪਰੋਈ॥ (23-21-4) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਈ॥ (23-21-5) 
 ਿੋਇ ਪੰਚਾਇਣ ਪੰਜਿ ਮਾਰ ਬਾਿਜਰ ਿਾਂਦਾ ਰਜਖ ਸਗੋ ਈ॥ (23-21-6) 
 ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਸਾਧ ਿਨ ਓੋ ਈ ॥ ੨੧॥੨੩॥ (23-21-7) 
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 ਨਾਰਾਇਣ ਜਨਿ ਰ ਜਪ ਧਜਰ ਨਾਥਾ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਕਰਾਇਆ॥ (24-1-1) 
 ਨਰਪਜਤ ਨਰਿ ਨਜਰੰਦੁ ਿੈ ਜਨਰੰਕਾਜਰ ਆਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ॥ (24-1-2) 
 ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਵਖਾਣੀਐ ਕਾਰਣੁ ਕਰਣੁ ਜਬਰਦੁ ਜਬਰਦਾਇਆ॥ (24-1-3) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਜਧ ਦੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (24-1-4) 
 ਸਜਤ ਰ ਪੁ ਸਜਤ ਨਾਮੁ ਕਜਰ ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਮਕ ਦੇਉ  ਿਪਾਇਆ॥ (24-1-5) 
 ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੁ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ॥ (24-1-6) 
 ਵਾਜਿਗੁਰ  ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ੧॥ (24-1-7) 
 
 ਜਨਿਚਲ ਨੀਉ ਧਰਾਈਓਨ ੁ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡ ਸਮੇਉ॥ (24-2-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਓਨੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਮੇਉ॥ (24-2-2) 
 ਸਜਚ ਸਬਜਦ ਆਰਾਧੀਐ ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰੁ ਅਲਖ ਅਭੇਉ॥ (24-2-3) 
 ਚਿੁ ਵਰਨਾਂ ਉਪਦੇਸਦਾ ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਸਜਭ ਸੇਵਕ ਸੇਉ॥ (24-2-4) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣੁ ਜਨਵ ਚਲਣੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਅਰਥੇਉ॥ (24-2-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਿੈ ਅਜਬਨਾਸੀ ਅਜਤ ਅਛਲ ਅਛੇਉ॥ (24-2-6) 
 ਿਗਤੁ ਗੁਰ  ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ॥ ੨॥ (24-2-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਬੇਪਰਵਾਿੁ ਅਥਾਿੁ ਸਿਾਬਾ॥ (24-3-1) 
 ਨਾਉ ਗਰੀਬ ਜਨਵਾਿੁ ਿੈ ਬੇਮੁਿਤਾਿ ਨ  ਮੋਿੁ ਮੁਿਾਬਾ॥ (24-3-2) 
 ਬੇਸੁਮਾਰੁ ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਿੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਸਲਾਿ ਜਸਞਾਬਾ॥ (24-3-3) 
 ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਾਜਿਬੀ ਿਾਿਰੁ ਨਾਿਰੁ ਵੇਦ ਜਕਤਾਬਾ॥ (24-3-4) 
 ਅਗਮੁ ਅਡੋਲੁ ਅਤੋਲੁ ਿੈ ਤੋਲਣਿਾਰੁ ਨ ਡੰਡੀ ਛਾਬਾ॥ (24-3-5) 
 ਇਕੁ ਛਜਤ ਰਾਿੁ ਕਮਾਂਵਦਾ ਦੁਸਮਣੁ ਦ ਤੁ ਨ ਸੋਰ ਸਰਾਬਾ॥ (24-3-6) 
 ਆਦਲੁ ਅਦਲੁ ਚਲਾਇਦਾ ਿਾਲਮੁ ਿੁਲਮੁ ਨ ਿੋਰ ਿਰਾਬਾ॥ (24-3-7) 
 ਿਾਿਰ ਪੀਰ ਿਗਤੁ ਗੁਰੁ ਬਾਬਾ ॥ ੩॥ (24-3-8) 
 
 ਗੰ ਗ ਬਨਾਰਸ ਜਿੰਦ ਆਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਮਕਾ ਕਾਬਾ॥ (24-4-1) 
 ਘਜਰ ਘਜਰ ਬਾਬਾ  ਗਾਵੀਐ ਵਿਜਨ ਤਾਲ ਜਮਰਦੰਗੁ ਰਬਾਬਾ॥ (24-4-2) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਿੋਇ ਆਇਆ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਅਿਬੁ ਅਿਾਬਾ॥ (24-4-3) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਿੋਇ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਿੋਇ ਤਰਾਬਾ॥ (24-4-4) 
 ਚੰਦਨੁ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਜਤ ਅਵਜਲ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ॥ (24-4-5) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਜਤ ਜਕਸ ਦੀ ਕਰ ੈਿਵਾਬਾ॥ (24-4-6) 
 ਿਾਿਰ ਪੀਰੁ ਿਗਤੁ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ॥ ੪॥ (24-4-7) 



 
 ਅੰਗਿੁ ਅੰਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਗੰ ਗਿੁ ਿਾਣੁ ਤਰੰਗੁ ਉਠਾਇਆ॥ (24-5-1) 
 ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰੁ ਗਿੀਰੁ ਗੁਣੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦੁ ਸਦਾਇਆ॥ (24-5-2) 
 ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੇਜਣਿਾਰੁ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਸਜਰ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਇਆ॥ (24-5-3) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ॥ (24-5-4) 
 ਜਬਰਖਿੁ ਫਲੁ ਫਲ ਤੇ ਜਬਰਖੁ ਜਪਉ ਪੁਤਿੁ ਪੁਤੁ ਜਪਉ ਪਤੀਆਇਆ॥ (24-5-5) 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨੁ ਬਰਿਮੁ ਸਬਦੁ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆੁ॥ (24-5-6) 
 ਬਾਬਾਣੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦੁ ਆਇਆ ॥ ੫ ॥ (24-5-7) 
 
 ਪਾਰਸੁ ਿੋਆ ਪਾਰਸਿੁ ਸਜਤਗੁਰ ਪਰਚੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਕਿਣਾ॥ (24-6-1) 
 ਚੰਦਨੁ ਿੋਇਆ ਚੰਦਨਿੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਰਿਤ ਜਵਜਚ ਰਿਣਾ॥ (24-6-2) 
 ਿੋਜਤ ਸਮਾਣੀ ਿੋਜਤ ਜਵਜਚ ਗੁਰਮਜਤ ਸੁਖੁ ਦੁਰਮਜਤ ਦੁਖ ਦਿਣਾ॥ (24-6-3) 
 ਅਚਰਿ ਨੋ ਅਚਰਿੁ ਜਮਲੈ ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦੁ ਸਮਿਣਾ॥ (24-6-4) 
 ਅਜਪ ਉ ਪੀਅਣ ਜਨਝਣੁ ਅਿਰੁ ਿਿਣੁ ਅਸੀਅਣੁ ਸਿਣਾ॥ (24-6-5) 
 ਸਚੁ ਸਮਾਣਾ ਸਚੁ ਜਵਜਚ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਵਿਣਾ॥ (24-6-6) 
 ਬਾਬਾਣ ੈਘਜਰ ਚਾਨਣੁ ਲਿਣਾ ॥ ੬॥ (24-6-7) 
 
 ਸਬਦ ੈਸਬਦੁ ਜਮਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਜਖ ਅਘੜੁ ਘੜਾਏ ਗਿਣਾ॥ (24-7-1) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਚਲਣਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਨ ਖਲਿਲੁ ਖਿਣਾ॥ (24-7-2) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਾਜਿਬੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੋ ਸ ਨਸੀਨੀ ਬਿਣਾ॥ (24-7-3) 
 ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ਿੈ ਿੋਇ ਅਛਲੁ ਛਲ ਅੰਦਜਰ ਛਿਣਾ॥ (24-7-4) 
 ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਵੀਚਾਜਰ ਸਿਜਿ ਘਜਰ ਘਿਣਾ॥ (24-7-5) 
 ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਜਵਰੋਧੁ ਛਜਡ ਲੋਭ ਮੋਿੁ ਅਿੰਕਾਰਿੁ ਤਿਣਾ॥ (24-7-6) 
 ਪੁਤੁ ਸਪੁਤੁ ਬਬਾਣੇ ਲਿਣਾ ॥ ੭॥ (24-7-7) 
 
 ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗੁਤੇ ਅੰਜਮਰਤ ਜਬਰਖੁ ਅੰਜਮਰਤ ਫਲ ਫਜਲਆ॥ (24-8-1) 
 ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾਈਅਨ ੁ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉ ਦੀਵਾ ਬਜਲਆ॥ (24-8-2) 
 ਿੀਰ ੈਿੀਰਾ ਬੇਜਧਆ ਛਲੁ ਕਜਰ ਅਛੁਲੀ ਅਛਲੁ ਛਜਲਆ॥ (24-8-3) 
 ਕੋਇ ਬੁਜਝ ਨ ਿੰਘਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਜਰ ਪਾਣੀ ਰਜਲਆ॥ (24-8-4) 
 ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੁਿਾਵੜਾ ਸਚੁ ਅੰਦਜਰ ਸਚੁ ਸਚਿੁ ਢਜਲਆ॥ (24-8-5) 
 ਜਨਿਚਲੁ ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਿੈ ਅਜਬਚਲ ਰਾਿ ਨ ਿਲੈ ਿਜਲਆ॥ (24-8-6) 
 ਸਚ ਸਬਦੁ ਗੁਜਰ ਸਉਜਪਆ ਸਚ ਿਕਸਾਲਿੁ ਜਸਕਾ ਚਜਲਆ॥ (24-8-7) 
 ਜਸਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਿਥ ਿੋਜੜ ਕੈ ਿੋਏ ਖਜਲਆ॥ (24-8-8) 
 ਸਚਾ ਿੁਕਮੁ ਸੁ ਅਿਲੁ ਨ ਿਜਲਆ ॥ ੮॥ (24-8-9) 



 
 ਅਛਲੁ ਅਛੇਦੁ ਅਭੇਦੁ ਿੈ ਭਗਜਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਅਛਲ ਛਲਾਇਆ॥ (24-9-1) 
 ਮਜਿਮਾ ਜਮਜਤ ਜਮਰਿਾਦ ਲੰਜਘ ਪਰਜਮਜਤ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (24-9-2) 
 ਰਿਰਾਸੀ ਰਿਰਾਜਸ ਿੈ ਪੈਰੀ ਪੈ ਿਗੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ॥ (24-9-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਅਮਰਪਦੁ ਅੰਜਮਰਤ ਜਬਰਜਖ ਅੰਜਮਰਤਫਲ ਲਾਇਆ॥ (24-9-4) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਪੁਰਖਿੁ ਪੁਰਖ ਉਪਾਇ ਸਮਾਇਆ॥ (24-9-5) 
 ਵਰਤਮਾਨ ਵੀਜਿ ਜਵਸਵੇ ਿੋਇ ਇਕੀਿ ਸਿਜਿ ਘਜਰ ਆਇਆ॥ (24-9-6) 
 ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਅਮਜਰ ਵਰਤਾਇਆ ॥ ੯॥ (24-9-7) 
 
 ਸਬਦੁ ਸੁਰਜਤ ਪਰਚਾਇ ਕੈ ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤੇ ਚੇਲਾ॥ (24-10-1) 
 ਵਾਣਾ ਤਾਣਾ ਆਖੀਐ ਸ ਤੁ ਇਕੁ ਿੁਇ ਕਪੜੁ ਮੇਲਾ॥ (24-10-2) 
 ਦੁਧਿੁ ਦਿੀ ਵਖਾਣੀਐ ਦਿੀਅਿੁ ਮਖਣੁ ਕਾਿੁ ਸੁਿੇਲਾ॥ (24-10-3) 
 ਜਮਸਰੀ ਖੰਡੁ ਜਘਉ ਮੇਜਲ ਕਜਰ ਅਜਤ ਜਵਸਮਾਦੁ ਸਾਦ ਰਸ ਕੇਲਾ॥ (24-10-4) 
 ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਥੁ ਜਮਜਲ ਚ ਨੇ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗ ਸੁਿੇਲਾ॥ (24-10-5) 
 ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੀਕੁ ਨਵੇਲਾ ॥ ੧੦॥ (24-10-6) 
 
 ਜਤਜਲ ਜਮਜਲ ਫੁਲ ਅਮੁਲ ਜਿਉ ਗੁਰਜਸਖ ਸੰਜਧ ਸੁਗੰਧ ਫੁਲੇਲਾ॥ (24-11-1) 
 ਖਾਸਾ ਮਲਮਜਲ ਜਸਰੀਸਾਫੁ ਸਾਿ ਕਪਾਿ ਚਲਤ ਬਿੁ ਖੇਲਾ॥ (24-11-2) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ॥ (24-11-3) 
 ਦੁਨੀਆ ਕ ੜੀ ਸਾਜਿਬੀ ਸਚ ਮਣੀ ਸਚ ਗਰਜਬ ਗਿੇਲਾ॥ (24-11-4) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੁੜਾਇਅਨ ੁ ਜਿਉ ਜਮਰਗਾਵਜਲ ਦੇਜਖ ਬਘੇਲਾ॥ (24-11-5) 
 ਿੁਕਜਮ ਰਿਾਈ ਚਲਣਾ ਜਪਛੇ ਲਗੇ  ਨਜਕ ਨਕੇਲਾ॥ (24-11-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚਾ ਅਮਜਰ ਸੁਿੇਲਾ ॥ ੧੧॥ (24-11-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਿੋਆ ਸਜਤਗੁਰਿੁ ਅਚਰਿੁ ਅਮਰ ਅਮਜਰ ਵਰਤਾਇਆ॥ (24-12-1) 
 ਸੋ ਜਿਕਾ ਸੋ ਬੈਿਣਾ ਸੋਈ ਸਚਾ ਿੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ॥ (24-12-2) 
 ਖੋਜਲ ਖਿਾਨਾ ਸਬਦੁ ਦਾ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚੁ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਇਆ॥ (24-12-3) 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਕਜਰ ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਲੈ ਪੈ ਰੀ ਪਾਇਆ॥ (24-12-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਇਕੁ ਜਧਆਈਐ ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਜਮਿਾਇਆ॥ (24-12-5) 
 ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਗੁਰਜਸਖ ਸਭ ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਰਿਾਇਆ॥ (24-12-6) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਥਾਿੁ ਬਣਾਇਆ ॥ ੧੨॥ (24-12-7) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਜਰ ਆਜਦ ਿੁਗਾਜਦ ਸਬਦ ਵਰਤਾਇਆ॥ (24-13-1) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦੜੁ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਦੇ ਸੈੋਂਸਾ ਰੁ ਤਰਾਇਆ॥ (24-13-2) 



 ਕਲੀਕਾਲ ਇਕ ਪੈਰ ਿੁਇ ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਜਰ ਧਰਮੁ ਧਰਾਇਆ॥ (24-13-3) 
 ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਜਲਆਈਅਿੁ ਜਪਉ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ॥ (24-13-4) 
 ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰ ਗਿਣ ਗਜਤ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (24-13-5) 
 ਅਪਰੰਪਰ ਆਗਾਜਧ ਬੋਜਧ ਪਰਜਮਜਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਪਾਇਆ॥ (24-13-6) 
 ਆਪੇ ਆਜਪ ਨ ਆਪੁ ਿਣਾਇਆ ॥ ੧੩॥ (24-13-7) 
 
 ਰਾਗ ਦੋਖ ਜਨਰਦੋਖੁ ਿੈ ਰਾਿੁ ਿੋਗ ਵਰਤ ੈਵਰਤਾਰਾ॥ (24-14-1) 
 ਮਨ ਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ ਮਰਮੁ ਨ ਿਾਪੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ॥ (24-14-2) 
 ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦਆੈ ਦਾਜਨ ਦੇਵਸਥਲੁ ਸਜਤਸੰਗੁ ਉਧਾਰਾ॥ (24-14-3) 
 ਸਿਿ ਸਮਾਜਧ ਅਗਾਜਧ ਬੋਜਧ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਵਾਰਣਿਾਰਾ॥ (24-14-4) 
 ਗੁਰੁ ਅਮਰਿੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਿੋਤੀ ਿੋ ਜਤ ਿਗਾਇ ਿੁਿਾਰਾ॥ (24-14-5) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਗੁਰ ਜਸਖੁ ਿੋਇ ਅਨਿਦ ਬਾਣੀ ਜਨਝਰਧਾਰਾ॥ (24-14-6) 
 ਤਖਤੁ ਬਖਤੁ ਪਰਗਿੁ ਪਾਿਾਰਾ ॥ ੧੪॥ (24-14-7) 
 
 ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਿੇਵੇਿਾ ਪੜਦਾਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਪੜੋਤਾ॥ (24-15-1) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਿਾਜਗ ਿਗਾਇਦਾ ਕਜਲਿੁਗ ਅੰਦਜਰ ਕੌੜ ਸੋਤਾ॥ (24-15-2) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮੁ ਿੁਇ ਭਾਰੁ ਅਥਰਬਣ ਥੰ ਜਮਿ੍ਿ ਖਲੋਤਾ॥ (24-15-3) 
 ਭਉਿਲੁ ਭਉ ਨ ਜਵਆਪਈ ਗੁਰ ਬੋਜਿਥ ਚਜੜ ਖਾਇ ਨ ਗੋ ਤਾ॥ (24-15-4) 
 ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਜਵਕਣ ੈਗੁਰ ਿਿ ਨਾਲੈ ਵਣਿ ਸਓਤਾ॥ (24-15-5) 
 ਜਮਜਲਆ ਮ ਜਲ ਨ ਜਵਛੁੜ ੈਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਿਾਰੁ ਪਰੋਤਾ॥ (24-15-6) 
 ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਿੋਵਈ ਗੁਰ ਸਰਵਜਰ ਜਨਰਮਲ ਿਲ ਧੋਤਾ॥ (24-15-7) 
 ਬਾਬਾਣ ੈਕੁਜਲ ਕਵਲੁ ਅਛੋਤਾ  ॥੧੫ ॥ (24-15-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੇਲਾ ਸਚ ਦਾ ਸਜਚ ਜਮਲੈ ਸਜਚਆਰ ਸੰਿੋਗੀ॥ (24-16-1) 
 ਘਰਬਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਜਵਜਚ ਭੋਗ ਭੁਗਜਤ ਰਾਿੇ ਰਸੁ ਭੋਗੀ॥ (24-16-2) 
 ਆਸਾ ਜਵਜਚ ਜਨਰਾਸ ਿੁਇ ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਿੋਗੀਸਰੁ ਿੋਗੀ॥ (24-16-3) 
 ਦੇਦਾ ਰਿੈ ਨ  ਮੰ ਗੀਐ ਮਰੈ ਨ  ਿੋਇ ਜਵਿੋਗ ਜਵਿੋਗੀ॥ (24-16-4) 
 ਆਜਧ ਜਬਆਜਧ ਉਪਾਜਧ ਿੈ ਵਾਇ ਜਪ ਤ ਕਫੁ ਰੋਗ ਅਰੋਗੀ॥ (24-16-5) 
 ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਸਜਰ ਗੁਰਮਤੀ ਸੰਪੈ ਿਰਖ ਨ ਅਪਦਾ ਸੋਗੀ॥ (24-16-6) 
 ਦੇਿ ਜਬਦੇਿੀ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ॥ ੧੬॥ (24-16-7) 
 
 ਸਭਨਾ ਸਾਜਿਬੁ ਇਕੁ ਿੈ ਦ ਿੀ ਿਾਇ ਨ ਿੋਇ ਨ ਿੋਗੀ॥ (24-17-1) 
 ਸਿਿ ਸਰੋਵਜਰ ਪਰਮਿੰਸੁ ਗੁਰਮਜਤ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਚੋਗੀ॥ (24-17-2) 
 ਖੀਰ ਨੀਰ ਜਿਉ ਕ ੜੁ ਸਚੁ ਤਿਣੁ ਭ ਿਣੁ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਅਧੋਗੀ॥ (24-17-3) 



 ਇਕ ਮਜਨ ਇਕੁ ਅਰਾਧਨਾ ਪਜਰਿਜਰ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦਰੋਗੀ॥ (24-17-4) 
 ਸਬਦਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਸਿਜਿ ਸਮਾਜਧ ਅਗਾਜਧ ਘਰੋਗੀ॥ (24-17-5) 
 ਿੰਮਣੁ ਮਰਣਿੁ ਬਾਿਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰਮਪਰ ਿੋਗੀ॥ (24-17-6) 
 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਮੋਗੀ ॥ ੧੭ ॥ (24-17-7) 
 
 ਅਲਖ ਜਨਰੰਿਨੁ ਆਖੀਐ ਅਕਲ ਅਿੋਜਨ ਅਕਾ ਲ ਅਪਾਰਾ॥ (24-18-1) 
 ਰਜਵ ਸਜਸ ਿੋਜਤ ਉਦੋਜਤ ਲੰਜਘ ਪਰਮ ਿੋਜਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਪਆਰਾ॥ (24-18-2) 
 ਿਗ ਮਗ ਿੋਜਤ ਜਨਰੰਤਰੀ ਿਗ ਿੀਵਨ  ਿਗ ਿ ੈਿ ੈਕਾਰਾ॥ (24-18-3) 
 ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜਵਜਚ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਉਧਾਰਾ॥ (24-18-4) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸਨਾਂ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਜਗ ਸਚੁ ਅਚਾਰਾ॥ (24-18-5) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦਜੜ ਗੁਰਮੁਜਖ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਜਨਸਤਾਰਾ॥ (24-18-6) 
 ਗੁਰ  ਅਰਿਨੁ ਸਚੁ ਜਸਰਿਣਿਾਰਾ ॥ ੧੮॥ (24-18-7) 
 
 ਜਪਉ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਜਦਅਿੁ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਅਿਰਾਵਰ ਨਤਾ॥ (24-19-1) 
 ਤਖਤੁ ਬਖਤੁ ਲੈ ਮਜਲਆ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਵਾਪਾਜਰ ਸਪਤਾ॥ (24-19-2) 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੰਡਾਰੁ ਭਜਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਰਿੈ ਰੰਗ ਰਤਾ॥ (24-19-3) 
 ਧੁਜਨ ਅਨਿਜਦ ਜਨਝਰੁ  ਝਰ ੈਪ ਰਨ ਪਰੇਜਮ ਅਜਮਓ ਰਸ ਮਤਾ॥ (24-19-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਿੈ ਗੁਰੁ ਸਭਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਿ ਸਿਤਾ॥ (24-19-5) 
 ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਸਚੁ ਤਾਣੁ ਸਚੁ ਮਾਣ ਮਿਤਾ॥ (24-19-6) 
 ਅਬਚਲੁ ਰਾਿੁ ਿੋਆ ਸਣਖਤਾ ॥ ੧੯ ॥ (24-19-7) 
 
 ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਨਵਾਇਓਨੁ ਜਸਖ ਸੰਗਜਤ ਆਵੈ ਅਗਣਤਾ॥ (24-20-1) 
 ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਜਦ ਪ ਰੇ ਪ ਰੀ ਬਣੀ ਬਣਤਾ॥ (24-20-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਛਤਰ ਜਨਰੰਿਨੀ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਪਰਮਪਦ ਪਤਾ॥ (24-20-3) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋ ਚਰਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਬਦੁ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਸਤਾ॥ (24-20-4) 
 ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਕਜਰ ਗੁਰ ਜਸਖ ਿਨਕ ਅਸੰਖ ਭਗਤਾ॥ (24-20-5) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਜਬਗਤ ਅਜਬਗਤਾ॥ (24-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਿਿ ਿੁਗਤਾ ॥ ੨੦॥ (24-20-7) 
 
 ਿਰਖਿੁ ਸੋਗਿੁ ਬਾਿਰਾ ਿਰਣ ਭਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸਰੰਦਾ॥ (24-21-1) 
 ਰਸ ਕਸ ਰ ਪ ਨ ਰੇਜਖ ਜਵਜਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜਨਰਲੇਪੁ ਰਿੰਦਾ॥ (24-21-2) 
 ਗੋ ਸਜਿ ਜਗਆਨ  ਅਗੋ ਚਰਾ ਬੁਜਧ ਬਲ ਬਚਨ ਜਬਬੇਕ ਨ ਛੰਦਾ॥ (24-21-3) 
 ਗੁਰ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਗੁਰੁ ਿਜਰਗੋਜਵੰਦੁ ਸਦਾ ਜਵਗਸੰਦਾ॥ (24-21-4) 
 ਅਚਰਿ ਨੋ ਅਚਰਿ ਜਮਲੈ ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦ ਜਮਲੰਦਾ॥ (24-21-5) 



 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਜਗ ਚਲਣਾ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਕਾਰ ਜਨਬਿੰਦਾ॥ (24-21-6) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰ ਜਸਖੁ ਚਲੰਦਾ ॥ ੨੧॥ (24-21-7) 
 
 ਿੰਸਿੁ ਿੰਸ iੇੋਗਆਨ  ਕਜਰ ਦੁਧ ੈਜਵਚਿੁ ਕਢ ੈਪਾਣੀ॥ (24-22-1) 
 ਕਛਿੁ ਕਛੁ ਜਧਆਜਨ  ਧਜਰ ਲਿਜਰ ਨ ਜਵਆਪੈ ਘੁੰ ਮਣਵਾਣੀ॥ (24-22-2) 
 ਕ ੰਿਿੁ ਕ ੰਿੁ ਵਖਾਣੀਐ ਜਸਮਰਣੁ ਕਜਰ ਉਡ ੈਅਸਮਾਣੀ॥ (24-22-3) 
 ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਿਾਣੀਐ ਜਗਆਜਨ ਜਧਆਜਨ  ਜਸਮਰਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ॥ (24-22-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰਜਸਖ ਿੋਜਣ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਿਗ ਅੰਦਜਰ ਿਾਣੀ॥ (24-22-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਗਰਬੁ ਜਨਵਾਜਰ ਗਰੀਬੀ ਆਣੀ॥ (24-22-6) 
 ਪੀ ਚਰਣੋਦਕੁ ਅੰਜਮਰਜਤ ਵਾਣੀ ॥ ੨੨॥ (24-22-7) 
 
 ਰਜਿਦੇ ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਜਵਜਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਿੇਤੁ ਜਨਰਬਾਣੀ॥ (24-23-1) 
 ਦਰਸਨੁ ਦੇਜਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਿੋਤੀ ਅੰਦਜਰ ਿੋਜਤ ਸਮਾਣੀ॥ (24-23-2) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਜਮਰਗ ਜਿਉ ਸੁਖ ਸੰਪਿ ਜਵਜਚ ਰਜੈਣ ਜਵਿਾਣੀ॥ (24-23-3) 
 ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਨ ਜਵਸਰ ੈਬਾਬੀਿੇ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ॥ (24-23-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਸਿਿ ਸਮਾਜਧ ਸਾ ਧ ਸੰਜਗ ਿਾਣੀ॥ (24-23-5) 
 ਗੁਰ ਅਰਿਨ ਜਵਿਿੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥ ੨੩॥ (24-23-6) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਜਮ ਸਜਤਗੁਰ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ॥ (24-24-1) 
 ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦੁ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਗੁਰੁ ਿੋਜਤ ਇਕ ਦੁਇ ਨਾਵ ਧਰਾਇਆ॥ (24-24-2) 
 ਪੁਤੁ ਜਪਅਿੁ ਜਪਉ ਪੁਤ ਤੇ ਜਵਸਮਾਦਿੁ ਜਵਸਮਾਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (24-24-3) 
 ਜਬਰਖਿੁ ਫਲੁ ਫਲ ਤੇ ਜਬਰਖੁ ਆਚਰਿਿੁ ਆਚਰਿੁ ਸੁਿਾਇਆ॥ (24-24-4) 
 ਨਦੀ ਜਕਨਾਰੇ ਆਖੀਅਜਨ ਪੁਛੇ ਪਾਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (24-24-5) 
 ਿੋਰਜਨ  ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਜਮਜਲ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (24-24-6) 
 ਿਜਰ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਗੁਰ  ਗੁਰੁ ਭਾਇਆ ॥ ੨੪॥ (24-24-7) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਜਨਰੰਕਾਜਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ॥ (24-25-1) 
 ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗ  ਤੇ ਗੰ ਗਿੁ ਿਾਣੁ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਆ॥ (24-25-2) 
 ਅਮਰਦਾਸੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦਿੁ ਿੋਜਤ ਸਰ ਪ ਚਲਤੁ ਵਰਤਾਇਆ॥ (24-25-3) 
 ਗੁਰੁ ਅਮਰਿੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਅਨਿਦ ਨਾਦਿੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (24-25-4) 
 ਰਾਮਦਾਸਿੁ ਅਰਿਨੁ ਗੁਰ  ਦਰਸਨੁ ਦਰਪਜਨ ਜਵਜਚ ਜਦਖਾਇਆ॥ (24-25-5) 
 ਿਜਰਗੋਜਬੰਦ ਗੁਰ ਅਰਿਨਿੁ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ॥ (24-25-6) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ॥ (24-25-7) 
 ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਸਭ ਿਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ੨੫॥੨੪॥ (24-25-8) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (25-1-1) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਜਰ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇਆ॥ (25-1-2) 
 ਏਕੰਕਾਰ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ॥ (25-1-3) 
 ਪਾਰਬਰ ਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਜਨਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (25-1-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਆਰਾਜਧਆ ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਿੋਇ ਅਛਲੁ ਛਲਾਇਆ॥ (25-1-5) 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਜਰ ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਪਸਾਇਆ॥ (25-1-6) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਜਚ ਰਜਖਓਨੁ ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡੁ ਕਰੋਜੜ ਸਮਾਇਆ॥ (25-1-7) 
 ਸਾਧ ਿਨਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਧਆਇਆ ॥ ੧॥ (25-1-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਜਗ  ਪੈਰੁ ਧਜਰ ਦਜਿਜਦਜਸ ਬਾਰਿਵਾਿ ਨ ਧਾਇਆ॥ (25-2-1) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਗੁਰ ਜਧਆਨੁ ਧਜਰ ਘਜਿ ਘਜਿ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਜਦਖਾਇਆ॥ (25-2-2) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਉਪਦੇਸੁ ਜਲਵ ਪਾਰਬਰਿਮ ਗੁਰ ਜਗਆਨ ੁ ਿਣਾਇਆ॥ (25-2-3) 
 ਜਸਲਾ ਅਲ ਣੀ ਚਿਣੀ ਚਰਣ ਕਵਲ ਚਰਣੋਦਕੁ ਜਪਆਇਆ॥ (25-2-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਿਚਲੁ ਜਚਤੁਕਜਰ ਸੁਖਸੰਪਿ ਜਵਜਚ ਜਨਿ ਘਰੁ ਛਾਇਆ॥ (25-2-5) 
 ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਿਰੇ ਪਾਰਜਸ ਪਰਜਸ ਅਪਰਸੁ ਰਿਾਇਆ॥ (25-2-6) 
 ਸਾਧ ਅਸਾਜਧ ਸਾਧ ਸੰਜਗ ਆਇਆ ॥ ੨॥ (25-2-7) 
 
 ਜਿਉ ਵੜ ਬੀਉ ਸਿੀਉ ਿੋਇ ਕਜਰ ਜਵਸਥਾਰੁ ਜਬਰਖੁ ਉਪਿਾਇਆ॥ (25-3-1) 
 ਜਬਰਖਿੁ ਿੋਇ ਸਿੰਸ ਫਲ ਫਲ ਫਲ ਜਵਜਚ ਬਿੁ ਬੀਅ ਸਮਾਇਆ॥ (25-3-2) 
 ਦੁਤੀਆ ਚੰਦੁ ਅਗਾਸ ਜਿਉ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇ ਆ॥ (25-3-3) 
 ਤਾਰੇ ਮੰ ਡਲੁ ਸੰਤ ਿਨ ਧਰਮਸਾਲ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸਾਇਆ॥ (25-3-4) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਨ ਆਪੁ ਿਣਾਇਆ॥ (25-3-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਧਰ ੇ  ਜਿਵੈ ਜਨਿਚਲ ਵਾਸੁ ਅਗਾਸੁ ਚੜਹਾਇਆ॥ (25-3-6) 
 ਸਭ ਤਾਰੇ ਚਉਫੇਰ ਜਫਰਾਇਆ ॥ ੩॥ (25-3-7) 
 
 ਨਾਮਾ ਛੀੋਂਬਾ ਆਖੀਐ ਗੁਰਮੁਜਖ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (25-4-1) 
 ਖਤਰੀ ਬਰਾਿਮਣ ਦੇਿੁਰ ੈਉਤਮ ਿਾਜਤ ਕਰਜਨ  ਵਜਡਆਈ॥ (25-4-2) 
 ਨਾਮਾ ਪਕਜੜ ਉਠਾਜਲਆ ਬਜਿ ਪਛਵਾੜੈ ਿਜਰ ਗੁਣ ਗਾਈ॥ (25-4-3) 
 ਭਗਤ ਵਛਲੁ ਆਖਾਇਦਾ ਫੇਜਰ ਦੇਿੁਰਾ ਪੈਜਿ ਰਖਾਈ॥ (25-4-4) 
 ਦਰਗਿ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਜਣਆ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥ (25-4-5) 
 ਉਤਮੁ ਪਦਵੀ ਨੀਚ ਿਾਜਤ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਪਏ ਪਜਗ ਆਈ॥ (25-4-6) 



 ਜਿਉ ਨੀਵਾਜਨ ਨੀਰੁ ਚਜਲ ਿਾਈ ॥ ੪॥ (25-4-7) 
 
 ਅਸੁਰ ਭਭੀਖਣੁ ਭਗਤੁ ਿੈ ਜਬਦਰੁ ਸੁ ਜਵਖਲੀ ਪਤ ਸਰਣਾਈ॥ (25-5-1) 
 ਧੰਨਾ ਿਿੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਧਨਾ ਿਾਜਤ ਅਿਾਜਤ ਕਸਾਈ॥ (25-5-2) 
 ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਿੁਲਾਿੜਾ ਨਾਮਾ ਛੀੋਂਬਾ ਿਜਰ ਗੁਣ ਗਾਈ॥ (25-5-3) 
 ਕੁਜਲ ਰਜਵਦਾਸੁ ਚਮਾਰੁ ਿੈ ਸੈਣੁ ਸਨਾਤੀ ਅੰਦਜਰ ਨਾਈ॥ (25-5-4) 
 ਕੋਇਲ  ਪਾਲੈ ਕਾਵਣੀ ਅੰਜਤ ਜਮਲੈ ਅਪਣੇ ਕੁਲ ਿਾਈ॥ (25-5-5) 
 ਜਕਸਨੁ ਿਸੋਧਾ ਪਾਜਲਆ ਵਾਸਦੇਵ ਕੁਲ ਕਵਲ ਸਦਾਈ॥ (25-5-6) 
 ਜਘਅ ਕਵਲ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ੫॥ (25-5-7) 
 
 ਡੇਮ ੰ  ਖਖਜਰ ਜਮਸਰੀ ਮਖੀ ਮੇਲੁ ਮਖੀਰੁ ਉਪਾਇਆ॥ (25-6-1) 
 ਪਾਿ ਪਿੰਬਰ ਕੀਜੜਅਿੁ ਕੁਜਿ ਕਜਿ ਸਣੁ ਜਕਰਤਾਸੁ ਬਣਾਇਆ॥ (25-6-2) 
 ਮਲਮਲ ਿੋਇ ਵੜੇਜਵਅਿੁ ਜਚ ਕਜੜ ਕਵਲੁ ਭਵਰੁ ਲੋਭਾਇਆ॥ (25-6-3) 
 ਜਿਉ ਮਜਣ ਕਾਲੇ ਸਪ ਜਸਜਰ ਪਥਰੁ ਿੀਰੇ ਮਾਣਕ ਛਾਇਆ॥ (25-6-4) 
 ਿਾਣੁ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਤਜਨ ਨਾਉ ਭਗਉ ਤੀ ਲੋਿੁ ਘੜਾਇਆ॥ (25-6-5) 
 ਮੁਸਕੁ ਜਬਲੀਅਿੁ ਮੇਦੁ ਕਜਰ ਮਿਲਸ ਅੰਦਜਰ ਮਿ ਮਿਕਾਇਆ॥ (25-6-6) 
 ਨੀਚ ਿੋਜਨ ਉਤਮੁ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ੬॥ (25-6-7) 
 
 ਬਜਲ ਪੋਤਾ ਪਰਜਿਲਾਦ ਦਾ ਇੰ ਦਰ ਪੁ ਰੀ ਦੀ ਇਛ ਇਛੰਦਾ॥ (25-7-1) 
 ਕਜਰ ਸੰਪ ਰਣੁ ਿਗੁ ਸਉ ਇਕ ਇਕੋਤਰੁ ਿਗੁ ਕਰੰਦਾ॥ (25-7-2) 
 ਬਾਵਨ ਰ ਪੀ ਆਇ ਕੈ ਗਰਬੁ ਜਨਵਾਜਰ ਭਗਤ ਉਧਰੰਦਾ॥ (25-7-3) 
 ਇੰ ਦਰਾਸਣ ਨੋ ਪਰਿਰ ੈਿਾਇ ਪਤਾਜਲ ਸੁ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦਾ॥ (25-7-4) 
 ਬਜਲ ਛਜਲ ਆਪੁ ਛਲਾਇਓਨੁ ਦਰਵਾਿੇ ਦਰਵਾਨ ਿੋਵੰਦਾ॥ (25-7-5) 
 ਸਵਾਜਤ ਬ ੰਦ ਲੈ ਜਸਪ ਜਿਉ ਮੋ ਤੀ ਚੁਭੀ ਮਾਜਰ ਸੁਿੰਦਾ॥ (25-7-6) 
 ਿੀਰ ੈਿੀਰਾ ਬੇਜਧ ਜਮਲੰਦਾ ॥ ੭॥ (25-7-7) 
 
 ਨੀਚਿੁ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਕੀੜੀ ਿੋਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਏ॥ (25-8-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਜਗ ਚਲਣਾ ਇਕਤੁ ਖਡੁ ਸਿੰਸ ਸਮਾਏ॥ (25-8-2) 
 ਜਘਅ ਸਕਰ ਦੀ ਵਾਸੁ ਲੈ ਜਿਥੈ ਧਰੀ ਜਤਥੈ ਚਜਲ ਿਾਏ॥ (25-8-3) 
 ਡੁਲੈ ਖੰਡੁ ਿੁ ਰੇਤੁ ਜਵਜਚ ਖੰਡ  ਦਾਣਾ ਚੁਜਣ ਚੁ ਜਣ ਖਾਏ॥ (25-8-4) 
 ਜਭਰੰਗੀ ਦੇ ਭੈ ਿਾਇ ਮਜਰ ਿੋਵੈ ਜਭਰੰਗੀ ਮਾਜਰ ਿੀਵਾਏ॥ (25-8-5) 
 ਅੰਡਾ ਕਛ  ਕ ੰਿ ਦਾ ਆਸਾ ਜਵਜਚ ਜਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ॥ (25-8-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੁਰਜਸਖੁ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ੮॥ (25-8-7) 
 



 ਸ ਰਿ ਪਾਜਸ ਜਬਆਸੁ ਿਾਇ ਿੋਇ ਭੁਣਿਣਾ ਕੰਜਨ ਸਮਾਣਾ॥ (25-9-1) 
 ਪਜੜ ਜਵਜਦਆ ਘਜਰ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਜਖ ਬਾਲਮੀਕ ਮਜਨ  ਭਾਣਾ॥ (25-9-2) 
 ਆਜਦ ਜਬਆਸ ਵਖਾਣੀਐ ਕਜਥ ਕਜਥ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ॥ (25-9-3) 
 ਨਾਰਜਦ ਮੁਜਨ ਉਪਦੇਜਸਆ ਭਗਜਤ ਭਾਗਵ ਤੁ ਪਜੜਿ੍ਿ ਪਤੀਆਣਾ॥ (25-9-4) 
 ਚਉਦਿ ਜਵਜਦਆ ਸੋਜਧ ਕੈ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਅਚਾਰੁ ਸੁਖਾਣਾ॥ (25-9-5) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਜਬਰਦੁ ਵਖਾਣਾ॥ (25-9-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਜਤ ਪਰਵਾਣਾ  ॥੯॥ (25-9-7) 
 
 ਬਾਰਿ ਵਰਹੇ ਗਰਭਾਜਸ ਵਜਸ ਿਮਦੇ ਿੀ ਸੁਜਕ ਲਈ ਉਦਾਸੀ॥ (25-10-1) 
 ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਅਤੀਤ ਿੋਇ ਮਨ  ਿਠ ਬੁਜਧ ਨ ਬੰਜਦ ਖਲਾਸੀ॥ (25-10-2) 
 ਜਪਆ ਜਬਆਸ ਪਰਬੋਜਧਆ ਗੁਰ ਕਜਰ ਿਨਕ ਸਿਿ ਅਜਭਆਸੀ॥ (25-10-3) 
 ਤਜਿ ਦੁਰਮਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਲਈ ਜਸਰ ਧਜਰ ਿ ਜਠ ਜਮਲੀ ਸਾਬਾਸੀ॥ (25-10-4) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਕਜਰ  ਗਰਜਬ ਜਨਵਾਜਰ ਿਗਜਤ ਗੁਰਦਾਸੀ॥ (25-10-5) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਿੋਇ ਗੁਰਮਜਤ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਪਰਗਾਸੀ॥ (25-10-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਿਿ ਜਨਵਾਸੀ ॥ ੧੦॥ (25-10-7) 
 
 ਰਾਿ ਿੋਗੁ ਿੈ ਿਨਕ ਦੇ ਵਡਾ ਭਗਤੁ ਕਜਰ ਵੇਦੁ ਵਖਾਣ॥ੈ (25-11-1) 
 ਸਨਕਾਜਦਕ ਨਾਰਦ ਉਦਾਸ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤੁ ਸੁਿਾਣ॥ੈ (25-11-2) 
 ਿੋਗ ਭੋਗ ਲਖ ਲੰਜਘ ਕੈ ਗੁਰਜਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਨਰਬਾਣ॥ੈ (25-11-3) 
 ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਜਵਗੁਚਣਾ ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ਆਪੁ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (25-11-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਜਗ ਸਚ ਦਾ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਰਾਿੇ ਰਾਣ॥ੈ (25-11-5) 
 ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਜਵਸਾਜਰ ਕੈ ਗੁਰਮਜਤ ਜਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਣ॥ੈ (25-11-6) 
 ਸਚੀ ਦਰਗਿ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣ ੈ॥ ੧੧॥ (25-11-7) 
 
 ਜਸਰੁ ਉਚਾ ਅਜਭਮਾਨੁ ਜਵਜਚ ਕਾਲਖ ਭਜਰਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ॥ (25-12-1) 
 ਭਰਵਿੇ ਕਾਲਖ ਭਰੇ ਜਪਪਣੀਆ ਕਾਲਖ ਸ ਰਾਲਾ॥ (25-12-2) 
 ਲੋਇਣ ਕੲਲੇ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਦਾੜੀ ਮੁਛਾ ਕਜਰ ਮੁਿ ਕਾਲਾ॥ (25-12-3) 
 ਨਕ ਅੰਦਜਰ ਨਕ ਵਾਲ ਬਿੁ ਲ ੰਇ ਲ ੰਇ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲਾ॥ (25-12-4) 
 ਉਚੈ ਅੰ ਗ ਨ ਪ ਿੀਅਜਨ ਚਰਣ ਧ ਜੜ ਗੁਰਮੁਜਖ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (25-12-5) 
 ਪੈਰਾ ਨਖ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਜਨ ਦੇਿੁ ਦੁਰਾਲਾ॥ (25-12-6) 
 ਜਸਰ ਧੋਵਣੁ ਅਪਜਵਿੱਤਰ ਿੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਚਰਣੋਗਕ ਿਜਗ ਭਾਲਾ॥ (25-12-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਿਿੁ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੧੨॥ (25-12-8) 
 
 ਿਲ ਜਵਜਚ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਜਰ ਨੀਰ ਜਨਵਾਸਾ॥ (25-13-1) 



 ਚਰਨ ਕਵਲ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਨਿਚਲ ਧੀਰਿੁ ਧਰਮੁ ਸੁਵਾਸਾ॥ (25-13-2) 
 ਜਕਰਖ ਜਬਰਖ ਕੁਸਮਾਵਲੀ ਬ ਿੀ ਿੜੀ ਘਾਿ ਅਜਬਨਾਸਾ॥ (25-13-3) 
 ਸਰ ਸਾਇਰ ਜਗਜਰ ਮੇਰੁ ਬਿੁ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਜਬਲਾਸਾ॥ (25-13-4) 
 ਦੇਵ ਸਥਲ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਰੰਗ ਰ ਪ ਰਸ ਕਸ ਪਰਗਾਸਾ॥ (25-13-5) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਿਰਾਜਸ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਣਤਾਸਾ॥ (25-13-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਆਸ ਜਨਰਾਸਾ ॥ ੧੩॥ (25-13-7) 
 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਜਚ ਰਜਖਓਨੁ ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋਜੜ ਸਮਾਈ॥ (25-14-1) 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਸਜਤ ਪੁਰਖ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਈ॥ (25-14-2) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਿੋਇ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥ (25-14-3) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਮਰਜਣ ਸਦਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਬਜਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (25-14-4) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭਉ ਜਪਰਮ ਰਸ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮ ਰਜਤ  ਜਰਦੇ ਵਸਾਈ॥ (25-14-5) 
 ਏਵਡੁ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਦੇ ਸਾਧ ਚਰਣ ਪ ਿਾ ਗੁਰ ਭਾਈ॥ (25-14-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ ੧੪॥ (25-14-7) 
 
 ਵਸੈ ਛਿਬਰ ਲਾਇ ਕੈ ਪਰਨਾਲੀ ਿੁਇ ਵੀਿੀ ਆਵੈ॥ (25-15-1) 
 ਲਖ ਨਾਲੇ ਉਛਲ ਚਲਜਨ ਲਖ ਪਰਵਾਿੀ ਵਾਿ ਵਿਾਵੈ॥ (25-15-2) 
 ਲਖ ਨਾਲੇ ਲਖ ਵਾਜਿ ਵਜਿ ਨਦੀਆ ਅੰਦਜਰ ਰਲੇ ਰਲਾਵੈ॥ (25-15-3) 
 ਨਉ ਸੈ ਨ ਦੀ ਨਜੜੰਨਵੈ ਪ ਰਜਬ ਪਛਜਮ ਿੋਇ ਚਲਾਵੈ॥ (25-15-4) 
 ਨਦੀਆ ਿਾਇ ਸਮੁੰਦ ਜਵਜਚ ਸਾਗਰ ਸੰਗਮੁ ਿੋਇ ਜਮਲਾਵੈ॥ (25-15-5) 
 ਸਜਤ ਸਮੁੰਦ ਗੜਾੜ ਮਜਿ ਿਾਇ ਸਮਾਜਿ ਨ ਪੇਿੁ ਭਰਾਵੈ॥ (25-15-6) 
 ਿਾਇ ਗੜਾੜੁ ਪਤਾਲ ਿੇਜਠ ਿੋਇ ਤਵੇ ਦੀ ਬ ੰਦ ਸਮਾਵੈ॥ (25-15-7) 
 ਜਸਰ ਪਜਤਸਾਿਾਂ ਲਖ ਲਖ ਇੰ ਨਣੁ ਿਾਜਲ ਤਵੇ  ਨੋ ਤਾਵੈ॥ (25-15-8) 
 ਮਰਦੇ ਖਜਿ ਖਜਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾਵੈ ॥ ੧੫॥ (25-15-9) 
 
 ਇਕਤੁ ਥੇਕੈ ਦੁਇ ਖੜਗੁ ਦੁਇ ਪਜਤਸਾਿ ਨ ਮੁਲਜਕ ਸਮਾਣ॥ੈ (25-16-1) 
 ਵੀਿ ਫਕੀਰ ਮਸੀਜਤ ਜਵਜਚ ਜਖੰਥ ਜਖੰਧੋਲੀ ਿੇਜਠ ਲੁਕਾਣ॥ੈ (25-16-2) 
 ਿੰਗਲ ਅੰਦਜਰ ਸੀਿ ਦੁਇ ਪੋਸਤ ਡੋਡੇ ਖਸਖਸ ਦਾਣ॥ੈ (25-16-3) 
 ਸ ਲੀ ਉਪਜਰ ਖੇਲਣਾ ਜਸਜਰ ਧਜਰ ਛਤਰ ਬਿਾਰ ਜਵਕਾਣ॥ੈ (25-16-4) 
 ਕੋਲ  ਅੰਦਜਰ ਪੀੜੀਅਜਨ ਪੋਸਜਤ ਪੀਜਿ ਜਪਆਲੇ ਛਾਣ॥ੈ (25-16-5) 
 ਲਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਿ ਜਵਜਚ ਗਰਬੁ ਗੁਨਾਿੀ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣ॥ੈ (25-16-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿੋੋਂਦੇ ਤਾਜਣ ਜਨਤਾਣ ੈ॥ ੧੬॥ (25-16-7) 
 
 ਸੀਿ ਪਿ ਤੀ ਬਕਰੀ ਮਰਦੀ ਿੋਈ ਿੜ ਿੜ ਿਸੀ॥ (25-17-1) 



 ਸੀਿੁ ਪੁਛੈ ਜਵਸਮਾਦੁ ਿੋਇ ਇਤੁ ਅਉਸਜਰ ਜਕਤੁ  ਰਿਜਸ ਰਿਸੀ॥ (25-17-2) 
 ਜਬਨਉ ਕਰੇੋਂਦੀ ਬਕਰੀ ਪੁਤਰ ਅਸਾਡੇ ਕੀਚਜਨ ਖਸੀ॥ (25-17-3) 
 ਅਕ ਧਤ ਰਾ ਖਾਜਧਆਂ ਕੁਜਿ ਕੁਜਿ ਖਲ ਉਖਜਲ ਜਵਣਸੀ॥ (25-17-4) 
 ਮਾਸੁ ਖਾਜਨ ਗਲ ਵਜਢ ਕ ੈਿਾਲੁ ਜਤਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਿੋਵਸੀ॥ (25-17-5) 
 ਗਰਬੁ ਗਰੀਬੀ ਦੇਿ ਖੇਿ ਖਾਿੁ ਅਖਾਿੁ ਅਕਾਿੁ ਕਰਸੀ॥ (25-17-6) 
 ਿਜਗ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋਇ ਮਰਸੀ ॥ ੧੭॥ (25-17-7) 
 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਰਾਜਸ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਪਰਗਾਸੀ॥ (25-18-1) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਿੋਇ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਮਰ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (25-18-2) 
 ਕਜਰ ਚਰਣੋਦਕੁ ਆਚਮਾਨ ਆਜਧ ਜਬਆਜਧ ਉਪਾਜਧ ਖਲਾਸੀ॥ (25-18-3) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅੰਦਜਰ ਕਰਜਨ  ਉਦਾਸੀ॥ (25-18-4) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣੁ ਿੋਇ ਜਨਰੰਕਾਰ ਸਚ  ਖੰਜਡ ਜਨਵਾਸੀ॥ (25-18-5) 
 ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਗਾਜਧ ਬੋਜਧ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਚਰਿ ਗੁਰਦਾਸੀ॥ (25-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਆਸ ਜਨਰਾਸੀ ॥ ੧੮॥ (25-18-7) 
 
 ਸਣ ਵਣ ਵਾੜੀ ਖੇਤੁ ਇਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਜਵਕਾਰੁ ਿਣਾਵੈ॥ (25-19-1) 
 ਖਲ ਕਢਾਜਿ ਵਿਾਇ ਸਣ ਰਸਾ ਬੰਧਨੁ ਿੋਇ ਬਨਹਾਵੈ॥ (25-19-2) 
 ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ ਜਸਰੀਸਾਫੁ ਸ ਤੁ ਕਤਾਇ  ਕਪਾਿ ਵੁਣਾਵੈ॥ (25-19-3) 
 ਲਿਣੁ ਕਿਣੁ ਿੋਇ ਇਕ ਸਾਧੁ ਅਸਾਧੁ ਜਬਰਦੁ ਜਬਰਦਾਵੈ॥ (25-19-4) 
 ਸੰਗ ਦੋਖ ਜਨਰਦੋਖ ਮੋਖ ਸੰਗ ਸੁਭਾਉ ਨ ਸਾਧੁ ਜਮਿਾਵੈ॥ (25-19-5) 
 ਤਰਪੜੁ ਿੋਵੈ ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਪਗ ਧ ਜੜ ਧੁਮਾਵੈ॥ (25-19-6) 
 ਕਜਿ ਕੁਜਿ ਸਣ ਜਕਰਤਾਸੁ ਕਜਰ ਿਜਰ ਿਸੁ ਜਲਜਖ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਾਵੈ॥ (25-19-7) 
 ਪਜਤਤ ਪੁਨ ੀਤ ਕਰ ੈਿਨ ਭਾਵੈ ॥ ੧੯ ॥ (25-19-8) 
 
 ਪਥਰ ਜਚਤੁ ਕਠੋਰੁ ਿੈ ਚ ਨਾ ਿੋਵੈ ਅਗੀੋਂ ਦਧਾ॥ (25-20-1) 
 ਅਗ ਬੁਝੈ ਿਲੁ ਜਛੜਜਕਐ ਚ ਨਾ ਅਜਗ ਉਠੇ ਅਜਤ ਵਧਾ॥ (25-20-2) 
 ਪਾਣੀ ਪਾਇ ਜਵਿੁ ਨ ਿਾਇ ਅਗਜਨ ਨ ਛੁਿੈ ਅਵਗੁਨ ਬਧਾ॥ (25-20-3) 
 ਿੀਭੈ ਉ ਤੈ ਰਜਖਆ ਛਾਲੇ ਪਵਜਨ ਸੰਜਗ ਦੁਖ ਲਧਾ॥ (25-20-4) 
 ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਥੁ ਜਮ ਜਲ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗੁ ਸੰਪ ਰਣੁ ਸਧਾ॥ (25-20-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਸਾਧੁ ਿੋਇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਿਾ ਅਸਾਧ ਸਮਧਾ॥ (25-20-6) 
 ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਜਮਲੈ ਪਲੁ ਅਧਾ ॥ ੨੦॥੨੫॥ (25-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (26-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਿੁ ਪਾਜਤਸਾਿਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਜਸਰੰਦਾ॥ (26-1-2) 
 ਸਚੈ ਤਥਜਤ ਜਨਵਾਸੁ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਜਡ ਵਸੰਦਾ॥ (26-1-3) 
 ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਿੁਕਮੁ ਨ ਮ ਜਲ ਜਫਰੰਦਾ॥ (26-1-4) 
 ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਿਕਸਾਲ ਸਚੁ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਿੁਇ ੇੁਸਬਦ ਜਮਲੰਦਾ॥ (26-1-5) 
 ਸਚੀ ਭਗਜਤ ਭੰਡਾਰ ਸਚੁ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨੁ ਭਾਵੰਦਾ॥ (26-1-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਿੈ ਸਚੁ ਦੋਿੀ ਸਚੁ ਰਾਿੁ ਕਰੰਦਾ॥ (26-1-7) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹੰਦਾ ॥ ੧॥ (26-1-8) 
 
 ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਾਣੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ॥ (26-2-1) 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਿੋਇ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਸਦਾਇਆ॥ (26-2-2) 
 ਏਕੰਕਾਰਿੁ ਸਬਦ ਧੁਜਨ ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ॥ (26-2-3) 
 ਇਕਦ  ਿੋਇ ਜਤਜਨ ਦੇਵ ਜਤਿੁ ਜਮਜਲ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਗਣਾਇਆ॥ (26-2-4) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਿੈ ਓਿੁ  ਵੇਖੈ ਓਨਹਾ ਨਦਜਰ ਨ ਆਇਆ॥ (26-2-5) 
 ਸੇਖ ਨਾਗ ਜਸਮਰਣੁ ਕਰ ੈਨਾਵਾ ਅੰਤੁ ਜਬਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (26-2-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਨਾਉ ਮਜਨ ਭਾਇਆ ॥ ੨॥ (26-2-7) 
 
 ਅੰਬਰੁ ਧਰਜਤ ਜਵਛੋਜੜਅਨੁ ਕੁਦਰਜਤ ਕਜਰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਾਇਆ॥ (26-3-1) 
 ਧਰਤੀ ਅੰਦਜਰ ਪਾਣੀਐ ਜਵਣੁ ਥੰਮਾਂ ਆਗਾਸੁ ਰਿਾਇਆ॥ (26-3-2) 
 ਇੰ ਨਹਣ ਅੰਦਜਰ ਅਜਗ ਧਜਰ ਅਜਿਜਨ ਜਸ ਸ ਰਿੁ ਚੰਦੁ ਉਪਾਇਆ॥ (26-3-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਜਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਕਜਰ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਲਤੁ ਰਚਾਇਆ॥ (26-3-4) 
 ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਸਫਲੁ ਿਨਮੁ ਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ॥ (26-3-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਸਿਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੩॥ (26-3-6) 
 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਚੁ ਦਾਤਾਰੁ ਿੈ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਅਮੋਲੁ ਜਦਵਾਇਆ॥ (26-4-1) 
 ਮ ਿੁ ਅਖੀ ਨਕੁ ਕੰ ਨੁ ਕਜਰ ਿਥ ਪੈਰ ਦੇ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ॥ (26-4-2) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਉਪਦੇਸੁ ਕਜਰ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (26-4-3) 
 ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੈ ਨ ਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਪੁ ਗੁਰਮੰਤੁ ਿਪਾਇਆ॥ (26-4-4) 
 ਰਾਜਤ ਆਰਤੀ ਸੋਜਿਲਾ ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੁ ਰਿਾਇਆ॥ (26-4-5) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣੁ ਜਨਜਵ ਚਲਣੁ ਿਥਿੁ ਦੇਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ॥ (26-4-6) 
 ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥ ਜਪਛੈ ਲਾਇਆ ॥ ੪॥ (26-4-7) 



 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਵਡੇ ਦੀ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ॥ (26-5-1) 
 ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਨ ਕੀਮਜਤ ਪਾਈ॥ (26-5-2) 
 ਇਕ ਵਰਭੰਡੁ ਅਖੰਡੁ ਿੈ ਿੀਅ ਿੰਤ ਕਜਰ ਜਰਿਕੁ ਜਦਵਾਈ॥ (26-5-3) 
 ਲ ੰਅ ਲ ੰਅ ਜਵਜਚ ਰਜਖਓਨੁ ਕਜਰ ਵਰਭੰਡ ਕਰੋਜੜ ਸਮਾਈ॥ (26-5-4) 
 ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਕਵਣ ਥਾ ਉ ਜਕਸੁ ਪੁਛਾਂ ਿਾਈ॥ (26-5-5) 
 ਅਪਜੜ ਕੋਇ ਨ ਿੰਘਈ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਆਖਣ ਆਜਖ ਸੁਣਾਈ॥ (26-5-6) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਮ ਰਜਤ ਪਰਗਿੀ ਆਈ ॥ ੫॥ (26-5-7) 
 
 ਜਧਆਨੁ ਮ ਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸਨੋ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਿਾਜਣ ਿਾਣੋਈ॥ (26-6-1) 
 ਪ ਿ ਮ ਲ ਸਜਤਗੁਰੁ ਚਰਣ ਕਜਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਸੁਖ ਿੋਈ॥ (26-6-2) 
 ਮੰ ਤਰ ਮ ਲੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਬਚਨ ਇਕ ਮਜਨ  ਿੋਇ ਅਰਾਧੈ ਕੋਈ॥ (26-6-3) 
 ਮੋਖ ਮ ਲੁ ਜਕਰਪਾ ਗੁਰ  ਿੀਵਨ ੁ ਮੁਕਜਤ ਸਾਧ ਸੰਜਗ ਸੋਈ॥ (26-6-4) 
 ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਜਮਲੈ ਜਵਰਲੋਈ॥ (26-6-5) 
 ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ਆਪ ਿੈ ਸਭ ਕੋ ਆਜਪ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕੋਈ॥ (26-6-6) 
 ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਿੋਈ ॥ ੬॥ (26-6-7) 
 
 ਸਜਤਿੁਜਗ ਪਾਪ ਕਮਾਜਣਆ ਇਕਸ ਜਪਛੈ ਦੇਸੁ ਦੁਖਾਲਾ ॥ (26-7-1) 
 ਤਰੇਤੈ ਨ ਗਰੀ ਪੀੜੀਐ ਦੁਆਪੁਜਰ ਪਾਪੁ ਵੰਸੁ ਕੋ ਦਾਲਾ॥ (26-7-2) 
 ਕਜਲਿੁਜਗ ਬੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਵਰਤ ੈਧਰਮ ਜਨਆਉ ਸੁਖਾਲਾ॥ (26-7-3) 
 ਫਲੈ ਕਮਾਣਾ ਜਤਿੁ ਿੁਗੀੋਂ ਕਜਲਿੁਜਗ ਸਫਲੁ ਧਰਮੁ ਤਤਕਾਲਾ॥ (26-7-4) 
 ਪਾਪ ਕਮਾਣ ੈਲੇਪੁ ਿੈ ਜਚਤਵੈ ਧਰਮ ਸੁਫਲੁ ਫਲ ਵਾਲਾ॥ (26-7-5) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਜਰ ਬੀਿਜਨ  ਬੀਿੁ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (26-7-6) 
 ਸਫਲ ਮਨ ੋਰਥ ਪ ਰਣ ਘਾਲਾ ॥ ੭॥ (26-7-7) 
 
 ਸਜਤਿੁਜਗ ਸਜਤ ਤਰੇਤੈ ਿੁਗਾ ਦੁਆਪੁਜਰ ਪ ਿਾ ਬਿਲੀ ਘਾਲਾ॥ (26-8-1) 
 ਕਜਲ ਿੁਜਗ ਗੁਰਮੁਜਖ ਨਾਉੋਂ ਲੈ ਪਾਜਰ ਪਵੈ ਭਵਿਲ ਭਰਨਾਲਾ॥ (26-8-2) 
 ਚਾਜਰ ਚਰਣ ਸਜਤਿੁਗੈ ਜਵਜਚ ਤਰੇਤੈ ਚਉਥ ੈਚਰਣ ਉਕਾਲਾ॥ (26-8-3) 
 ਦੁਆਪੁਜਰ ਿੋਏ ਪੈਰ ਦੁਇ ਇਕ ਤੈ ਪੈਰ ਧਰੰਮੁ ਦੁਖਾਲਾ॥ (26-8-4) 
 ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣ ੈਿਾਜਣ ਕੈ ਜਬਨਉ ਕਰ ੈਕਜਰ ਨਦਜਰ ਜਨਿਾਲਾ॥ (26-8-5) 
 ਗੁਰ ਪ ਰ ੈਪਰਗਾਸੁ ਕਜਰ ਧੀਰਿੁ ਧਰਮ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (26-8-6) 
 ਆਪੇ ਖੇਤੁ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ੮॥ (26-8-7) 
 
 ਜਿਨਹਾਂ ਭਾਉ  ਜਤਨ ਨਾਜਿ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਅਗੈ ਜਨਭਜਵਆਿਾ॥ (26-9-1) 



 ਅਜਗ ਤਤੀ ਿਲ ਸੀਅਲਾ ਜਨਵ ਚਲੈ ਜਸਰੁ ਕਰ ੈਉਤਾਿਾ॥ (26-9-2) 
 ਭਜਰ ਡੁਬੈ ਖਾਲੀ ਤਰ ੈਵਜਿ ਨ  ਵਿ ੈਘੜੈ ਜਿਵਾਿਾ॥ (26-9-3) 
 ਅੰਬ ਸੁਫਲ ਫਜਲ ਝੁਜਕ ਲਿੈ ਦੁਖ ਫਲੁ ਅਰੰਡੁ ਨ ਜਨਵੈ ਤਲਾਿਾ॥ (26-9-4) 
 ਮਨ ੁ ਪੰਖੇਰ  ਧਾਵਦਾ ਸੰਜਗ ਸੁਭਾਇ ਿਾਇ ਫਲ ਖਾਿਾ॥ (26-9-5) 
 ਧਜਰ ਤਾਰਾਿ  ਤੋਲੀਐ ਿਉਲਾ ਭਾਰਾ ਤੋਲੁ ਤੁਲਾਿਾ॥ (26-9-6) 
 ਜਿਜਣ ਿਾਰ ੈਿਾਰ ੈਜਿਣੈ ਪੈਰਾ ਉਤੇ ਸੀਸੁ ਧਰਾਿਾ॥ (26-9-7) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਿਗ ਪੈਰੀ ਪਾਿਾ ॥ ੯॥ (26-9-8) 
 
 ਸਚੁ ਿੁਕਮੁ ਸਚੁ ਲੇਖੁ ਿੈ ਸਚੁ ਕਾਰਣੁ ਕਜਰ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ॥ (26-10-1) 
 ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਜਸ ਿੈ ਜਵਰਲੈ ਦਾ ਓਿੁ ਕਰ ੈਕਰਾਇਆ॥ (26-10-2) 
 ਸੋ ਜਕਿੁ ਿੋਰੁ ਨ ਮੰ ਗਈ ਖਸਮੈ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਤਸੁ ਭਾਇਆ॥ (26-10-3) 
 ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਭਗਜਤ ਵ ਛਲੁ ਿੁਇ ਜਬਰਦੁ ਸਦਾਇਆ॥ (26-10-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਲਵ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ॥ (26-10-5) 
 ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਿਜਗ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ॥ (26-10-6) 
 ਿੇਿਾ ਭਾਉ ਤੇਿੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ੧੦॥ (26-10-7) 
 
 ਅਉਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰ ੈਸਿਜਿ ਸੁਭਾਉ ਤਰੋਵਰ ਿੰਦਾ॥ (26-11-1) 
 ਵਢਣ ਵਾਲਾ ਛਾਉ ਬਜਿ ਚੰਗੇ  ਦਾ  ਮੰ ਦਾ ਜਚਤਵੰਦਾ॥ (26-11-2) 
 ਫਲ ਦੇ ਵਿ ਵਗਾਇਆਂ ਵਢਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜਰ ਤਰੰੇੰ ਦਾ॥ (26-11-3) 
 ਬੇਮੁਖ ਫਲ ਨਾ ਪਾਇਦੇ ਸੇਵਕ ਫਲ ਅਣਗਣਤ ਫਲੰੇੰ ਦਾ॥ (26-11-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਵਰਲਾ ਿਾਣੀਐ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਸੰੇੰ ਦਾ॥ (26-11-5) 
 ਿਗੁ ਿੋਿਾਰੇ ਚੰਦ ਨੋ ਸਾਇਰ ਲਿਜਰ ਅਨੰਦੁ ਵਧੰੇੰ ਦਾ॥ (26-11-6) 
 ਿੋ ਤੇਰਾ ਿਗੁ ਜਤਸ ਦਾ ਬੰੇੰ ਦਾ ॥੧੧॥ (26-11-7) 
 
 ਜਿਉ ਜਵਸਮਾਦੁ ਕਮਾਦੁ ਿੈ ਜਸਰ ਤਲਵਾਇਆ ਿੋਇ ਉਪੰਨਾ॥ (26-12-1) 
 ਪਜਿਲੇ ਖਲ ਉਕਜਲਕੈ ਿੋਿੇ ਕਜਰ ਕਜਰ ਭੰਨਜਣ ਭੰੇੰ ਨਾ॥ (26-12-2) 
 ਕੋਲ  ਪਾਇ ਪੀੜਾਇਆ ਰਸ ਿਿਜਰ ਕਸ ਇੰ ਨਣ ਵੰੇੰ ਨਾ॥ (26-12-3) 
 ਦੁਖ ਸੁਖ ਅੰ ਦਜਰ ਸਬਰੁ ਕਜਰ ਖਾਏ ਅਵਿਣੁ ਿਗ ਧੰਨ ਧੰੇੰ ਨਾ॥ (26-12-4) 
 ਗੁੜੁ ਸਕਰੁ ਖੰਡੁ ਜਮਸਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਭ ਰਸ ਬੰੇੰ ਨਾ॥ (26-12-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਪੀਵਣਾ ਮਜਰ ਮਜਰ ਿੀਵਣੁ ਥੀਵਣੁ ਗੰ ੇੰ ਨਾ॥ (26-12-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਬੋਲ ਅਮੋਲ ਰਤੰੇੰ ਨਾ ॥ ੧੨॥ (26-12-7) 
 
 ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਅਮਾਉ ਿੈ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮਾਉ ਕਰੰਦਾ॥ (26-13-1) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਦਰੀਆਉ ਜਵਜਚ ਲਖ ਤੀਰਥ ਦਰੀਆਉ ਵਿੰਦਾ॥ (26-13-2) 



 ਇਕਤੁ ਇਕਤੁ ਵਾਿੜੈ ਕੁਦਰਜਤ ਲਖ ਤਰੰਗ ਉਠੰਦਾ॥ (26-13-3) 
 ਸਾਇਰ ਸਣੁ ਰਤਨਾਵਲੀ ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥੁ ਮੀਨ ਤਰੰਦਾ॥ (26-13-4) 
 ਇਕਤੁ ਲਜਿਰ ਨ ਪੁਿਨੀ ਕੁਦਰਜਤ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤ ਲਿੰਦਾ॥ (26-13-5) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਇਕ ਬ ੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਵਰਲਾ ਅਿਰੁ ਿਰੰਦਾ॥ (26-13-6) 
 ਅਲਖ ਲਖਾਇ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦਾ ॥ ੧੩॥ (26-13-7) 
 
 ਬਰਿਮੇ ਥਕੇ ਬੇਦ ਪਜੜ ਇੰ ਦਰ ਇੰ ਦਾਸਣ ਰਾਿੁ ਕਰੰਦੇ॥ (26-14-1) 
 ਮਿਾਂਦੇਵ ਅਵਧ ਤ ਿੋਇ ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਜਬਸਨੁ ਭਵੰਦੇ॥ (26-14-2) 
 ਜਸਧ ਨਾਥ ਿੋਗੀਸਰਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਭੇਵ ਲਿੰਦੇ॥ (26-14-3) 
 ਤਪੇ ਤਪੀਸੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਿਤੀ ਸਤੀ ਦੇਿ ਦੁਖ ਸਿੰਦੇ॥ (26-14-4) 
 ਸੇਖ ਨਾਗ ਸਭ ਰਾਗ ਜਮਜਲ ਜਸਮਰਣੁ ਕਜਰ ਜਨਜਤ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦੇ॥ (26-14-5) 
 ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਜਸਖ ਿਜਗ ਸਬਦੁ ਸੁਰਜਤ ਸਤਸੰਜਗ ਜਮਲੰਦੇ॥ (26-14-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦੇ ॥ ੧੪॥ (26-14-7) 
 
 ਜਸਰ ਤਲ ਵਾਇਆ ਜਬਰਖੁ ਿੈ ਿੋਇ ਸਿਸ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦਾ॥ (26-15-1) 
 ਜਨਰਮਲੁ ਨੀਰੁ ਵਖਾਣੀਐ ਜਸਰੁ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਜਣ ਚਲੰਦਾ॥ (26-15-2) 
 ਜਸਰੁ ਉਚਾ ਨੀਵੇੋਂ ਚਰਣ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੈਰੀ ਸੀਸੁ ਪਵੰਦਾ॥ (26-15-3) 
 ਸਭਦ  ਨੀਵੀ ਧਰਜਤ ਿੋਇ ਅਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸੈ ਸਾਰੁ ਸਿੰਦਾ॥ (26-15-4) 
 ਧੰਨੁ ਧਰਤੀ ਓਿੁ ਥਾਉ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸਾਧ  ਪੈਰੁ ਧਰੰਦਾ॥ (26-15-5) 
 ਚਰਣ ਧ ਜੜ ਪਰਧਾਨ ਕਜਰ ਸੰਤ ਵੇਦ ਿਸੁ ਗਾਜਵ ਸੁਣੰਦਾ॥ (26-15-6) 
 ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਖਾਕ ਲਿੰਦਾ ॥ ੧੫॥ (26-15-7) 
 
 ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰੁ ਿਾਣੀਐ ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਠਾਿੁ ਬਣਾਇਆ॥ (26-16-1) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਤੋਲੁ ਿੈ ਘਿ ੈਨ ਵਧ ੈਘਿਾਇ ਵਧਾਇਆ॥ (26-16-2) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰੀ ਮਜਤ ਿੈ ਿੋਰ ਸੁ ਪੁਜਛ ਨ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ॥ (26-16-3) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਮੰ ਤੁ ਿੈ ਪ ਰਾ ਬਚਨੁ ਨ ਿਲੈ ਿਲਾਇਆ॥ (26-16-4) 
 ਸਭੇ ਇਛਾ ਪ ਰੀਆ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ॥ (26-16-5) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਜਘਕੈ ਪਜਤ ਪਉੜੀ ਚਜੜਿ੍ਿ ਜਨਿ ਘਜਰ ਆਇਆ॥ (26-16-6) 
 ਪ ਰੇ ਪ ਰਾ ਿੋਇ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੬॥ (26-16-7) 
 
 ਜਸਧ ਸਾਜਧਕ ਜਮਜਲ ਿਾਗਦੇ ਕਜਰ ਜਸਵਰਾਤੀ ਿਾਤੀ ਮੇਲਾ॥ (26-17-1) 
 ਮਿਾਦੇਉ ਅਉਧ ਤੁ ਿੈ ਕਵਲਾਸਜਣ ਆਸਜਣ ਰਸਕੇਲਾ॥ (26-17-2) 
 ਗੋ ਰਖੁ ਿੋਗੀ ਿਾਗਦਾ ਗੁਜਰ ਮਾਜਛੰਦਰ ਧਰੀ ਸੁ ਧਰੇਲਾ॥ (26-17-3) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਿਾਜਗ ਿਗਾਇਦਾ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ॥ (26-17-4) 



 ਜਨਿ ਘਜਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈਅਨ ੁ ਅਨਿਦ ਸਬਦ ਜਪਰਮ ਰਸ ਖੇਲਾ॥ (26-17-5) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਿੈ ਅਲਖ ਜਨਰੰਿਨ ਨੇਿੁ ਨਵੇਲਾ॥ (26-17-6) 
 ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤੇ ਚੇਲਾ ॥ ੧੭॥ (26-17-7) 
 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸੁ ਤਰੈ ਸੈਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਰਾਿੇ॥ (26-18-1) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਘਰਬਾਰੀਆ ਿਾਜਤ ਪਾਜਤ ਮਾਇਆ ਮੁਿਤਾਿੇ॥ (26-18-2) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਜਛਅ ਸਾਸਤਰਾ ਪਾਖੰਜਡ ਕਰਮ ਕਰਜਨ  ਦੇਵਾਿੇ॥ (26-18-3) 
 ਸੰਜਨਆਸੀ ਦਸ ਨਾਮ ਧਜਰ ਿੋਗੀ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਜਨਵਾਿੇ॥ (26-18-4) 
 ਦਿਜਦਜਸ ਬਾਰਿ ਵਾਿ ਿੋਇ ਪਰ ਘਰ ਮੰ ਗਜਨ ਖਾਿ ਅਖਾਿੇ॥ (26-18-5) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਜਮਜਲ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਅਨਿਦ ਵਾਿੇ॥ (26-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਿੋਇ ਦਰਸਨੁ ਨਾਉੋਂ ਪੰਥੁ ਸੁਖ ਸਾਿੇ॥ (26-18-7) 
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਕ ਜੜ ਕ ੜੇ ਪਾਿੇ ॥ ੧੮॥ (26-18-8) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਗੁਣੀ ਜਨਧਾਨ ੁ ਿੈ ਗੁਣ ਕਜਰ ਬਖਸੈ ਅਵਗੁਜਣਆਰੇ॥ (26-19-1) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਵੈਦੁ ਿੈ ਪੰਿੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਨਵਾਰੇ॥ (26-19-2) 
 ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁਦੇਉ  ਿੈ ਸੁਖ ਦੇ ਮੇਜਲ ਲਏ ਦੁਜਖਆਰੇ॥ (26-19-3) 
 ਗੁਰ ਪ ਰਾ ਜਨਰਵੈਰੁ ਿੈ ਜਨੰ ਦਕ ਦੋਖੀ ਬੇਮੁਖ ਤਾਰੇ॥ (26-19-4) 
 ਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਜਨਰਭਉ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਿਮ ਡਰ ੈਉਤਾਰੇ॥ (26-19-5) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ਿੈ ਵਡੇ ਅਿਾਣ ਮੁਗਧ ਜਨਸਤਾਰੇ॥ (26-19-6) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਆਗ  ਿਾਣੀਐ ਬਾਿ ਪਕਜੜ ਅੰਧਲੇ ਉਧਾਰੇ॥ (26-19-7) 
 ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣੇ ਸਦ ਬਜਲਿਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ (26-19-8) 
 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪਾਰਜਸ ਪਰਜਸਐ ਕੰਚ ਨੁ ਕਰ ੈਮਨ  ਰ ਮਲੀਣਾ॥ (26-20-1) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਬਾਵਨੁ ਚੰਦਨੋ ਵਾਸੁ ਸੁਵਾਸੁ ਕਰ ੈਲਾਖੀਣਾ॥ (26-20-2) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਪਾਜਰਿਾਤੁ ਜਸੰਮਲੁ ਸਫਲੁ ਕਰ ੈਸੰਜਗ ਲੀਣਾ॥ (26-20-3) 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਸਜਤਗੁਰ  ਕਾਗਿੁ ਿੰਸੁ ਿਲਿੁ ਦੁਧੁ ਪੀਣਾ॥ (26-20-4) 
 ਗੁਰ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ਿੈ ਪਸ  ਪਰੇਤ ਕਰ ੈਪਰਬੀਣਾ॥ (26-20-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਬੰਦੀਛੋੜੁ ਿੈ ਿੀਵਣ ਮੁਕਜਤ ਕਰ ੈਓਡੀਣਾ॥ (26-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨ  ਅਪਤੀਿੁ ਪਤੀਣਾ ॥ ੨੦॥ (26-20-7) 
 
 ਜਸਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਗੋ ਸਜਿ ਕਜਰ ਕਜਰ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ॥ (26-21-1) 
 ਬਾਬਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਜਮਲੇ ਜਨਜਵ ਜਨਜਵ ਸਭ ਨਬਾਬੁ ਜਨਵਾਇਆ॥ (26-21-2) 
 ਪਜਤਸਾਿਾ ਜਮਜਲ ਜਵਛੁੜੇ ਿੋਗ ਭੋਗ ਛਜਡ ਚਜਲਤੁ ਰਚਾਇਆ॥ (26-21-3) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਬੇਮੁਿਤਾਿੁ ਰਾਿੁ ਘਜਰ ਆਇਆ॥ (26-21-4) 



 ਕਾਦਰ ਿੋਇ ਕੁਦਰਜਤ ਕਰੇ ਏਿ ਭੀ ਕੁਦਰਜਤ ਸਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ॥ (26-21-5) 
 ਇਕਨਾ ਿੋਜੜ ਜਵਛੋਜੜਦਾ ਜਚਰੀ ਜਵਛੁੰ ਨੇ ਆਜਣ ਜਮਲਾਇਆ॥ (26-21-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੨੧॥ (26-21-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਸਾਿੁ ਿੈ ਜਤਰਭਵਣ ਿਗੁ ਜਤਸ ਦਾ ਵਣਿਾਰਾ ॥ (26-22-1) 
 ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸੁਮਾਰ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਲਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ॥ (26-22-2) 
 ਪਾਜਰਿਾਤ ਲਖ ਬਾਗ ਜਵਜਚ ਕਾਮਧੇਣੁ ਦੇ ਵਗ ਿਿਾਰਾ॥ (26-22-3) 
 ਲਖਮੀਆਂ ਲਖ ਗੋ ਲੀਆਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤੁ ਅਪਾਰਾ॥ (26-22-4) 
 ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਲਖ ਇੰ ਦਰ ਲੈ ਿੁਇ ਸਕੈ ਜਛੜਕਜਨ ਦਰਬਾਰਾ॥ (26-22-5) 
 ਸ ਰਿ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਲਖ ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਜਧ ਬੋਿਲ ਅੰਬਾਰਾ॥ (26-22-6) 
 ਸਭੇ ਵੰਜਡ ਜਦਤੀਓਨ ੁ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਕਜਰ ਸਚੁ ਜਪਆਰਾ॥ (26-22-7) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਜਨਰੰਕਾਰਾ ॥ ੨੨॥ (26-22-8) 
 
 ਖੀਰ ਸਮੁੰਦੁ ਜਵਰੋਜਲ ਕੈ ਕਜਢ ਰਤਨ ਚਉਦਿ ਵੰਜਡ ਲੀਤੇ॥ (26-23-1) 
 ਮਜਣ ਲਖਮੀ ਪਾਜਰਿਾਤ ਸੰਖੁ ਸਾਰੰਗ ਧਣਖੁ ਜਬਸਨੁ ਵਜਸ ਕੀਤੇ॥ (26-23-2) 
 ਕਾਮਧੇਣੁ ਤੇ ਅਪਛਰਾਂ ਐਰਾ ਪਜਤ ਇੰ ਦਰਾਸਜਣ ਸੀਤੇ॥ (26-23-3) 
 ਕਾਲਕ ਿ ਤੇ ਅਰਧ ਚੰਦ ਮਿਾਂਦੇਵ ਮਸਤਜਕ ਧਜਰ ਪੀਤੇ॥ (26-23-4) 
 ਘੋੜਾ ਜਮਜਲਆ ਸ ਰਿੈ ਮਦੁ ਅੰਜਮਰਤੁ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਰੀਤੇ॥ (26-23-5) 
 ਕਰੇ ਧਨੰਤਰੁ ਵੈਦਗੀ ਡਜਸਆ ਤਿੱਛਜਕ ਮਜਤ ਜਬਪਰੀਤੇ॥ (26-23-6) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਮੋਲਕਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਜਨਜਧ ਅਗਣੀਤੇ॥ (26-23-7) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਸਚੁ ਪਰੀਤੇ ॥ ੨੩॥ (26-23-8) 
 
 ਧਰਮਸਾਲ ਕਜਰ ਬਿੀਦਾ ਇਕਤ ਥਾਉੋਂ ਨ ਜਿਕੈ ਜਿਕਾਇਆ॥ (26-24-1) 
 ਪਾਜਤਸਾਿ ਘਜਰ ਆਵਦੇ ਗਜੜ ਚਜੜਆ ਪਾਜਤਸਾਿ ਚੜਾਇਆ॥ (26-24-2) 
 ਉਮਜਤ ਮਿਲੁ ਨ ਪਾਵਦੀ ਨਠਾ ਜਫਰ ੈਨ ਡਰ ੈਡਰਾਇਆ॥ (26-24-3) 
 ਮੰ ਿੀ ਬਜਿ ਸੰਤੋਖਦਾ ਕੁਤੇ ਰਜਖ ਜਸਕਾਰੁ ਜਖਲਾਇਆ॥ (26-24-4) 
 ਬਾਣੀ ਕਜਰ ਸੁਜਣ ਗਾਂਵਦਾ  ਕਥੈ ਨ  ਸੁਣ ੈਨ ਗਾਜਵ ਸੁਣਾਇਆ॥ (26-24-5) 
 ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਨ ਰਖੀਅਜਨ ਦੋਖੀ ਦੁਸਿ ਆਗ  ਮੁਜਿ ਲਾਇਆ॥ (26-24-6) 
 ਸਚੁ ਨ ਲੁਕ ੈਲੁਕਾਇਆ ਚਰਣ ਕਵਲ ਜਸਖ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇਆ॥ (26-24-7) 
 ਅਿਰੁ ਿਰੈ ਨ  ਆਪੁ ਿਣਾਇਆ ॥ ੨੪॥ (26-24-8) 
 
 ਖੇਤੀ ਵਾਜੜ ਸੁ ਜਢੰਗਰੀ ਜਕਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗੈ॥ (26-25-1) 
 ਸਪ ਪਲੇਿੇ ਚੰਨਣ ੈਬ ਿੇ ਿੰਦਾ ਕੁਤਾ ਿਾਗੈ॥ (26-25-2) 
 ਕਵਲੈ ਕੰਡੇ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਜਸਆਣਾ ਇਕੁ ਕੋਈ ਜਵਜਚ ਫਾਗੈ॥ (26-25-3) 



 ਜਿਉ ਪਾਰਸੁ ਜਵਜਚ ਪਥਰਾਂ ਮਜਣ ਮਸਤਜਕ ਜਿਉ ਕਾਲੈ ਨ ਾਗੈ॥ (26-25-4) 
 ਰਤਨੁ ਸੋਿੈ ਗਜਲ ਪੋਤ ਜਵਜਚ ਮੈਗਲੁ ਬਧਾ ਕਚੈ ਧਾਗੈ॥ (26-25-5) 
 ਭਾਵ ਭਗਜਤ ਭੁਖ ਿਾਇ ਘਜਰ ਜਬਦਰੁ ਖਵਾਲੈ ਜਪੰਨੀ ਸਾਗੈ॥ (26-25-6) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਭਉਰ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਿਲੰਗੁ ਸਭਾਗੈ॥ (26-25-7) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਦੁਤਰੁ ਝਾਗੈ ॥ ੨੫ ॥ (26-25-8) 
 
 ਭਵਿਲ ਅੰਦਜਰ ਮਾਨਸਰੁ ਸਤ ਸਮੁੰਦੀ ਗਜਿਰ ਗੰ ਭੀਰਾ॥ (26-26-1) 
 ਨਾ ਪਤਣੁ ਨਾ ਪਾਤਣੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਅੰਤੁ ਨ ਚੀਰਾ॥ (26-26-2) 
 ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਿੜਾ ਵੰਝੀ ਿਾਜਥ ਨ ਧੀਰਕ ਧੀਰਾ॥ (26-26-3) 
 ਿੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਅਪੜੈ ਿੰਸ ਚੁਗੰਦੇ ਮੋਤੀ ਿੀਰਾ॥ (26-26-4) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਾਂਜਗ ਵਰਤਦਾ ਜਪੰਡੁ ਵਸਾਇਆ ਫੇਜਰ ਅਿੀਰਾ॥ (26-26-5) 
 ਚੰਦੁ ਅਮਾਵਸ ਰਾਜਤ ਜਿਉ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰਾ॥ (26-26-6) 
 ਮੁਏ ਮੁਰੀਦ ਗੋਜਰ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ॥ ੨੬॥ (26-26-7) 
 
 ਮਛੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਂਜਗ ਿੀਵਜਣ ਮਰਜਣ ਨ ਜਵਸਰ ੈਪਾਣੀ॥ (26-27-1) 
 ਜਿਉ ਪਰਵਾਰੁ ਪਤੰਗ  ਦਾ ਦੀਪਕ ਬਾਝੁ ਨ ਿੋਰ ਸੁ ਿਾਣੀ॥ (26-27-2) 
 ਜਿਉ ਿਲ ਕਵਲੁ ਜਪਆਰੁ ਿੈ ਭਵਰ ਕਵਲ ਕੁਲ ਪਰੀਜਤ ਵਖਾਣੀ॥ (26-27-3) 
 ਬ ੰਦ ਬਬੀਿੇ ਜਮਰਗ ਨਾਦ ਕੋਇਲ ਜਿਉ ਫਲ ਅੰਜਬ ਲੁਭਾਣੀ॥ (26-27-4) 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਿੰਸੁਲਾ ਓਿੁ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ॥ (26-27-5) 
 ਚਕਵੀ ਸ ਰਿ ਿੇਤੁ ਿੈ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ੈਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀ॥ (26-27-6) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸ ਸਜਤਗੁਰ ਸਿਜਿ ਸਰੋਵਰੁ ਿਾਣੀ॥ (26-27-7) 
 ਮੁਰਗਾਈ ਨੀਸਾਣੁ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ੨੭ ॥ (26-27-8) 
 
 ਕਛ  ਅੰਡਾ ਸੇੋਂਵਦਾ ਿਲ ਬਾਿਜਰ ਧਜਰ ਜਧਆਨੁ ਧਰੰਦਾ॥ (26-28-1) 
 ਕ ੰਿ ਕਰੇੋਂਦੀ ਜਸਮਰਣੋ ਪ ਰਣ ਬਚਾ ਿੋਇ ਉਡੰਦਾ॥ (26-28-2) 
 ਕੁਕੜੀ ਬਚਾ ਪਾਲਦੀ ਮੁਰਗਾਈ ਨੋ ਿਾਇ ਜਮਲੰਦਾ॥ (26-28-3) 
 ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾ ਵਣੀ ਲੋਿ  ਲੋਿ  ਰਲੈ ਰਲੰ ਦਾ॥ (26-28-4) 
 ਚਕਵੀ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਕੁਲ ਜਸਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮਜਲ ਮੇਲੁ ਕਰੰਦਾ॥ (26-28-5) 
 ਚੰਦ ਸ ਰਿੁ ਸੇ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਜਛਅ ਰੁਜਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਜਦਸੰਦਾ॥ (26-28-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੇਲਾ ਸਚ ਦਾ ਕਵੀਆਂ ਕਵਲ ਭਵਰੁ ਜਵਗਸੰਦਾ॥ (26-28-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦਾ ॥ ੨੮॥ (26-28-8) 
 
 ਪਾਰਸਵੰਸੀ  ਿੋਇ ਕੈ ਸਭਨਾ ਧਾਤ  ਮੇਜਲ ਜਮਲੰਦਾ॥ (26-29-1) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਸੁਭਾਉ ਿੈ ਅਫਲ ਸਫਲ ਜਵਜਚ ਵਾਸੁ ਧਰੰਦਾ॥ (26-29-2) 



 ਲਖ ਤਰੰਗੀ ਗੰ ਗ ਿੋਇ ਨਦੀਆ ਨਾਲੇ ਗੰ ਗ ਿੋਵੰਦਾ॥ (26-29-3) 
 ਦਾਵਾ ਦੁਧੁ ਪੀਆਜਲਆ ਪਾਜਤਸਾਿਾ ਕੋਕਾ ਭਾਵੰਦਾ॥ (26-29-4) 
 ਲ ਣ ਖਾਇ ਪਾਜਤਸਾਿ ਦਾ ਕੋਕਾ ਚਾਕਰ ਿੋਇ ਵਲੰਦਾ॥ (26-29-5) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਵੰ ਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸੁ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿੰਸ ਵੰਸੁ ਜਨਬਿੰਦਾ॥ (26-29-6) 
 ਜਪਅ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰਾਜਿ ਚਲੰਦਾ ॥ ੨੯ ॥ (26-29-7) 
 
 ਜਿਉ ਲਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇਜੜ ਨ ਜਦਸੈ ਰਾਜਤ ਅਨੇਰੇ॥ (26-30-1) 
 ਸ ਰਿੁ ਬਦਲ ਛਾਇਆ ਰਾਜਤ ਨ ਪੁਿ ੈਜਦਿਸੈ ਫੇਰੇ॥ (26-30-2) 
 ਿੇ ਗੁਰ ਸਾਂਜਗ ਵਰਤਦਾ ਦੁਜਬਧਾ ਜਚਜਤ ਨ ਜਸਖਾਂ ਕੇਰੇ॥ (26-30-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਇਕੁ ਸੁਝੁ ਿੈ ਘੁਘ  ਸੁਝ ਨ ਸੁਝੈ ਿੇਰੇ॥ (26-30-4) 
 ਚੰਦਮੁਖੀ ਸ ਰਿਮੁਖੀ ਕਵਲੈ ਭਵਰ ਜਮਲਜਨ ਚਉਫੇਰੇ॥ (26-30-5) 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਨੋ ਲੰਜਘ ਕੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਿਾਇ ਜਮਲਜਨ ਸਵੇਰੇ॥ (26-30-6) 
 ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ॥ ੩੦॥ (26-30-7) 
 
 ਦੁਨੀਆਵਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਿੋਇ ਦੇਇ ਮਰੈ ਪ ੁਤੈ ਪਾਜਤਸਾਿੀ॥ (26-31-1) 
 ਦੋਿੀ ਫੇਰੈ ਆਪਣੀ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਸਭ ਜਸਪਾਿੀ॥ (26-31-2) 
 ਕੁਤਬਾ ਿਾਇ ਪੜਾਇਦਾ ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰ ੈਉਗਾਿੀ॥ (26-31-3) 
 ਿਕਸਾਲੈ ਜਸਕਾ ਪਵੈ ਿੁਕਮੈ ਜਵਜਚ ਸੁਪੇਦੀ ਜਸਆਿੀ॥ (26-31-4) 
 ਮਾਲੁ ਮੁਲਕੁ ਅਪਣਾਇਦਾ ਤਖਤ ਬਖਤ ਚਜੜਿ੍ਿ ਬੇਪਰਵਾਿੀ॥ (26-31-5) 
 ਬਾਬਾਣ ੈਘਜਰ ਚਾਲ ਿੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ ਜਨਬਾਿੀ॥ (26-31-6) 
 ਇਕ ਦੋਿੀ ਿਕਸਾਲ ਇਕ ਕੁਤਬਾ ਤਖਤੁ ਸਚਾ ਦਰਗਾਿੀ॥ (26-31-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਦਾਜਦ ਇਲਾਿੀ ॥ ੩੧॥ (26-31-8) 
 
 ਿੇ ਕੋ ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਕੈ ਪਾਜਤਸਾਿਾ ਤ ਆਕੀ ਿੋਵੈ॥ (26-32-1) 
 ਿੁਇ ਕਤਲਾਮੁ ਿਰਾਮਖੋਰੁ ਕਾਠੁ ਨ ਖਫਣੁ ਜਚਤਾ ਨ ਿੋਵੈ॥ (26-32-2) 
 ਿਕਸਾਲਿੁ ਬਾਿਜਰ ਘੜੈ ਖੋਿੈਿਾਰਾ ਿਨਮੁ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (26-32-3) 
 ਜਲਬਾਸੀ ਫੁ ਰਮਾਣੁ ਜਲਜਖ ਿੋਇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅੰਝ  ਰੋਵੈ॥ (26-32-4) 
 ਜਗਦੜ ਦੀ ਕਜਰ ਸਾਜਿਬੀ ਬੋਜਲ ਕੁਬੋਲੁ ਨ ਅਜਬਚਲੁ ਿੋਵੈ॥ (26-32-5) 
 ਮੁਜਿ ਕਾਲੈ ਗਦਜਿ ਚੜਹੈ ਰਾਉ ਪੜੇ ਵੀ ਭਜਰਆ ਧੋਵੈ॥ (26-32-6) 
 ਦ ਿੈ ਭਾਇ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਵੈ ॥ ੩੨॥ (26-32-7) 
 
 ਬਾਲ ਿਤੀ ਿੈ ਜਸਰੀਚੰਦੁ ਬਾਬਾਣਾ ਦੇਿੁਰਾ ਬਣਾਇਆ॥ (26-33-1) 
 ਲਖਮੀਦਾਸਿੁ ਧਰਮਚੰਦ ਪੋਤਾ ਿੁਇ ਕੈ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ॥ (26-33-2) 
 ਮੰ ਿੀ ਦਾਸੁ ਬਿਾਜਲਆ ਦਾਤਾ ਜਸਧਾਸਣ ਜਸਜਖ ਆਇਆ॥ (26-33-3) 



 ਮੋਿਣ ਕਮਲਾ ਿੋਇਆ ਚਉਬਾਰਾ ਮੋਿਰੀ ਮਨ ਾਇਆ॥ (26-33-4) 
 ਮੀਣਾ ਿੋਆ ਜਪਰਥੀਆ ਕਜਰ ਕਜਰ ਤੋੰਢਕ ਬਰਲੁ ਚਲਾਇਆ॥ (26-33-5) 
 ਮਿਾਦੇਉ ਅਿੰਮੇਉ ਕਜਰ ਕਜਰ ਬੇਮੁਖੁ ਪੁਤਾਂ ਭਉਕਾਇਆ॥ (26-33-6) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਨ ਵਾਸ ਬੋਿਾਇਆ ॥ ੩੩॥ (26-33-7) 
 
 ਬਾਬਾਣੀ ਪੀੜੀ ਚਲੀ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ॥ (26-34-1) 
 ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗੁ ਤੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਭਾਇਆ॥ (26-34-2) 
 ਅਮਰਦਾਸੁ ਗੁਰ ਅੰਗਦਿੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰ  ਸਦਾਇਆ॥ (26-34-3) 
 ਗੁਰੁ ਅਮਰਿੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਿੋਇ ਸਮਾਇਆ॥ (26-34-4) 
 ਰਾਮਦਾਸਿੁ ਅਰਿਣੁ ਗੁਰ  ਅੰਜਮਰਤ ਜਬਰਜਖ ਅੰਜਮਰਤ ਫਲੁ ਲਾਇਆ॥ (26-34-5) 
 ਿਜਰ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਗੁਰੁ ਅਰਿਨਿੁ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇਆ॥ (26-34-6) 
 ਸੁਝੈ ਸੁਝ ਨ ਲੁਕ ੈਲੁਕਾਇਆ ॥ ੩੪॥ (26-34-7) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਜਰ ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ॥ (26-35-1) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਅਤੁਲ ਨ ਤੋਲੀਐ ਤੁਜਲ ਨ ਤੋਲ ਨ ਤੋਲਣਿਾਰਾ॥ (26-35-2) 
 ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ ਲੇਖੁ ਅਲੇਖ ਦਾ ਦਾਜਤ ਿੋਜਤ ਵਜਡਆਈ ਕਾਰਾ॥ (26-35-3) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਅਨਿਦੁ ਧੁਨੀ ਓਅੰ ਕਾਰ ਨ ਗਾਵਣਿਾਰਾ॥ (26-35-4) 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੀਅ ਿੰਤੁ ਨਾਵ ਥਾਵ ਅਣਗਣਤ ਅਪਾਰਾ॥ (26-35-5) 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਅਮਾਉ ਿੈ ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਜਸਰਿਣਿਾਰਾ॥ (26-35-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਜਨਰੰਕਾਰਾ ॥ ੩੫॥੨੬॥ (26-35-7) 



 Vaar 27 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (27-1-1) 
 
 ਲੇਲੈ ਮਿਨੂੰ ਆਸਕੀ ਚਿੁ ਚਕੀ ਿਾਤੀ॥ (27-1-2) 
 ਸੋਰਜਠ ਬੀਿਾ ਗਾਵੀਐ ਿਸੁ ਸੁਘੜਾ ਵਾਤੀ॥ (27-1-3) 
 ਸਸੀ ਪੁੰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਿੁਇ ਿਾਜਤ ਅਿਾਤੀ॥ (27-1-4) 
 ਮੇਿੀਵਾਲ ਨੋ ਸੋਿਣੀ ਨੈ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ॥ (27-1-5) 
 ਰਾਂਝਾ ਿੀਰ ਵਖਾਣੀਐ ਓਿੁ ਜਪਰਮ ਪਰਾਤੀ॥ (27-1-6) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਗਾਵਜਨ ਪਰਭਾਤੀ ॥ ੧॥ (27-1-7) 
 
 ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਛਡਨੀ ਿੁਇ ਬਿਜਨ ਇਕਠੇ॥ (27-2-1) 
 ਜਿਉ ਿ ਏ ਿ ਆਰੀਆ ਲਜਗ ਦਾਵ ਉਪਠੇ॥ (27-2-2) 
 ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਨ ਪਲਰਜਿਦੁਖ ਸਿਜਨ ਗਰਠੇ॥ (27-2-3) 
 ਰਿਜਨ ਨ ਗਜਣਕਾ ਵਾਜੜਅਿੁ ਵੇਕਰਮੀ ਲਠੇ॥ (27-2-4) 
 ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵਦੇ ਿੋਇ ਜਫਰਦੇ ਨਠੇ॥ (27-2-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸਭ ਪਾਪ ਪਣਠੇ ॥ ੨॥ (27-2-6) 
 
 ਭਵਰ ੈਵਾਸੁ ਜਵਣਾਸੁ ਿੈ ਜਫਰਦਾ ਫੁਲਵਾੜੀ॥ (27-3-1) 
 ਿਲੈ ਪਤੰਗੁ ਜਨਸੰਗੁ ਿੋਇ ਕਜਰ ਅਜਖ ਉਘਾੜੀ॥ (27-3-2) 
 ਜਮਰਗ ਨਾਜਦ ਜਬਸਮਾਦੁ ਿੋਇ ਜਫਰਦਾ ਉਿਾੜੀ॥ (27-3-3) 
 ਕੁੰ ਡੀ ਫਾਥੇ ਮਛ ਜਿਉ ਰਜਸ ਿੀਭ ਜਵਗਾੜੀ॥ (27-3-4) 
 ਿਾਥਜਣ ਿਾਥੀ ਫਾਜਿਆ ਦੁਖ ਸਿੈ ਜਦਿਾੜੀ॥ (27-3-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਲਾਇ ਜਨਿ ਘਜਰ ਤਾੜੀ ॥ ੩॥ (27-3-6) 
 
 ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪਰੀਤ ਿੈ ਲਾਇ ਤਾਰ ਜਨਿਾਲੇ॥ (27-4-1) 
 ਚਕਵੀ ਸ ਰਿ ਿੇਤ ਿੈ ਜਮਜਲ ਿੋਜਨ ਸੁਖਾਲੇ॥ (27-4-2) 
 ਨੇਿੁ ਕਵਲ ਿਲ ਿਾਣੀਐ ਜਖਜੜ ਮੁਿ ਵੇਖਾਲੇ॥ (27-4-3) 
 ਮੋਰ ਬਬੀਿੇ ਬੋਲਦੇ ਜਪਆਰੁ ਵੇਜਖ ਬਦਲ ਕਾਲੇ॥ (27-4-4) 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰ ਜਪਆਰੁ ਿੈ ਮਾਂ ਪੁਤ ਸਮਹਾਲੇ॥ (27-4-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਓਿੁ ਜਨਬਿੈ ਨ ਾਲੇ ॥ ੪॥ (27-4-6) 
 
 ਰ ਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ ਿਗ ਅੰਦਜਰ ਿਾਣੀ॥ (27-5-1) 
 ਭੁਖ ੈਸਾਦ ੈਗੰ ਢੁ ਿੈ ਓਿੁ ਜਵਰਤੀ ਿਾਣੀ॥ (27-5-2) 



 ਘੁਜਲ ਜਮਜਲ ਜਮਚਜਲ ਲਜਬ ਮਾਜਲ ਇਤੁ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ॥ (27-5-3) 
 ਊਘੈ ਸਉਜੜ ਪਲੰਘ ਜਿਉ ਸਜਭ ਰਜੈਣ ਜਵਿਾਣੀ॥ (27-5-4) 
 ਸੁਿਣੇ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੀਅਜਣ ਕਜਰ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੀ॥ (27-5-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਓਿੁ ਅਕਥ ਕਿਾਣੀ ॥ ੫॥ (27-5-6) 
 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਿੰਸਲਾ ਖਾਇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ॥ (27-6-1) 
 ਕੋਇਲ ਅੰਬ ਪਰੀਜਤ ਿੈ ਜਮਲ ਬੋਲ ਸਰੋਤੀ॥ (27-6-2) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸੁਪਜਤ ਿੋਇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੀ॥ (27-6-3) 
 ਲੋਿਾ ਪਾਰਜਸ ਭੇਜਿਐ ਿੋਇ ਕੰਚਨ ਿੋਤੀ॥ (27-6-4) 
 ਨਦੀਆ ਨਾਲੇ ਗੰ ਗ ਜਮਜਲ ਿੋਜਨ ਛੋਤ ਅਛੋਤੀ॥ (27-6-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਇਿ ਖੇਪ ਸਓਤੀ ॥ ੬॥ (27-6-6) 
 
 ਸਾਿੁਰੁ ਪੀਿਰੁ ਪਖ ਤਰੈ ਘਰ ਨਾਨੇਿਾਲਾ॥ (27-7-1) 
 ਸਿੁਰਾ ਸਸੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਾਲੀ ਤੈ ਸਾਲਾ॥ (27-7-2) 
 ਮਾ ਜਪਉ ਭੈਣਾ ਭਾਇਰਾ ਪਰਵਾਰੁ ਦੁਰਾਲਾ॥ (27-7-3) 
 ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆ ਮਾਮੇ ਿੰਿਾਲਾ॥ (27-7-4) 
 ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਿੀਐ ਿੀਰਾ ਪਰਵਾਲਾ॥ (27-7-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਏਿੁ ਸਾਕੁ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ੭॥ (27-7-6) 
 
 ਵਣਿੁ ਕਰ ੈਵਾਪਾਰੀਆਜਤਤੁ ਲਾਿਾ ਤੋਿਾ॥ (27-8-1) 
 ਜਕਰਸਾਣੀ ਜਕਰਸਾਣੁ ਕਜਰਿੋਇ ਦੁਬਲਾ ਮੋਿਾ॥ (27-8-2) 
 ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਰਜਣ ਖਾਂਦਾ ਚੋਿਾਂ॥ (27-8-3) 
 ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਸੰਸਾਰੁ ਜਵਜਚ ਵਣ ਖੰਡ  ਗੜ ਕੋਿਾ॥ (27-8-4) 
 ਅੰਜਤ ਕਾਜਲ ਿਮ ਿਾਲੁ ਪੈ ਪਾਏ ਫਲ ਫੋਿਾ॥ (27-8-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਿੁਇ ਕਦੇ ਨ ਤੋਿਾ ॥ ੮॥ (27-8-6) 
 
 ਅਖੀ ਵੇਖ ਨ ਰਿੀਆ ਬਿੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ॥ (27-9-1) 
 ਉਸਤਜਤ ਜਨੰਦਾ ਕੰਜਨ ਸੁਜਣ ਰੋਵਜਣ ਤੈ ਿਾਸੇ॥ (27-9-2) 
 ਸਾਦੀੋਂ ਿੀਭ ਨ ਰਿੀਆ ਕਜਰ ਭੋਗ ਜਬਲਾਸੇ॥ (27-9-3) 
 ਨਕ ਨ ਰਿਾ ਵਾਸੁ  ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ॥ (27-9-4) 
 ਰਜਿ ਨ ਕੋਈ ਿੀਜਵਆ ਕ ੜੇ ਭਰਵਾਸੇ॥ (27-9-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸਚੀ ਰਿਰਾਸੇ ॥ ੯॥ (27-9-6) 
 
 ਜਧਰਗ ਜਸਰੁ ਿੋ ਗੁਰ ਨ ਜਨਵੈ ਗੁਰ ਲਗੈ ਨ ਚਰਨੀ॥ (27-10-1) 



 ਜਧਰਗੁ ਲੋਇਜਣ ਗੁਰ ਦਰਸ ਜਵਣੁ ਵਾਖੈ ਪਰ ਤਰਣੀ॥ (27-10-2) 
 ਜਧਰਗ ਸਰਵਜਣ ਉਪਦੇਸ ਜਵਣੁ ਸੁਜਣ ਸੁਰਜਤ ਨ ਧਰਣੀ ॥ (27-10-3) 
 ਜਧਰਗ ਜਿਿਬਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਵਣੁ ਿੋਰ ਮੰ ਤਰ ਜਸਮਰਣੀ॥ (27-10-4) 
 ਜਵਣੁ ਸੇਵਾ ਜਧਰਗੁ ਿਥ ਪੈਰ ਿੋਰ ਜਨਿਫਲ ਕਰਣੀ॥ (27-10-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸੁਖ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ॥ ੧੦॥ (27-10-6) 
 
 ਿੋਰਤੁ ਰੰਜਗ ਨ ਰਚੀਐ ਸਭੁ ਕ ੜੁ ਜਦਸੰਦਾ॥ (27-11-1) 
 ਿੋਰਤੁ ਸਾਜਦ ਨ ਲਗੀਐ ਿੋਇ ਜਵਸੁ ਲਗੰ ਦਾ॥ (27-11-2) 
 ਿੋਰਤੁ ਰਾਗ ਨ ਰੀਝੀਐਸੁਜਣ ਸੁਖ ਨ  ਲਿੰਦਾ॥ (27-11-3) 
 ਿੋਰੁ ਬੁਰੀ ਕਰਤ ਜਤ ਿੈ ਲਗੈ ਫਲੁ ਮੰ ਦਾ॥ (27-11-4) 
 ਿੋਰਤੁ ਪੰਜਥ ਨ ਚਲੀਐ ਠਗੁ ਚੋਰੁ ਮੁਿੰਦਾ॥ (27-11-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸਚੁ ਸਜਚ ਜਮਲੰਦਾ ॥ ੧੧॥ (27-11-6) 
 
 ਦ ਿੀ ਆਸ ਜਵਣਾਸੁ ਿੈ ਪ ਰੀ ਜਕਉ ਿੋਵੈ॥ (27-12-1) 
 ਦ ਿਾ ਮੋਿ ਸੁ ਧਰੋਿ ਸ ਭੁ ਓਿੁ ਅੰਜਤ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (27-12-2) 
 ਦ ਿਾ ਕਰਮੁ ਸੁਭਰਮ ਿੈ ਕਜਰ ਅਵਗੁਣ ਰੋਵੈ॥ (27-12-3) 
 ਦ ਿਾ ਸੰਗੁ ਕੁਧੰਗੁ ਿੈ ਜਕਉ ਭਜਰਆ ਧੋਵੈ॥ (27-12-4) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਿੈ ਿਾਰ ਿਨਮੁ ਖਲੋਵੈ॥ (27-12-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਪਰੋਵੈ ॥ ੧੨॥ (27-12-6) 
 
 ਅਜਮਓ ਜਦਸਜਿ ਕਜਰ ਕਛੁ ਵਾਂਜਗ ਭਵਿਲ ਜਵਜਚ ਰਖੈ ॥ (27-13-1) 
 ਜਗਆਨ  ਅੰਸ ਦੇ ਿੰਸ ਵਾਂਜਗ ਬੁਜਝ ਭਖ ਅਭਖੈ॥ (27-13-2) 
 ਜਸਮਰਣ ਕਰਦੇ ਕ ੰਿ ਵਾਂਜਗ ਉਜਡ ਲਖੈ ਅਲਖੈ॥ (27-13-3) 
 ਮਾਤਾ ਬਾਲਕ ਿੇਤੁ ਕਜਰ ਓਿੁ ਸਾਉ ਨ ਚਖੈ॥ (27-13-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੁ ਿੈ ਗੁਰਜਸਖ ਪਰਖੈ॥ (27-13-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਲਖ ਮੁਲੀਅਜਨ ਕਖੈ ॥ ੧੩॥ (27-13-6) 
 
 ਦਰਸਨੁ ਦੇਜਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਵੈ॥ (27-14-1) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਜਮਰਗ ਜਿਉ ਅਨਿਦ ਜਲਵ ਲਾਵੈ॥ (27-14-2) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਮੀਨੁ ਿੋਇ ਗੁਰਮਜਤ ਸੁਖ ਪ ਾਵੈ॥ (27-14-3) 
 ਚੲਣ ਕਵਲ ਜਵਜਚ ਭਵਰੁ ਿੋਇ ਸੁਖ ਰੈਜਣ ਜਵਿਾਵੈ॥ (27-14-4) 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਨ ਜਵਸਰ ੈਬਾਬੀਿਾ ਜਧਆਵੈ॥ (27-14-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਦੁਜਬਧਾ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ ॥ ੧੪॥ (27-14-6) 
 



 ਦਾਤਾ ਓਿੁ ਨ ਮੰ ਗੀਐ ਜਫਜਰ ਮੰ ਗਜਣ ਿਾਈਐ॥ (27-15-1) 
 ਿੋਛਾ ਸਾਿੁ ਨ ਕੀਚਈ ਜਫਜਰ ਪਛੋਤਾਈਐ॥ (27-15-2) 
 ਸਾਜਿਬੁ ਓਿੁ ਨ ਸੇਵੀਐ ਿਮ ਡੰਡੁ ਸਿਾਈਐ॥ (27-15-3) 
 ਿਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਕਿਈ ਓਿੁ ਵੈਦੁ ਨ ਲਾਈਐ॥ (27-15-4) 
 ਦੁਰਮਜਤ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਜਕਉੋਂ ਤੀਰਜਥ ਨਾਈਐ॥ (27-15-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸੁਖ ਸਿਜਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ੧੫॥ (27-15-6) 
 
 ਮਾਲੁ ਮੁਲਕੁ ਚਤੁਰੰਗ ਦਲਦੁਨੀਆ ਪਜਤਸਾਿੀ॥ (27-16-1) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਜਧ ਬਿੁ ਕਰਾਮਾਜਤ ਸਭ ਖਲਕ ਉਮਾਿੀ॥ (27-16-2) 
 ਜਚਰੁ ਿੀਵਣੁ ਬਿੁ ਿੰਢਣਾ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਉਗਾਿੀ॥ (27-16-3) 
 ਿੋਰਸੁ ਜਕਸੈ ਨ  ਿਾਣਈ ਜਚਜਤ ਬੇਪਰਵਾਿੀ॥ (27-16-4) 
 ਦਰਗਿ ਢੋਈ ਨ ਲਿੈ ਦੁ ਜਬਧਾ ਬਦਰਾਿੀ॥ (27-16-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਪਰਵਾਣੁ ਸੁ ਘਾਿੀ ॥ ੧੬॥ (27-16-6) 
 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰੁ ਿੋਰੁ ਜਧਆਨੁ ਿੈ ਸਭ ਦ ਿਾ ਭਾਉ॥ (27-17-1) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਜਗਆਨ ੁ ਿੈ ਜਫਕਾ ਆਲਾਉ॥ (27-17-2) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰੁ ਚਰਣਾਂ ਪ ਿਣਾ ਸਭ ਕ ੜਾ ਸੁਆਉ ॥ (27-17-3) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰੁ ਬਚਨੁ ਿੁ ਮੰ ਨਣਾ ਊਰਾ ਪਰਥਾਉ॥ (27-17-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਣੁ ਸੰਗ ਿੈ ਸਭ ਕਚਾ ਚਾਉ॥ (27-17-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਜਿਜਣ ਿਾਣਜਨ ਦਾਉ ॥ ੧੭॥ (27-17-6) 
 
 ਲਖ ਜਸਆਣਪ ਸੁਰਜਤ ਲਖ ਲਖ ਗੁਣ ਚਤੁਰਾਈ॥ (27-18-1) 
 ਲਖ ਮਜਤ ਬੁਜਧ ਸੁਜਧ ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਲਖ ਪਜਤ ਵਜਡਆਈ॥ (27-18-2) 
 ਲਖ ਿਪ ਤਪ ਲਖ ਸੰਿਮਾਂ ਲਖ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ॥ (27-18-3) 
 ਕਰਮ ਧਰਮ ਲਖ ਿੋਗ ਭੋਗ ਲਖ ਪਾਠ ਪੜਹਾਈ॥ (27-18-4) 
 ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਜਵਗੁਚਣਾ ਓਿੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ॥ (27-18-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਿੋਇ ਆਪੁ ਗਵ ਾਈ ॥ ੧੮॥ (27-18-6) 
 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਿੋਇ ੜਜਡ ਮਣੀ ਮਨ  ਰੀ॥ (27-19-1) 
 ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਿਣਾ ਜਨਤ ਕਰ ੈਮਿ ਰੀ॥ (27-19-2) 
 ਤਰਪੜ ਝਾੜ ਜਵਛਾਇੰ ਦਾ ਚੁਜਲ ਝੋਜਕ ਨ ਝ ਰੀ॥ (27-19-3) 
 ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਜਗ ਮੁਰੀਦੁ ਿੋਇ ਕਜਰ ਜਸਦਕ ਸਬ ਰੀ॥ (27-19-4) 
 ਚੰਦਨੁ ਿੋਵੈ ਜਸੰਮਲਿੁ ਫਲੁ ਵਾਸੁ ਿਿ ਰੀ॥ (27-19-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਜਤ ਪ ਰੀ ॥ ੧੯॥ (27-19-6) 



 
 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲੁ ਘਣਾ ਜਕਜਨ ਕੀਮਜਤ ਿੋਈ॥ (27-20-1) 
 ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗੁ ਅਚਰਿੁ ਿੈ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋਈ॥ (27-20-2) 
 ਸਾਦੁ ਵਡਾ ਜਵਸਮਾਦੁ  ਿੈ ਰਸੁ ਗੁੰਗੇ  ਗੋ ਈ॥ (27-20-3) 
 ਉਤਭੁਿ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਿੈ ਕਜਰ ਚਲਤੁ ਸਮੋਈ॥ (27-20-4) 
 ਤੋਲੁ ਅਤੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਿੈ ਿਰ ੈਅਿਰੁ ਕੋਈ॥ (27-20-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਿਾਣ ੈਿਾਣੋਈ ॥ ੨੦॥ (27-20-6) 
 
 ਚੰਨਣੁ ਿੋਵੈ ਚੰਨ ਣਿੁ ਕੋ ਚਜਲਤੁ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (27-21-1) 
 ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦੀਜਵਅਿੁੰ  ਸਮਸਜਰ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (27-21-2) 
 ਪਾਣੀ ਰਲਦਾ ਪਾਣੀਐ ਜਤਸੁ ਕੋ ਨ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (27-21-3) 
 ਜਭਰੰਗੀ ਿੋਵੈ ਕੀਜੜਅਿੁ ਜਕਵ ਆਜਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (27-21-4) 
 ਸਪੁ ਛੁਡੰਦਾ ਕੁੰ ਿ ਨ ੋ ਕਜਰ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ॥ (27-21-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਿੈਰਾਣੁ ਿੈਰਾਣ ॥ ੨੧॥ (27-21-6) 
 
 ਫੁਲੀ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਿੈ ਜਕਤੁ ਿੁਗਜਤ ਸਮਾਣੀ॥ (27-22-1) 
 ਫੁਲਾਂ ਅੰਦਜਰ ਜਿਉ ਸਾ ਦੁ ਬਿੁ ਜਸੰਿੇ ਇਕ ਪਾਣੀ॥ (27-22-2) 
 ਜਘਉ ਦੁਧੁ ਜਵਜਚ ਵਖਾਣੀਐ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਿਾਣੀ॥ (27-22-3) 
 ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕਾਠ ਜਵਜਚ ਓਿੁ ਅਲਖ ਜਵਡਾਣੀ॥ (27-22-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੰਿਜਮ ਜਨਕਲੈ ਪਰਗਿ ਪਰਵਾਣੀ॥ (27-22-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਪਰਿੜੀ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ ੨੨॥ (27-22-6) 
 
 ਦੀਪਕ ਿਲੈ ਪਤੰਗ ਵੰਸੁ ਜਫਜਰ ਦੇਖ ਨ  ਿਿੈ ॥ (27-23-1) 
 ਿਲ ਜਵਚਿੁ ਫਜੜ ਕਢੀਐ ਮਛ ਨੇਿੁ ਨ ਘਿ॥ੈ (27-23-2) 
 ਘੰਡਾ ਿੇੜੈ ਜਮਰਗ ਜਿਉ ਸੁਜਣ ਨਾਦ ਪਲਿ॥ੈ (27-23-3) 
 ਭਵਰ ੈਵਾਸੁ ਜਵਣਾਸੁ ਿੈ ਫਜੜ ਕਵਲੁ ਸੰਘਿ॥ੈ (27-23-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਬਿੁ ਬੰਧਨ ਕਿ॥ੈ (27-23-5) 
 ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰਜਸਿੱਖ ਵੰਸੁ ਿੈ ਧੰਨੁ ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਜਧ ਖਿ ੈ॥ ੨੩॥੨੭॥ (27-23-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (28-1-1) 
 
 ਵਾਲਿੁ ਜਨਕੀ ਆਖੀਐ ਖੰਡੇ ਧਾਰਿੁ ਸੁਣੀਐ ਜਤਖੀ॥ (28-1-2) 
 ਆਖਜਣ ਆਜਖ ਨ ਸਕੀਐ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਿਾਈ ਜਲਖੀ॥ (28-1-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਵਖਾਣੀਐ ਅਪਜੜ ਨ ਸਕੈ ਇਕਤੁ ਜਵਖੀ॥ (28-1-4) 
 ਜਸਲ ਅਲ ਣੀ ਚਿਣੀ ਤੁਜਲ ਨ ਲਖ ਅਜਮਅ ਰਸ ਇਖੀ॥ (28-1-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਜਵਰਲੀ ਿੁ ਜਬਰਖੀ॥ (28-1-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਰਜਸਖੀ॥ (28-1-7) 
 ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥ ਜਭਖਕ ਜਭਖੀ ॥ ੧॥ (28-1-8) 
 
 ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥ ਆਖੀਅਜਨ ਸਜਤਗੁਰ ਦੇਇ ਨ ਗੁਰਜਸਖੁ ਮੰ ਗੈ॥ (28-2-1) 
 ਅਠ ਜਸਧੀ ਜਨਧੀ ਨਵੈ ਜਰਜਧ ਨ ਗੁਰੁ ਜਸਖੁ ਢਾਕ ੈਿੰਗੈ॥ (28-2-2) 
 ਕਾਮਧੇਣੁ ਲਖ ਲਖਮੀ ਪਿੁੰ ਚ ਨ ਿੰਘੈ ਢੰਜਗ ਸੁਢੰਗੈ॥ (28-2-3) 
 ਲਖ ਪਾਰਸ ਲਖ ਪਾਜਰਿਾਤ ਿਜਥ ਨ ਛੁਿਦਾ ਫਲ ਨ ਅਭੰਗੈ॥ (28-2-4) 
 ਤੰਤ ਮੰ ਤ ਪਾਖੰਡ ਲਖ ਬਾਿੀਗਰ ਬਾਿਾਰੀ ਨੰਗੈ॥ (28-2-5) 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਗਾਖੜੀ ਇਕਸ ਅੰਜਗ ਨ ਅੰਗਜਣ ਅੰਗੈ॥ (28-2-6) 
 ਗੁਰਜਸਖੁ ਦ ਿੇ ਭਾਵਿੁ ਸੰਗੈ ॥ ੨॥ (28-2-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਖਣਾ ਨਾਦੁ ਨ ਵੇਦ  ਨ ਆਜਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (28-3-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਲਖਣਾ ਲਖ ਨ ਜਚਤਰ ਗੁਪਜਤ ਜਲਜਖ ਿਾਣ॥ੈ (28-3-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਮਰਣੋੋਂ ਸੇਖ ਅਸੰਖ ਨ ਰੇਖ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (28-3-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨੁ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਜਘ ਪਛਾਣ॥ੈ (28-3-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਬੁਝਣਾ ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਅੰਦਜਰ ਜਕਵ ਆਣ॥ੈ (28-3-5) 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਧਸੰ ਜਗ  ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਿੋਇ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣ॥ੈ (28-3-6) 
 ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਜਵਰਲਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣ ੈ॥ ੩॥ (28-3-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਖਣਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਦੀ ਸੇਵਾ॥ (28-4-1) 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਸਜਖਆ ਗੀਤਾ ਗੋ ਸਜਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ॥ (28-4-2) 
 ਵੇਦ ਨ ਿਾਣਨ ਭੇਦ ਜਕਿੁ ਜਲਜਖ ਪਜੜ ਸੁਜਣ ਸਣੁ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ॥ (28-4-3) 
 ਜਸਧ ਨਾਥ ਨ ਸਮਾਜਧ ਜਵਜਚ ਤੰਤ ਨ ਮੰ ਤ ਲੰਘਾਇਜਨ ਖੇਵਾ॥ (28-4-4) 
 ਲਖ ਭਗਜਤ ਿਗਤ ਜਵਜਚ ਜਲਜਖ ਨ ਗਏ ਗੁਰੁ ਜਸਖੀ ਿੇਵਾ॥ (28-4-5) 
 ਜਸਲਾ ਅਲ ਣੀ ਚਿਣੀ ਸਾਜਦ ਨ ਪੁਿ ੈਲਖ ਲਖ ਮੇਵਾ॥ (28-4-6) 



 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਮੇਵਾ ॥ ੪॥ (28-4-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਜਤਸੰਗਜਤ ਜਸਖੈ॥ (28-5-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਲਖਣਾ ਗੁਰਬਾ ਣੀ ਸੁਜਣ ਸਮਝੈ ਜਲਖੈ॥ (28-5-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਮਰਣੋ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੰ ਤੁ ਕੋਲ  ਰਸੁ ਇਖ॥ੈ (28-5-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨੁ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਜਬਜਰਖੈ॥ (28-5-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਬੁਝਣਾ ਬੁਜਝ ਅਬੁਜਝ ਿੋਵੈ ਲੈ ਜਭਖੈ॥ (28-5-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਜਣ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸਜਰਖੈ॥ (28-5-6) 
 ਵਰਤਮਾਨੁ ਲੰਜਘ ਭ ਤ ਭਜਵਖੈ ॥ ੫॥ (28-5-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਿੁਇ ਜਮਠ ਬੋਲਾ ਜਲਖੈ ਨ  ਲੇਖੈ॥ (28-6-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਚਲਣਾ ਚਲੈ ਭ ੈਜਵਜਚ ਲੀਤੇ ਭੇਖੈ॥ (28-6-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਰਾਿ ਏਿੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਚਾਲ ਚਲੈ ਸੋ ਦੇਖ॥ੈ (28-6-3) 
 ਘਾਜਲ ਖਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰ ੈਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਜਵਸੇਖੈ॥ (28-6-4) 
 ਆਪੁ ਗਣਾਇ ਨ ਅ ਪੜੈ ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖੈ॥ (28-6-5) 
 ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੁ ਮੁਰੀਦ ਿੋਇ ਗੁਰ ਗੋ ਰੀ ਵਜੜ ਅਲਖ ਅਲੇਖੈ॥ (28-6-6) 
 ਅੰਤੁ ਨ ਮੰ ਤੁ ਨ ਸੇਖ ਸਰੇਖੈ ॥ ੬॥ (28-6-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਸਖਣਾ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਜਸਖਣ ਬਿਰੁ ਭਾਰਾ॥ (28-7-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਜਲਖਣਾ ਲੇਖੁ ਅਲੇਖੁ ਨ ਜਲਖਣਿਾਰਾ॥ (28-7-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਤੋਲਣਾ ਤੁਜਲ  ਨ ਤੋਜਲ ਤੁਲੈ ਤੁਲਧਾਰਾ॥ (28-7-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ॥ (28-7-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ॥ (28-7-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾਵਣਿਾਰਾ॥ (28-7-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮੁ ਜਪਆਰਾ ॥ ੭॥ (28-7-7) 
 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇਜਖ ਇਕਸ ਬਾਝੁ ਨ ਿੋਰਸੁ ਦੇਖ॥ੈ (28-8-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਚਖਣਾ ਲਖ ਅੰਜਮਰਤ ਫਲ ਜਫਕੈ ਲੇਖੈ॥ (28-8-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਨਾਦੁ ਸੁਜਣ ਲਖ ਅਨਿਦ ਜਵਸਮਾਦ ਅਲੇਖੈ॥ (28-8-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਪਰਸਣਾ ਠੰਢਾ ਤਤਾ ਭੇਖ ਅਭੇਖੈ॥ (28-8-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦੀ ਵਾਸੁ ਲੈ ਿੁਇ ਦੁਰਗੰ ਧ ਸੁਗੰਧ ਸਰੇਖੈ॥ (28-8-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਮਰ ਿੀਵਣਾ ਭਾ ਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਜਨਮਖ ਨ ਮੇਖੈ॥ (28-8-6) 
 ਅਲਜਪ ਰਿੈ ਗੁਰ ਸਬਜਦ ਜਵਸੇਖੈ ॥ ੮॥ (28-8-7) 
 



 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਿੈ ਜਸਖੁ ਸਿਿ ਘਜਰ ਿਾਇ ਖਲੋਵੈ॥ (28-9-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਰਿਰਾਜਸ ਿੈ ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕੁ ਿੁ ਿੋਵੈ॥ (28-9-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਨਾਵਣਾ ਗੁਰਮਜਤ ਲੈ ਦੁਰਮਜਤ ਮਲੁ ਧੋਵੈ॥ (28-9-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਪ ਿਣਾ  ਗੁਰਜਸਖ ਪ ਿ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਭੋਵੈ॥ (28-9-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਜਲ ਿਾਰ ਪਰੋਵੈ॥ (28-9-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਿੀਵਣਾ ਿੀੋਂਵਜਦਆਂ ਮਜਰ ਿਉਮੈ ਖੋਵੈ॥ (28-9-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਜਵਲੋਵੈ ॥ ੯॥ (28-9-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਖਾਵਣਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਕਜਰ ਅਉਚਰ ਚਰਣਾ॥ (28-10-1) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਗਾਵ ਣਾ ਅੰਜਮਰਤ ਬਾਣੀ ਜਨਝਰੁ ਝਰਣਾ॥ (28-10-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਧੀਰਿੁ ਧਰਮੁ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਅਿਰੁ ਿਰਣਾ॥ (28-10-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਸੰਿਮੋ ਡਜਰ ਜਨਡਰੁ ਜਨਡਰ ਮੁਚ ਡਰਣਾ॥ (28-10-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਜਮਜਲ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਿਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰਣਾ॥ (28-10-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਏਿੁ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਗੁਰਜਸਖ ਕਰਣਾ॥ (28-10-6) 
 ਗੁਰ ਜਕਰਪਾ ਗੁਰੁ ਜਸਖੁ ਗੁਰੁ ਸਰਣਾ ॥ ੧੦॥ (28-10-7) 
 
 ਵਾਜਸ ਸੁਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਕਜਰ ਜਸੰਮਜਲ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲ ਲਾਏ॥ (28-11-1) 
 ਪਾਰਸ ਿੋਇ ਮਨ  ਰੁ ਮਲੁ ਕਾਗਿੁ ਪਰਮ ਿੰਸੁ ਕਰਵਾਏ॥ (28-11-2) 
 ਪਸ  ਪਰੇਤਿੁ ਦੇਵ ਕਜਰ ਸਜਤਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਭੈ ਪਾਏ॥ (28-11-3) 
 ਸਭ ਜਨਧਾਨ  ਰਜਖ ਸੰਖ ਜਵਜਚ ਿਜਰ ਿੀ ਲੈ ਲੈ ਿਜਥ ਵ ਿਾਏ॥ (28-11-4) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਆਖੀਐ ਭਗਜਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਆਪੁ ਛਲਾਏ॥ (28-11-5) 
 ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਿਗ ਅਵਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਗੁਰ ਭਾਏ॥ (28-11-6) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿਗ ਜਵਜਚ ਆਏ ॥ ੧੧॥ (28-11-7) 
 
 ਫਲ ਦੇ ਵਿ ਵਗਾਇਆਂ ਤਛਣਿਾਰੇ ਤਾਜਰ ਤਰੰਦਾ॥ (28-12-1) 
 ਤਛੇ ਪੁਤ ਨ ਡੋਬਈ ਪੁਤ ਵੈਰੁ ਿਲ ਿੀ ਨ ਧਰੰਦਾ॥ (28-12-2) 
 ਵਰਸੈ ਿੋਇ ਸਿੰਸਧਾਰ ਜਮਜਲ ਜਗਲ ਿਲੁ ਨੀਵਾਜਣ ਚਲੰਦਾ॥ (28-12-3) 
 ਡੋਬੈ ਡਬ ੈਅਗਰ ਨੋ ਆਪੁ ਛਜਡ ਪੁਤ ਪੈਿ ਰਖੰਦਾ॥ (28-12-4) 
 ਤਜਰ ਡੁਬੈ ਡੁਬਾ ਤਰ ੈਜਿਜਣ ਿਾਰ ੈਿਾਰ ੈਸੁ ਜਿਣੰਦਾ॥ (28-12-5) 
 ਉਲਿਾ ਖੇਲੁ ਜਪਰੰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉਪਜਰ ਸੀਸੁ ਜਨਵੰਦਾ॥ (28-12-6) 
 ਆਪਿੁ ਜਕਸੈ ਨ  ਿਾਣ ੈਮੰ ਦਾ ॥ ੧੨॥ (28-12-7) 
 
 ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਿੇਜਠ ਿੈ ਧਰਤੀ ਿੇਜਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ॥ (28-13-1) 
 ਪਾਣੀ ਚਲੈ ਨ ੀਵਾਣ ਨੋ ਜਨਰਮਲੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਧੁ ਪਰਾਣੀ॥ (28-13-2) 



 ਬਿੁ ਰੰਗੀ ਇਕ ਰੰਗੁ ਿੈ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਜਰ ਇਕੋ ਿਾਣੀ॥ (28-13-3) 
 ਤਤਾ ਿੋਵੈ ਧੁਪ ਜਵਜਚ ਛਾਵੈ ਠੰਢਾ ਜਵਰਤੀ ਿਾਣੀ॥ (28-13-4) 
 ਤਪਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੋ ਠੰਢੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਵਿਾਣੀ॥ (28-13-5) 
 ਅਗਜਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਜਤ ਜਵਜਚ ਠੰਢਾ ਿੋਵੈ ਜਬਲਮੁ ਨ ਆਣੀ॥ (28-13-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖੀ ਦੀ ਏਿੁ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ੧੩॥ (28-13-7) 
 
 ਪਾਣੀ ਅੰਦਜਰ ਧਰਜਤ ਿੈ ਧਰਤੀ ਅੰਦਜਰ ਪਾਣੀ ਵਸੈ॥ (28-14-1) 
 ਧਰਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਰੰਗ ਸਭ ਧਰਤੀ ਸਾਉ ਨ ਸਭ ਰਸ ਰਸੈ॥ (28-14-2) 
 ਧਰਤੀ ਗੰ ਧੁ ਨ ਗੰ ਧ ਬਿੁ ਧਰਜਤ ਨ ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਤਰਸੈ॥ (28-14-3) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਕਰਜਮ ਭ ਜਮ ਸਭ ਕੋਈ ਦਸੈ॥ (28-14-4) 
 ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਨ ਲੇਪੁ ਿੈ ਕਜਰ ਮਲ ਮ ਤ ਕਸ ਤੁ ਨ ਧਸੈ॥ (28-14-5) 
 ਵੁਠੇ ਮੀਿ ਿਮਾਇਦੇ ਡਜਵ ਲਗੈ ਅੰਗ ਰੁ ਜਵਗਸੈ॥ (28-14-6) 
 ਦੁਜਖ ਨ ਰੋਵੈ ਸੁਜਖ ਨ ਿਸੈ ॥ ੧੪॥ (28-14-7) 
 
 ਜਪਛਲ ਰਾਤੀੋਂ ਿਾਗਣਾ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦੜਾਏ॥ (28-15-1) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣੁ ਜਨਵ  ਚਲਣੁ ਿਥਿੁ ਦੇ ਕੈ ਭਲਾ ਮਨ ਾਏ॥ (28-15-2) 
 ਥੋੜਾ ਸਵਣਾ ਖਾਵਣਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਨੁ ਗੁਰਮਜਤ ਪਾਏ॥ (28-15-3) 
 ਘਾਜਲ ਖਾਇ ਸੁਜਿਤੁ ਕਰ ੈਵਡਾ ਿੋਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਏ॥ (28-15-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਗਾਂਵਦੇ ਰਾਜਤ ਜਦਿੈੋਂ ਜਨਤ ਚਜਲ ਚਜਲ ਿਾਏ॥ (28-15-5) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਪਰਚਾ ਕਰ ੈਸਜਤਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਨੁ ਪਰਚਾਏ॥ (28-15-6) 
 ਆਸਾ ਜਵਜਚ ਜਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥ ੧੫ ॥ (28-15-7) 
 
 ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਗੁਰਜਸਖੁ ਸਦਾਵੈ॥ (28-16-1) 
 ਇਕ ਮਜਨ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਬਾਿਜਰ ਿਾਂਦਾ ਵਰਜਿ ਰਿਾਵੈ॥ (28-16-2) 
 ਿੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਿੋਇ ਕੈ ਖਸਮੈ ਦਾ ਭਾਣਾਜਤਸੁ ਭਾਵੈ॥ (28-16-3) 
 ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮੁਰੀਦ ਸੋਇ ਕੋ ਜਵਰਲਾ ਗੁਜਰ ਗੋ ਜਰ ਸਮਾਵੈ॥ (28-16-4) 
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕੁ ਿੋਇ ਪੈਰਾਂ ਉਪਜਰ ਸੀਸੁ ਧਰਾਵੈ॥ (28-16-5) 
 ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ਆਪੁ ਿੋਇ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਨ ਨਦਰੀ ਆਵੈ॥ (28-16-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖੀ ਗੁਰੁ ਜਸਖੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੬॥ (28-16-7) 
 
 ਤੇ ਜਵਰਲੈਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਜਚ ਦਰਸਨ ਿੋਜਤ ਪਤੰਗ ਜਮਲੰਦੇ॥ (28-17-1) 
 ਤੇ ਜਵਰਲੈਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਜਚ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਿੋਇ ਜਮਰਗ ਮਰੰਦੇ॥ (28-17-2) 
 ਤੇ ਜਵਰਲੈਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਜਚ ਚਰਣ ਕਵਲ ਿੋਇ ਭਵਰ ਵਸੰਦੇ॥ (28-17-3) 
 ਤੇ ਜਵਰਲੈਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਜਚ ਜਪਰਮ ਸਨੇਿੀ ਮੀਨ ਤਰੰਦੇ॥ (28-17-4) 



 ਤੇ ਜਵਰਲੈਸੈੋਂਸਾਰ ਜਵਜਚ ਗੁਰ ਜਸਖ ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ॥ (28-17-5) 
 ਭੈ ਜਵਜਚ ਿੰਮਜਨ ਭੈ ਰਿਜਨ ਭੈ ਜਵਜਚ ਮਜਰ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿੀਵੰ ਦੇ॥ (28-17-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਜਪਰਮੁ ਚਖੰਦੇ  ॥੧੭॥ (28-17-7) 
 
 ਲਖ ਿਪ ਤਪ ਲਖ ਸੰਿਮਾਂ ਿੋਮ ਿਗ ਲਖ ਵਰਤ ਕਰੰਦੇ॥ (28-18-1) 
 ਲਖ ਤੀਰਥ ਲਖ ਊਲਖਾ ਲਖ ਪੁਰੀਆ ਲਖ ਪੁਰਬ ਲਗੰ ਦੇ॥ (28-18-2) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵਲ ਦੇਿੁਰੇ ਲਖ ਪੁਿਾਰੀ ਪ ਿ ਕਰੰਦੇ॥ (28-18-3) 
 ਿਲ ਥਲ ਮਿੀਅਲ ਭਰਮਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਲਖ ਫੇਜਰ ਜਫਰੰਦੇ॥ (28-18-4) 
 ਲਖ ਪਰਬਤ ਵਣਖੰਡ ਲਖ ਲਖ ਉਦਾਸੀ ਿੋਇ ਭਵੰਦੇ ॥ (28-18-5) 
 ਅਗਨ ੀ ਅੰਗੁ ਿਲਾਇੰ ਦੇ ਲਖ ਜਿਮੰ ਚਜਲ ਿਾਇ ਗਲੰਦੇ॥ (28-18-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖੀ ਸੁਖੁ ਜਤਲੁ ਨ ਲਿੰਦੇ ॥ ੧੮॥ (28-18-7) 
 
 ਚਾਜਰ ਵਰਣ ਕਜਰ ਵਰਜਤਆਂ ਵਰਨੁ ਜਚਿਨੁ ਜਕਿੁ ਨਦਜਰ ਨ ਆਇਆ॥ (28-19-1) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਨੁ ਭੇਖਦਾਰੀਆਂ ਦਰਸਨ ਜਵਜਚ ਨ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ॥ (28-19-2) 
 ਸੰਜਨਆਸੀ ਦਸ ਨਾਵ ਧਜਰ ਨਾਉ ਗਣਾਇ ਨ ਨਾ ਉ ਜਧਆਇਆ॥ (28-19-3) 
 ਰਾਵਲ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (28-19-4) 
 ਬਿੁ ਰ ਪੀ ਬਿੁ ਰ ਪੀਏ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਲੇਖੁ ਜਮਿਾਇਆ॥ (28-19-5) 
 ਜਮਜਲ ਜਮਜਲ ਚਲਦੇ ਸੰਗ ਲਖ ਸਾਧ  ਸੰਜਗ ਨ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ॥ (28-19-6) 
 ਜਵਣ ਗੁਰੁ ਪ ਰੇ ਮੋਿੇ ਮਾਇਆ ॥ ੧੯ ॥ (28-19-7) 
 
 ਜਕਰਸਾਣੀ ਜਕਰਸਾਣ ਕਜਰ ਖੇਤ ਬੀਜਿ ਸੁ ਖਫਲੁ ਨ ਲਿੰਦੇ॥ (28-20-1) 
 ਵਣਿੁ ਕਰਜਨ  ਵਾਪਾਰੀਏ ਲੈ ਲਾਿਾ ਜਨਿ ਘਜਰ ਨ ਵਸੰਦੇ॥ (28-20-2) 
 ਚਾਕਰ ਕਜਰ ਕਜਰ ਚਾਕਰੀ ਿਉਮੈ ਮਾਜਰ ਨ ਸੁਲਿ ਕਰੰਦੇ॥ (28-20-3) 
 ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਚੰਜਗਆਈਆਂ ਕਜਰ ਕਜਰ ਕਰਤਬ ਜਥਰੁ ਨ ਰਿੰਦੇ॥ (28-20-4) 
 ਰਾਿੇ ਪਰਿੇ ਿੋਇ ਕੈ ਕਜਰ ਕਜਰ ਵਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ਪਵੰਦੇ॥ (28-20-5) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਗੁਰ ਜਸਖ ਿੋਇ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਕਜਰ ਮੇਲ ਜਮਲੰਦੇ॥ (28-20-6) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਚਲਦੇ ਜਵਰਲੇ ਬੰਦੇ ॥ ੨੦॥ (28-20-7) 
 
 ਗੁੰਗਾ ਗਾਜਵ ਨ ਿਾਣਈ ਬੋਲਾ ਸੁਣ ੈਨ ਅੰਦਜਰ ਆਣ॥ੈ (28-21-1) 
 ਅੰਨਹੈ ਜਦਜਸ ਨ ਆਵਈ ਰਾਜਤ ਅਨਹੇਰੀ ਘਰੁ ਨ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (28-21-2) 
 ਚਜਲ ਨ ਸਕੈ ਜਪੰਗੁਲਾ ਲ ਲਹਾ ਗਜਲ ਜਮਜਲ ਿੇਤੁ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (28-21-3) 
 ਸੰਜਢ ਸੁਪੁਤੀ ਨ ਥੀਐ ਖੁਸਰ ੈਨਾਜਲ ਨ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ॥ੈ (28-21-4) 
 ਿਜਣ ਿਜਣ ਪੁਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦਲੇ ਨਾਂਵ ਧਰੇਜਨ ਜਧਙਾਣੈ॥ (28-21-5) 
 ਗੁਰਜਸਖੀ ਸਜਤਗੁਰ  ਜਵਣੁ ਸ ਰਿੁ ਿੋਜਤ ਨ ਿੋਇ ਿਿਾਣ॥ੈ (28-21-6) 



 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਖਾਣ ੈ॥ ੨੧॥ (28-21-7) 
 
 ਲਖ ਜਧਆਨ ਸਮਾਜਧ ਲਾਇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਰ ਜਪ ਨ ਅਪਜੜ ਸਕੈ॥ (28-22-1) 
 ਲਖ ਜਗਆਨ  ਵਖਾਜਣ ਕਰ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਉਡਾਰੀ ਥਕੈ॥ (28-22-2) 
 ਬੁਜਧ ਬਲ ਬਚਨ ਜਬਬੇਕ ਲਖ ਢਜਿਢਜਿ ਪਵਜਨ ਜਪਰਮਦਜਰਧਕੈ॥ (28-22-3) 
 ਲਖ ਅਚਰਿ ਅਚਰਿ ਿੋਇ ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਜਬਗਜਤ ਜਵਜਚ ਅਕੈ॥ (28-22-4) 
 ਜਵਸਮਾਦੀ ਜਵਸਮਾਦੁ ਲਖ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਵਜਚ ਸਿਜਮ ਮਿਕੈ॥ (28-22-5) 
 ਗੁਰਜਸਖੀ ਦ ੈਅਜਖ ਫਰਕੈ ॥ ੨੨॥੨੮॥ (28-22-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (29-1-1) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਿੈ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਚੁ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ॥ (29-1-2) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਗੁਰਜਸਖ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਆ॥ (29-1-3) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਗਾਂਵਦੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਅਨਾਿਦੁ ਵਾਇਆ॥ (29-1-4) 
 ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸੁ ਕਜਰ ਆਜਪ ਤਰੇ ਸੈਸਾਰੁ ਤਰਾਇਆ॥ (29-1-5) 
 ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਜਥ ਜਮਜਲ ਚ ਨੇ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗ ਚੜਹਾਇਆ॥ (29-1-6) 
 ਜਗਆਨ ੁ ਜਧਆਨੁ ਜਸਮਰਜਣ ਿੁਗਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਜਮਜਲ ਗੁਰ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ॥ (29-1-7) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡੁ ਵਸਾਇਆ ॥ ੧॥ (29-1-8) 
 
 ਪਰਤਨ ਪਰਧਨ ਪਰਜਨ ੰਦ ਮੇਜਿ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (29-2-1) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਮਨ ੁ ਸਮਝਾਇ ਕੈ ਬਾਿਜਰ ਿਾਂਦਾ ਵਰਜਿ ਰਿਾਇਆ॥ (29-2-2) 
 ਮਜਨ ਜਿਤ ੈਿਗੁ ਜਿਜਣ ਲਇਆ ਅਸਿਧਾਤੁ ਇਕ ਧਾਤੁ ਕਰਾਇਆ॥ (29-2-3) 
 ਪਾਰਸ ਿੋਏ ਪਾਰਸਿੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਜਦਖਾਇਆ॥ (29-2-4) 
 ਿੋਗ ਭੋਗ ਜਿਜਣ ਿੁਗਜਤ ਕਜਰ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇਆ॥ (29-2-5) 
 ਆਪੁ ਗਇਆ ਆਜਪ ਵਰਜਤਆ ਭਗਜਤ ਵਛਲ ਿੋਇ ਵਸਗਜਤ ਆਇਆ॥ (29-2-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੨॥ (29-2-7) 
 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਮਜਲ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮਕਜਰ ਸਾਧੇ॥ (29-3-1) 
 ਿਉਮੈ ਦੁਰਮਜਤ ਪਰਿਰੀ ਗੁਰਮਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਆਰਾਧੇ॥ (29-3-2) 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਨੋ ਲੰਜਘ ਕੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਿਿ ਸਮਾਧੇ॥ (29-3-3) 
 ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਿਾਜਣ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਜਮਿਾਇ ਉਪਾਧੇ॥ (29-3-4) 
 ਿੰਮਣ ਮਰਣਿੁ ਬਾਿਰੇ ਅਿਰਾਵ ਜਰ ਜਮਜਲ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ॥ (29-3-5) 
 ਆਸ ਨ ਤਰਾਸ ਉਦਾਸ ਘਜਰ ਿਰਖ ਸੋਗ ਜਵਿੁ ਅੰਜਮਰਤ ਖਾਧੇ॥ (29-3-6) 
 ਮਿਾ ਅਸਾਧ ਸਾਧਸੰ ਗ ਸਾਧੇ ॥ ੩॥ (29-3-7) 
 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਰਿੁ ਗੁਣੁ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣੁ ਜਿਤਾ॥ (29-4-1) 
 ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਸੰਕਲਪ ਕਜਰ ਇਕ ਮਜਨ ਿੋਇ ਜਵਗੋ ਇ ਦੁਜਚਤਾ॥ (29-4-2) 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਲਵ ਅੰ ਦਜਰ ਇਕੁ ਬਾਿਜਰ ਬਿੁ ਜਭਤਾ॥ (29-4-3) 
 ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ ਜਿਜਣ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਜਵਜਚ ਿੋਇ ਅਜਥਤਾ॥ (29-4-4) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣੁ ਜਨਜਵ ਚਲਣੁ ਿਥਿੁ ਦੇ ਕਜਰ ਪਜਤਤ ਪਜਵਤਾ॥ (29-4-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਅਤੁਲੁ ਅਡੋਲੁ ਅਮੇਲੁ ਅਜਮਤਾ॥ (29-4-6) 



 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਪੀਜੜ ਨਜਪਤਾ ॥ ੪॥ (29-4-7) 
 
 ਚਾਜਰ ਪਦਾਰਥ ਿਥ ਿੋ ਜੜ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਰਿਜਨ ਖੜੋਤੇ॥ (29-5-1) 
 ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਨਵਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪੈ ਇਕ ਸ ਜਤ ਪਰੋਤੇ॥ (29-5-2) 
 ਵੇਦ ਪਾਇਜਨ ਭੇਦੁ ਜਕਿੁ ਪਜੜ ਪਜੜ ਪੰਜਡਤ ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਸਰੋਤੇ॥ (29-5-3) 
 ਚਿੁ ਿੁਜਗ ਅੰਦਰ ਿਾਗਦੀ ਓਜਤ ਪੋਜਤ ਜਮਜਲ ਿਗਮਗ ਿੋਤੇ॥ (29-5-4) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨ ਿੋਇ ਗੁਰਜਸਖ ਵੜੀਅਜਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੋ ਤੇ॥ (29-5-5) 
 ਧਰਮਸਾਲ ਜਵਜਚ ਬੀਿਦੇ ਕਜਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁ ਵਣਿ ਸਓਤੇ॥ (29-5-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ॥ ੫॥ (29-5-7) 
 
 ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਿੰਕਾਰ ਸਾਜਧ ਲੋਭ ਮੋਿ ਦੀ ਿੋਿ ਜਮਿਾਈ॥ (29-6-1) 
 ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਮਰਥੁ ਸੁਗਰਥੁ ਸਮਾਈ॥ (29-6-2) 
 ਪੰਿੇ ਤਤ ਉਲੰਜਘਆ ਪੰਜਿ ਸਬਦ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ॥ (29-6-3) 
 ਪੰਿੇ ਮੁ ਦਰਾ ਵਜਸ ਕਜਰ ਪੰਚਾਇਣੁ ਿੁਇ ਦੇਸ ਦੁਿਾਈ॥ (29-6-4) 
 ਪਰਮੇਸਰ ਿੈ ਪੰਿ ਜਮਜਲ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨ ਕੀਮਜਤ ਪਾਈ॥ (29-6-5) 
 ਪੰਿ ਜਮਲੇ ਪਰਪੰਚ ਤਜਿ ਅਨ ਿਦ ਸਬਦ ਸਬਜਦ ਜਲਵ ਲਾਈ॥ (29-6-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸੋਿਜਨ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ ੬॥ (29-6-7) 
 
 ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਤਰਸਜਨ ਘਣੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਜਤਗੁਰੁ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ॥ (29-7-1) 
 ਜਛਅ ਸਾਸਤਰ ਸਮਝਾਵਣੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (29-7-2) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਜਵਸਮਾਦ ਜਵਜਚ ਗੁਰਮਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥ (29-7-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਕਜਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸ ਰਿੁ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਵਰਤਾਇਆ॥ (29-7-4) 
 ਜਛਅ ਰਸ ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਜਪਰਮੁ ਚਖਾਇਆ॥ (29-7-5) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਜਚਰੁ ਿੀਵਣੇ ਚਿਵਰਜਤ ਿੋਇ ਮੋਿੇ ਮਾਇਆ ॥ (29-7-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਸਿਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੭॥ (29-7-7) 
 
 ਸਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਇ ਲੈ ਭਵਿਲ ਅੰਦਜਰ ਰਿੇ ਜਨਰਾਲਾ॥ (29-8-1) 
 ਸਤੇ ਦੀਪ ਅਨਹੇਰੁ ਿੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੀਪਕੁ ਸਬਦ ਉਿਾਲਾ॥ (29-8-2) 
 ਸਤੇ ਪੁਰੀਆ ਸੋਧੀਆ ਸਿਿ ਪੁਰੀ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (29-8-3) 
 ਸਤੇ ਰੋਿਜਣ ਸਤ ਵਾਰ ਸਾਧੇ ਫਜੜ ਫਜੜ ਮਥੇ ਵਾਲਾ॥ (29-8-4) 
 ਤਰੈ ਸਤੇ ਬਰਿਮੰ ਜਡ ਕਜਰ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਜਘ ਸੁਖਾਲਾ॥ (29-8-5) 
 ਸਤੇ ਸੁਰ ਭਰਪ ਰੁ ਕਜਰ ਸਤੀ ਧਾਰੀ ਪਾਜਰ ਜਪਆਲਾ॥ (29-8-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਮਾਲਾ ॥ ੮॥ (29-8-7) 
 



 ਅਠ ਖੰਜਡ ਪਾਖੰਡ ਮਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਇਕ ਮਜਨ ਇਕ ਜਧਆਇਆ॥ (29-9-1) 
 ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਪਾਰਸ ਜਮਲੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਕੰਚਨੁ ਿੋਜਤ ਿਗਾਇਆ॥ (29-9-2) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਸਧ ਸਾਜਧਕਾਂ ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇਆ॥ (29-9-3) 
 ਅਠੈ ਪਿਰ ਅਰਾਧੀਐ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (29-9-4) 
 ਅਸਿ ਕੁਲੀ ਜਵਿੁ ਉਤਰੀ ਸਜਤਗੁਰ ਮਜਤ ਨ ਮੋਿੇ ਮਾਇਆ॥ (29-9-5) 
 ਮਨ ੁ ਅਸਾਧੁ ਨ ਸਾਧੀਐ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਾਜਧ ਸਧਾਇਆ॥ (29-9-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਮਨ  ਵਜਸ ਆਇਆ ॥ ੯॥ (29-9-7) 
 
 ਨਉ ਪਰਕਾਰੀ ਭਗਜਤ ਕਜਰ ਸਾਧ ੈਨਵੈ ਦੁਆਰ ਗੁਰਮਤੀ॥ (29-10-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਪਰਮੁ ਚਖਾਇਆ ਗਾਵੈ ਿੀਭ ਰਸਾਇਜਣ ਰਤੀ॥ (29-10-2) 
 ਨਵੀ ਖੰਡੀ ਿਾਣਾਇਆ ਰਾਿੁ ਿੋਗ ਜਿਜਣ ਸਤੀ ਅਸਤੀ॥ (29-10-3) 
 ਨਉ ਕਜਰ ਨਉ ਘਰ ਸਾਜਧਆ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਲਉ  ਉਤਪਤੀ॥ (29-10-4) 
 ਨਵ ਜਨਜਧ ਜਪਛਲ ਗਣੀ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਨਾਥ ਿੁਗਤੀ॥ (29-10-5) 
 ਨਉ ਉਖਲ ਜਵਜਚ ਉ ਖਲੀ ਜਮਠੀ ਕਉੜੀ ਠੰਢੀ ਤਤੀ॥ (29-10-6) 
 ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਸਣਖਤੀ ॥ ੧੦॥ (29-10-7) 
 
 ਦਾਜਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਿਾਣ॥ੈ (29-11-1) 
 ਉਸੁ ਸ ਅਰੁ ਉਸੁ ਗਾਇ ਿੈ ਪਰ ਧਨ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣ॥ੈ (29-11-2) 
 ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਿੰਬੁ ਦੇਜਖ ਮੋਿੇ ਮੋਜਿ ਨ ਧੋਜਿ ਜਧਙਾਣੈ॥ (29-11-3) 
 ਉਸਤਜਤ ਜਨੰਦਾ ਕੰ ਜਨ ਸੁਜਣ ਆਪਿੁ ਬੁਰਾ ਨ ਆਜਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (29-11-4) 
 ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ਨ ਆਪੁ ਗਜਣ ਕਜਰ ਅਿੰਮੇਉ ਨ ਜਕਸੈ ਰਞਾਣ॥ੈ (29-11-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਰਸ ਰਲੀਆ ਮਾਣ॥ੈ (29-11-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਿਿੁ ਕੁਰਬਾਣ ੈ॥ ੧੧॥ (29-11-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਪਰਮੁ ਚਖਾਇਆ ਭੁਖ ਨ  ਖਾਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ॥ (29-12-1) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਨੀੋਂਦ ਉਘੜੀ ਿਾਗਜਦਆਂ ਸੁਖ ਰੈਜਣ ਜਵਿਾਣੀ॥ (29-12-2) 
 ਸਾਿੇ ਬਧੇ ਸੋੋਂਿਦੇ ਮੈਲਾਪੜ ਪਰਵਾਣੁ ਪਰਾਣੀ॥ (29-12-3) 
 ਚਲਣੁ ਿਾਜਣ ਸੁਿਾਣ ਿੋਇ ਿਗ ਜਮਿਮਾਨ ਆਏ ਜਮਿਮਾਣੀ॥ (29-12-4) 
 ਸਚੁ ਵਣਜਿ ਖੇਪ ਲੈ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ ਨੀਸਾਣੀ॥ (29-12-5) 
 ਿਲਜਤ ਪਲਜਤ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਗੁਰ ਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਮਜਨ ਭਾਣੀ॥ (29-12-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਅਖਥ ਕਿਾਣੀ ॥ ੧੨॥ (29-12-7) 
 
 ਿਉਮੈ ਗਰਬੁ ਜਨਵਾਰੀਐ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ॥ (29-13-1) 
 ਜਗਆਨ  ਮਤੀ ਘਜਿ ਚਾਨਣਾ ਭਰਮ ਅਜਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰ ਜਮਿਾਵੈ॥ (29-13-2) 



 ਿੋਇ ਜਨਸਾਣਾ ਢਜਿ ਪਵੈ ਦਰਗਜਿ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣਾ ਪਾਵੈ॥ (29-13-3) 
 ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਂਵਦਾ ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸੁ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ॥ (29-13-4) 
 ਭਾਣਾ ਮੰ ਨੈ ਮੰਨੀਐ ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਜਪ ਮਨ ਾਵੈ॥ (29-13-5) 
 ਦੁਨੀਆ ਜਵਜਚ ਪਰਾਿੁਣਾ ਦਾਵਾ ਛਜਡ ਰਿੇ ਲਾ ਦਾਵੈ॥ (29-13-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਿੁਕਜਮ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੩॥ (29-13-7) 
 
 ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਇਕੁ ਿਾਜਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਜਮਿਾਇਆ॥ (29-14-1) 
 ਿਉਮੈ ਪਾਜਲ ਢਿਾਇ ਕੈ ਤਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰੁ ਜਮਲਾਇਆ॥ (29-14-2) 
 ਨਦੀ ਜਕਨਾਰ ੈਦਿੁ ਵਲੀ ਇਕ ਦ  ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ॥ (29-14-3) 
 ਰੁਖਿੁ ਫਲੁ ਤੈ ਫਲੁ ਰੁਖੁ ਇਕੁ ਨਾਉ ਫਲੁ ਰੁਖੁ ਸਦਾਇਆ॥ (29-14-4) 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਇਕੁ ਸੁਝ ਿੈ ਸੁਝੈ ਸੁਝੁ ਨ ਿੋਰੁ ਜਦਖਾਇਆ॥ (29-14-5) 
 ਰਾਤੀੋਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਜਦਿ ਚੜੀਐ ਜਕਜਨ ਆਖੁ ਲੁਕਾਇਆ॥ (29-14-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਇਕੁ ਮਜਨ ਇਕੁ ਜਧਆਇਆ ॥ ੧੪॥ (29-14-7) 
 
 ਗੁਰਜਸਖ ਿੋਗੀ ਿਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਜਰ ਕਰਜਨ  ਉਦਾਸੀ॥ (29-15-1) 
 ਕੰਨੀੋਂ ਮੁੰ ਦਰਾਂ ਮੰ ਤਰ ਗੁਰ ਸੰਤਾਂ ਧ ਜੜ ਜਬਭ ਤ ਸੁ ਲਾਸੀੇੁ॥ (29-15-2) 
 ਜਖੰਥਾ ਜਖਮਾ ਿੰਢਾਵਣੀ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਭਾਉ ਭੁਗਜਤ ਜਬਲਾਸੀ॥ (29-15-3) 
 ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਸੰਙੀ ਵਿ ੈਡੰਡਾ ਜਗਆਨ ੁ ਜਧਆਨੁ ਗੁਰ ਦਾਸੀ॥ (29-15-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁ ਰ ਗੁਫੈ ਬਜਿ ਸਿਜਿ ਸਮਾਜਧ ਅਗਾਜਧ ਜਨਵਾਸੀ॥ (29-15-5) 
 ਿਉਮੈ ਰੋਗ ਅਰੋਗ ਿੋਇ ਕਜਰ ਸੰਿੋਗੁ ਜਵਿੋਗ ਖਲਾਸੀ॥ (29-15-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਦੁਰਮਜਤ ਸਾਬਾਸੀ ॥ ੧੫ ॥ (29-15-7) 
 
 ਲਖ ਬਰਿਮੇ ਲਖ ਵੇਦ ਪਜੜ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਜਰ ਕਜਰ ਸਭ ਥਕੇ॥ (29-16-1) 
 ਮਿਾਦੇਵ ਅਵਧ ਤ ਲਖ ਿੋਗ ਜਧਆਨ ਉਣੀਦ ੈਅਕੇ॥ (29-16-2) 
 ਲਖ ਜਬਸਨ ਅਵਤਾਰ  ਲੈ ਜਗਆਨ  ਖੜਗੁ ਫਜੜ ਪਿੁਜਚ ਨ ਸਕੇ॥ (29-16-3) 
 ਲਖ ਲੋਮਸੁ ਜਚਰ ਿੀਵਣੇ ਆਜਦ ਅੰਜਤ ਜਵਜਚ ਧੀਰਕ ਧਕੇ॥ (29-16-4) 
 ਜਤਜਨ ਲੋਅ ਿੁਗ ਚਾਜਰ ਕਜਰ ਲਖ ਬਰਿਮੰ ਡ ਖੰਡ ਕਰ ਢਕੇ॥ (29-16-5) 
 ਲਖ ਪਰਲਉ  ਉਤਪਜਤ ਲਖ ਿਰਿਿ ਮਾਲਾ ਅਜਖ ਫਰਕੇ॥ (29-16-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਆਸਕੁ ਿੋਇ ਤਕੇ ॥ ੧੬॥ (29-16-7) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਬਰ ਿਮੁ ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਿੈ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸੋਈ॥ (29-17-1) 
 ਿੋਗ ਜਧਆਨੁ ਿੈਰਾਨੁ ਿੋਇ ਵੇਦ ਜਗਆਨ  ਪਰਵਾਿ ਨ ਿੋਈ॥ (29-17-2) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵਦੇ ਿਲ ਥਲ ਮਿੀਅਲ ਭਵਦੇ ਲੋਈ॥ (29-17-3) 
 ਿੋਮ ਿਗ ਿਪ ਤਪ ਘਣੇ ਕਜਰ ਕਜਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੁਖ ਰੋਈ॥ (29-17-4) 



 ਵਜਸ ਨ ਆਵੈ ਧਾਂਵਦਾ ਅਠੁ ਖੰਜਡ ਪਾਖੰਡ ਜਵਗੋ ਈ॥ (29-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੁ ਜਿਜਣ ਿਗੁ ਜਿਣੈ ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੋਈ॥ (29-17-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਣ ਿਾਰੁ ਪਰੋਈ ॥ ੧੭ ॥ (29-17-7) 
 
 ਅਲਖ ਜਨਰੰਿਨ ਆਖੀਐ ਰ ਪ ਨ ਰੇਖ ਅਲੇਖ ਅਪਾਰਾ॥ (29-18-1) 
 ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਜਬਗਜਤ ਘਣੀ ਜਸਮਰਜਣ ਸੇਖ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰਾ॥ (29-18-2) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਕਉ ਿਾਣੀਐ ਕੋਇ ਨ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਾਰਾ॥ (29-18-3) 
 ਅਚਰਿੁ ਨੋ ਅਚਰਿੁ ਿੋਇ ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦੁ ਸੁਮਾਰਾ॥ (29-18-4) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿੋਇ ਘਰ ਬਾਰੀ ਬਿੁ ਵਣਿ ਵਪਾਰਾ॥ (29-18-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਅਰਾਜਧਆਭਗਜਤ ਵਛਲ ਗੁਰੁ ਰ ਪੁ ਮੁਰਾਰਾ॥ (29-18-6) 
 ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਗੁਜਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ ॥ ੧੮॥ (29-18-7) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਜਪਰਿੜੀ ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰੁ ਅਪਾਰਾ॥ (29-19-1) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਜਚ ਰਜਖਓਨੁ ਕਜਰ ਭਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋਜੜ ਪਸਾਰਾ॥ (29-19-2) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੁਗ ਵਰਜਤਆ ਅਗਮ ਅਗੋ ਚਰੁ ਧੁੰਧ ਕਾਰਾ॥ (29-19-3) 
 ਕੇਤਜੜਆਂ ਿੁਗ ਵਰਜਤਆ ਕਜਰ ਕਜਰ ਕੇਤਜੜਆਂ ਅਵਤਾਰਾ॥ (29-19-4) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਿੋਇ ਆਇਆ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਿ ਪਾਿਾਰਾ॥ (29-19-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਵਸਗਜਤ ਿੋਆ ਓਜਤ ਪੋਜਤ ਕਜਰ ਜਪਰਮ ਜਪਆਰਾ॥ (29-19-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਝੈ ਜਸਰਿਣਿਾਰਾ ॥ ੧੯ ॥ (29-19-7) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਪਰਗਿੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਸਬਦ ਜਵਚਾਰਾ॥ (29-20-1) 
 ਇਕਦ  ਿੋਇ ਸਿਸ ਫਲੁ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਓਅੰ ਕਾਰਾ॥ (29-20-2) 
 ਜਡਠਾ ਸੁਜਣਆ ਮੰਜਨਆ ਸਨਮੁਜਖ ਸੇ ਜਵਰਲੇ ਸੈਸਾਰਾ॥ (29-20-3) 
 ਪਜਿਲੋ ਦੇ ਪਾ ਖਾਕ ਿੋਇ ਜਪਛਿੁ ਿਗੁ ਮੰ ਗੈ ਪਗ ਛਾ ਰਾ॥ (29-20-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਾਰਗ ਚਜਲਆ ਸਚੁ ਵਣਿੁ ਕਜਰ ਪਾਜਰ ਉਤਾਰਾ॥ (29-20-5) 
 ਕੀਮਜਤ ਕੋਇ ਨ ਿਾਣਈ ਆਖਜਣ ਸੁਣਜਨ ਨ ਜਲਖਜਣਿਾਰਾ॥ (29-20-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਪਆਰਾ ॥ ੨੦॥ (29-20-7) 
 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਜਲਵ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮੁ ਚਖਾਇਆ॥ (29-21-1) 
 ਸਭ ਜਨਧਾਨ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਜਰ ਸਭੇ ਫਲ ਬਜਲਿਾਰ  ਕਰਾਇਆ॥ (29-21-2) 
 ਜਤਰਸਨਾ ਿਲਜਣ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸਾਂਜਤ ਸਿਿ ਸੰਤੋਖੁ ਜਦੜਾਇਆ॥ (29-21-3) 
 ਸਭੇ ਆਸਾ ਪ ਰੀਆ ਆਸਾ ਜਵਜਚ ਜਨਰਾਸ ਵਲਾਇਆ॥ (29-21-4) 
 ਮਨ ਸਾ ਮਨ ਜਿ ਸਮਾਇ ਲੈ ਮਨ ਕਾਮਨ  ਜਨਿਕਾਮ ਨ ਧਾਇਆ॥ (29-21-5) 
 ਕਰਮ ਕਾਲ ਿਮ ਿਾਲ ਕਜਿ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਨਿਕਰਮ ਰਿਾਇਆ॥ (29-21-6) 



 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸ ਕਜਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਿ ਗੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ॥ (29-21-7) 
 ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ ॥ ੨੧॥੨੯॥ (29-21-8) 



 Vaar 30 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (30-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਸੁਿੇਲਾ॥ (30-1-2) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਂਵਦੇ ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦੁਿੇਲਾ॥ (30-1-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਸਾਦਸੰਗੁ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਕਜਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇ ਲਾ॥ (30-1-4) 
 ਕ ੜੁ ਕੁਸਤੁ ਅਸਾਧ ਸੰਗੁ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਫਲੁ ਿੈ ਜਵਿੁ ਵੇਲਾ॥ (30-1-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਵਣਾ ਪੈਰੀ ਪਉਣਾ ਨੇਿੁ ਨਵੇਲਾ॥ (30-1-6) 
 ਮਨ ਸੁਖ ਆਪੁ ਗਵ ਾਵਣਾ ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਰ ਤੇ ਉਕੜੁ ਚੇਲਾ॥ (30-1-7) 
 ਕੈੜੁ ਸਚੁ ਸੀਿ ਬਕਰ ਖੇਲਾ ॥ ੧॥ (30-1-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਸਚੁ ਿੈ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖ ਫਲੁ ਕ ੜੁ ਕ ੜਾਵਾ॥ (30-2-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਰੁਖੁ ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਪਛਾਵਾ॥ (30-2-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਅਡੋਲੁ ਿੈ ਮਨਮੁਖ ਫੇਜਰ ਜਫਰੰਦੀ ਛਾਵਾਂ॥ (30-2-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਕੋਇਲ ਅੰਬ ਵਣ ਮਨ ਮੁਖ ਵਜਣ ਵਜਣ ਿੰਢਜਨ ਕਾਵਾਂ॥ (30-2-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚੁ ਬਾਗ ਿੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਗੁਰ ਮੰ ਤ ਸਚਾਵਾਂ॥ (30-2-5) 
 ਜਵਿੁ ਵਣੁ ਵਜਲ ਅਸਾਧ ਸੰਜਗ ਬਿੁਤੁ ਜਸਆਣਪ ਜਨਗੋ ਸਾਵਾਂ॥ (30-2-6) 
 ਜਿਉ ਕਜਰ ਵੇਸੁਆ ਵੰਸੁ ਜਨਨਾਵਾਂ ॥ ੨॥ (30-2-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿੋਇ ਵੀਆਿੀਐ ਦੁਿੀ ਵਲੀ ਜਮਜਲ ਮੰ ਗਲ ਚਾਰਾ॥ (30-3-1) 
 ਦੁਿੁ ਜਮਜਲ ਿੰਮੈ ਿਾਣੀਐ ਜਪਤਾ ਿਾਜਤ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰਾ॥ (30-3-2) 
 ਿੰਮਜਦਆਂ ਰੁਣਝੁੰਝਣਾ ਵੰਜਸ ਵਧਾਈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰਾ॥ (30-3-3) 
 ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸੋ ਜਿਲੇ ਜਵਰਤੀਸਰ ਬਿੁ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ॥ (30-3-4) 
 ਬਿੁ ਜਮਤੀ ਿੋਇ ਵੇਸੁਆ ਨਾ ਜਪਉ ਨਾਉੋਂ ਜਨਨਾਉੋਂ ਪੁਕਾਰਾ॥ (30-3-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸ ਮਨ ਮੁਜਖ ਠਗ ਬਗ ਵੰਸ ਿਜਤਆਰਾ॥ (30-3-6) 
 ਸਜਚ ਸਜਚਆਰ ਕ ੜਿੁ ਕ ਜੜਆਰਾ ॥ ੩॥ (30-3-7) 
 
 ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ॥ (30-4-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਿੰਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਅਡੋਲਾ॥ (30-4-2) 
 ਖੀਰਿੁ ਨੀਰ ਜਨਕਾਲਦੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਗਆਨ ੁ ਜਧਆਨੁ ਜਨਰੋਲਾ॥ (30-4-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਸਲਾਿੀਐ ਤੋਲੁ ਨ ਤੋਲਣਿਾਰੁ ਅਤੋਲਾ॥ (30-4-4) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਬਗੁਲ ਸਮਾਜਧ ਿੈ ਘੁਜਿ ਘੁਜਿ ਿੀਆਂ ਖਾਇ ਅਬੋਲਾ॥ (30-4-5) 
 ਿੋਇ ਲਖਾਉ ਜਿਕਾਉ ਿਾਇ ਛਪਜੜ ਊਿੁ ਪੜੈ ਮੁਿਚੋਲਾ॥ (30-4-6) 



 ਸਚੁ ਸਾਉ ਕ ੜੁ ਗਜਿਲਾ ਗੋ ਲਾ ॥ ੪॥ (30-4-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੁ ਸੁਲਖਣਾ ਸਜਭ ਸੁਲਖਣ ਸਚੁ ਸੁਿਾਵਾ॥ (30-5-1) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਕ ੜੁ ਕੁਲਖਣਾ ਸਭ ਕੁਲਖਣ ਕ ੜੁ ਕੁਦਾਵਾ॥ (30-5-2) 
 ਸਚੁ ਸੁਇਨਾ ਕ ੜੁ ਕਚੁ ਿੈ ਕਚੁ ਨ ਕੰਚਨ ਮੁਜਲ ਮੁਲਾਵਾ॥ (30-5-3) 
 ਸਚੁ ਭਾਰਾ ਕ ੜੁ ਿਉਲੜਾ ਪਵੈ ਨ  ਰਤਕ ਰਤਨ ਭੁਲਾਵਾ॥ (30-5-4) 
 ਸਚੁ ਿੀਰਾ ਕ ੜੁ  ਫਿਕੁ ਿੈ ਿੜੈ ਿੜਾਵ ਨ ਿੁੜੈ ਿੁੜਾਵਾ॥ (30-5-5) 
 ਸਚ ਦਾਤਾ ਕ ੜੁ ਮੰ ਗਤਾ ਜਦਿੁ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਸਾਿ ਜਮਲਾਵਾ॥ (30-5-6) 
 ਸਚੁ ਸਾਬਤੁ ਕ ਜੜ ਜਫਰਦਾ ਫਾਵਾ ॥ ੫॥ (30-5-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਸੁਰੰਗੁ ਮ ਲੁ ਮਿੀਠ ਨ ਿਲੇ ਿਲੰ ਦਾ॥ (30-6-1) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਕ ੜੁ ਕੁਰੰਗ ਿੈ ਫੁਲ ਕੁਸੰਭੈ ਜਥਰ ਨ ਰਿੰਦਾ॥ (30-6-2) 
 ਥੋਮ ਕਥ ਰੀ ਵਾਸੁ ਲੈ ਨ ਕੁ ਮਰੋੜੈ ਮਨ ਭਾਵੰਦਾ॥ (30-6-3) 
 ਕ ੜੁ ਸਚੁ ਅਕ ਅੰਬ ਫਲ ਕਉੜਾ ਜਮਠਾ ਸਾਉ ਲਿੰਦਾ॥ (30-6-4) 
 ਸਾਿ ਚੋਰ ਸਚੁ ਕ ੜੁ ਿੈ ਸਾਿੁ ਸਵੈ ਚੋਰੁ ਜਫਰ ੈਭਵੰਦਾ॥ (30-6-5) 
 ਸਾਿ ਫੜੈ ਉ ਜਠ ਚੋਰ ਨੋ ਜਤਸੁ ਨੁਕਸਾਨੁ ਦੀਬਾਣੁ ਕਰੰਦਾ॥ (30-6-6) 
 ਸਚੁ ਕ ੜੈ ਲੈ ਜਨਿਜਣ ਬੰਦਾ ॥ ੬॥ (30-6-7) 
 
 ਸਚੁ ਸੋਿੈ ਜਸਰ ਪਗ ਜਿ ਉ ਕੋਝਾ ਕ ੜੁ ਕਥਾਇ ਕਛੋਿਾ॥ (30-7-1) 
 ਸਚੁ ਸਤਾਣਾ ਸਾਰਦ ਲੁ ਕ ੜੁ ਜਿਵੈ ਿੀਣਾ ਿਰਣੋਿਾ॥ (30-7-2) 
 ਲਾਿਾ ਸਚੁ ਵਣੰਿੀਐ ਕ ੜੁ ਜਕ ਵਣਿਿੁ ਆਵੈ ਤੋਿਾ॥ (30-7-3) 
 ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਬਾਜਸ ਿੈ ਕ ੜੁ ਨ ਚਲੈ ਦਮੜਾ ਖੋਿਾ॥ (30-7-4) 
 ਤਾਰੇ ਲਖ ਅਮਾਵਸੈ ਘੇਜਰ ਅਨੇਜਰ ਚਨਾਇਅਣੁ ਿੋਿਾ॥ (30-7-5) 
 ਸ ਰਿ ਇਕੁ ਚੜਹੰਜਦਆ ਿੋ ਇ ਅਠ ਖੰਡ ਪਵੈ ਫਲਫੋਿਾ॥ (30-7-6) 
 ਕ ੜੁ ਸਚੁ ਜਿਉੋਂ ਵਿੁ ਘਰੋਿਾ ॥ ੭॥ (30-7-7) 
 
 ਸੁਿਣੇ ਸਾਮਰਤਖ ਜਿਉ ਕ ੜੁ ਸਚੁ ਵਰਤ ੈਵਰਤਾਰਾ॥ (30-8-1) 
 ਿਜਰ ਚੰਦਉਰੀ ਨਗਰ ਵਾਂਗੁ ਕ ੜੁ ਸਚੁ ਪਰਗਿੁ ਪਾਿਾਰਾ॥ (30-8-2) 
 ਨਦੀ ਪਛਾਵਾਂ ਮਾਣਸਾ ਜਸਰ ਤਲਵਾਇਆ ਅੰਬਰੁ ਤਾਰਾ॥ (30-8-3) 
 ਧ ਅਰੁ ਧੁੰਧ ਕਾਰੁ ਿੋਇ ਤੁਜਲ ਨ ਘਣਿਜਰ ਵਰਸਣਿਾਰਾ॥ (30-8-4) 
 ਸਾਉ ਨ ਜਸਮਰਜਣ ਸੰਕਰ ੈਦੀਪਕ ਬਾਝੁ ਨ ਜਮਿੈ ਅੰਧਾਰਾ॥ (30-8-5) 
 ਲੜੈ ਨ  ਕਾਗਜਲ ਜਲਜਖਆ ਜਚਤੁ ਜਚਤੇਰੇ ਸੈ ਿਥੀਆਰਾ॥ (30-8-6) 
 ਸਚੁ ਕ ੜੁ ਕਰਤ ਜਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ੮॥ (30-8-7) 
 



 ਸਚੁ ਸਮਾਇਣੁ ਦੁਧ ਜਵਜਚ ਕ ੜ ਜਵਗਾੜੁ ਕਾਂਿੀ ਦੀ ਚੁਖ॥ੈ (30-9-1) 
 ਸਚੁ ਭੋਿਨੁ ਮੁਜਿ ਖਾਵਣਾ ਇਕੁ ਦਾਣਾ ਨਕੈ ਵਜਲ  ਦੁਖੈ॥ (30-9-2) 
 ਫਲਿੁ ਰੁਖ ਰੁਖਿੁ ਸੁ ਫਲੁ ਅੰਜਤ ਕਾਜਲ ਖਉ ਲਾਖਿੁ ਰੁਖੈ॥ (30-9-3) 
 ਸਉ ਵਜਰਆ ਅਜਗ ਰੁਖ ਜਵਜਚ ਭਸਮ ਕਰ ੈਅਜਗ ਜਬੰਦਕੁ ਧੁਖੈ॥ (30-9-4) 
 ਸਚੁ ਦਾਰ  ਕ ੜੁ ਰੋਗੁ ਿੈ ਗੁਰ ਵੈਦ ਵੇਦਜਨ ਮਨ ਮੁਖੈ॥ (30-9-5) 
 ਸਚੁ ਸਥੋਈ ਕ ੜੁ ਠਗੁ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ॥ੈ (30-9-6) 
 ਕ ੜੁ ਪਚੈ ਸਚੈ ਦੀ ਭੁਖੈ ॥੯॥ (30-9-7) 
 
 ਕ ੜੁ ਕਪਿ ਿਜਥਆਰ ਜਿਉ ਸਚੁ ਰਖਵਾਲਾ ਜਸਲਿ ਸੰਿੋਆ॥ (30-10-1) 
 ਕ ੜੁ ਵੈਰੀ ਜਨਤ ਿੋਿਦਾ ਸਚੁ ਸੁਜਮਤੁ ਜਿਮਾਇਜਤ ਿੋਆ॥ (30-10-2) 
 ਸ ਰਵੀਰੁ ਵਰੀਆਮੁ ਸਚੁ ਕ ੜੁ ਕੁੜਾਵਾ ਕਰਦਾ ਢੋਆ॥ (30-10-3) 
 ਜਨਿਚਲੁ ਸਚੁ ਸੁਥਾਇ ਿੈ ਲਰਿੈ ਕ ੜੁ ਕੁਥਾਇ ਖੜੋਆ॥ (30-10-4) 
 ਸਜਚ ਫਜੜ ਕ ੜੁ ਪਛਾਜੜਆ ਚਾਜਰ ਚ ਕ ਵੈਖਨ ਤਰੈ ਲੋਆ॥ (30-10-5) 
 ਕ ੜੁ ਕਪਿੁ ਰੋਗੀ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਦਾ ਿੀ ਨਵਾਂ ਜਨਰੋਆ॥ (30-10-6) 
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਕ ੜੁ ਕ ੜੁ ਜਵਖੋਆ ॥ ੧੦॥ (30-10-7) 
 
 ਸਚੁ ਸ ਰਿੁ ਪਰਗਾਸੁ ਿੈ ਕ ੜਿੁ ਘੁਘ  ਕੁਝੁ ਨ ਸੁਝੈ॥ (30-11-1) 
 ਸਚ ਵਣਸਪਜਤ ਬੋਿੀਐ ਕ ੜਿੁ ਵਾਸ ਨ ਚੰਦਨ ਬੁਝੈ॥ (30-11-2) 
 ਸਚਿੁ ਸਫਲ ਤਰੋਵਰਾ ਜਸੰਮਲੁ ਅਫਲੁ ਵ ਡਾਈ ਲੁਝੈ॥ (30-11-3) 
 ਸਾਵਜਣ ਵਣ ਿਰੀਆਵਲੇ ਸੁਕ ੈਅਕੁ ਿਵਾਿਾਂ ਰੁਝੈ॥ (30-11-4) 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਮਾਨਸਜਰ ਸੰਜਖ ਜਨਸਖਣ ਿਸਤਨ ਦੁਝ॥ੈ (30-11-5) 
 ਸਚੁ ਗੰ ਗੋ ਦਕੁ ਜਨਰਮਲਾ ਕ ਜੜ ਰਲੈ ਮਦ ਪਰਗਿੁ ਗੁਝ॥ੈ (30-11-6) 
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਕ ੜੁ ਕ ੜਿੁ ਖੁਝੈ ॥ ੧੧॥ (30-11-7) 
 
 ਸਚੁ ਕ ੜ ਦੁਇ ਝਾਗੜ  ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਚਉਤੈ ਆਇਆ॥ (30-12-1) 
 ਅਗੇ  ਸਚਾ ਸਜਚ ਜਨਆਇ ਆਪ ਿਿ ਜਰ ਦੋਵੈ ਝਗੜਾਇਆ॥ (30-12-2) 
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਕ ਜੜ ਕ ਜੜਆਰੁ ਪੰਚਾ ਜਵਜਚਦੋ ਕਜਰ ਸਮਝਾਇਆ॥ (30-12-3) 
 ਸਜਚ ਜਿਤਾ ਕ ਜੜ ਿਾਜਰਆ ਕ ੜੁ ਕ ੜਾ ਕਜਰ ਸਿਜਰ ਜਫਰਾਇਆ॥ (30-12-4) 
 ਸਜਚਆਰ ੈਸਾਬਾਜਸ ਿੈ ਕ ਜੜਆਰੈ ਜਫਿੁ ਜਫੁਿੁ ਕਰਾਇਆ॥ (30-12-5) 
 ਸਚ ਲਿਣਾ ਕ ਜੜ ਦੇਵਣਾ ਖਤੁ ਸਤਾਗਲੁ  ਜਲਜਖ ਦੇਵਾਇਆ॥ (30-12-6) 
 ਆਪ ਠਗਾਇ ਨ ਠਗੀਐ ਠਗਣਿਾਰ ੈਆਪੁ ਠਗਾਇਆ॥ (30-12-7) 
 ਜਵਰਲਾ ਸਚੁ ਜਵਿਾਝਣ ਆਇਆ ॥ ੧੨॥ (30-12-8) 
 
 ਕ ੜੁ ਸੁਤਾ ਸਚੁ ਿਾਗਦਾ ਸਚੁ ਸਾਜਿਬ ਦੇ ਮਜਨ ਭਾਇਆ॥ (30-13-1) 



 ਸਚੁ ਸਚੈ ਕਜਰ ਪਾਿਰ  ਸਚ ਭੰਡਾਰ ਉਤੇ ਬਜਿਲਾਇਆ॥ (30-13-2) 
 ਸਚੁ ਆਗ  ਆਨਹੇਰ ਕ ੜ ਉਝਜੜ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਚਲਾਇਆ॥ (30-13-3) 
 ਸਚੁ ਸਚੇ ਕਜਰ ਫਉਿਦਾਰੁ ਰਾਿੁ ਚਲਾਵਣੁ ਿੋਗੁ ਪਠਾਇਆ॥ (30-13-4) 
 ਿਗ ਭਵਿਲੁ ਜਮਜਲ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਗੁਰ ਬੋਜਿਥੈ ਚਾਜੜਿ੍ਿ ਤਰਾਇਆ॥ (30-13-5) 
 ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਿੁ ਫਜੜ ਅਿੰਕਾਰੁ ਗਰਦਜਨ ਮਰਵਾਇਆ॥ (30-13-6) 
 ਪਾਜਰ ਪਏ ਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ੧੩॥ (30-13-7) 
 
 ਲ ਣੁ ਸਾਜਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਜਰ ਲਜੜ ਮਰੈ  ਸੁ ਿਾਪੈ॥ (30-14-1) 
 ਜਸਰ ਵਢ ੈਿਥੀਆਰੁ ਕਜਰ ਵਰੀਆਮਾ ਵਜਰਆਮੁ ਜਸਞਾਪੈ॥ (30-14-2) 
 ਜਤਸੁ ਜਪਛੈ ਿੋ ਇਸਤਰੀ ਥਜਪ ਥੇਈ ਦੇ ਵਰ ੈਸਰਾਪੈ॥ (30-14-3) 
 ਪੋਤੈ ਪੁਤ ਵਡੀਰੀਅਜਨ  ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰੁ ਪਰਾਪੈ॥ (30-14-4) 
 ਵਖਤੈ ਉ ਪਜਰ ਲਜੜ ਮਰੈ ਅੰ ਜਮਰਤ ਵੇਲੈ ਸਬਦੁ ਅਲਾਪੈ॥ (30-14-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਿਾਇ ਕੈ ਿਉਮੈ ਮਾਜਰ ਮਰੈ ਆਪੁ ਆਪੈ॥ (30-14-6) 
 ਲਜੜ ਮਰਣਾ ਤੈ ਸਤੀ ਿੋਣੁ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਪ ਰਣ ਪਰਤਾਪੈ॥ (30-14-7) 
 ਸਜਚ ਜਸਦਕ ਸਚ ਪੀਰੁ ਪਛਾਪੈ ॥ ੧੪॥ (30-14-8) 
 
 ਜਨਿਚਲੁ ਸਚਾ ਥੇਿੁ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਪੰਿੇ ਪਰਧਾਨਾ॥ (30-15-1) 
 ਸਜਤ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਮਰਥੁ ਸਭੋ ਬੰਧਾਨ ਾ॥ (30-15-2) 
 ਗੁਰ ਉਪਦਾਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਜਖ  ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨਾ॥ (30-15-3) 
 ਜਮਠਾ ਬੋਲਣੁ ਜਨਜਵ ਚਲਣੁ ਿਥਿੁ ਦੇਣ ਭਗਜਤ ਗੁਰ ਜਗਆਨ ਾ॥ (30-15-4) 
 ਦੁਿੀ ਸਰਾਈ ਸੁਰਖਰ  ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵਿ ੈਨੀਸਾਨਾ॥ (30-15-5) 
 ਚਲਣੁ ਜਿੰਨ ਹੀ ਿਾਜਣਆ ਿਗ ਅੰਦਜਰ ਜਵਰਲੇ ਜਮਿਮਾਨਾ॥ (30-15-6) 
 ਆਪ ਗਵ ਾਏ ਜਤਸੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥ ੧੫ ॥ (30-15-7) 
 
 ਕ ੜੁ ਅਿੀਰਾਂ ਜਪੰਡੁ ਿੈ ਪੰਿ ਦ ਤ ਵਸਜਨ ਬੁਜਰਆਰਾ॥ (30-16-1) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਜਵਰੋਧੁ ਜਨਤ ਲੋਭ ਮੋਿ ਧਰੋਿੁ ਅਿੰਕਾਰਾ॥ (30-16-2) 
 ਜਖੰਿੋਤਾਣੁ ਅਸਾਧੁ ਸੰਗੁ ਵਰਤ ੈਪਾਪੈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ॥ (30-16-3) 
 ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਜਨੰਦਾ ਜਪਆਰੁ ਪਰ ਨਾਰੀ ਜਸਉ ਵਡੇ ਜਵਕਾਰਾ॥ (30-16-4) 
 ਖਲੁਿਲੁ ਮ ਜਲ ਨ ਚੁਕਈ ਰਾਿ ਡੰਡੁ ਿਮ ਡੰਡੁ ਕਰਾਰਾ॥ (30-16-5) 
 ਦੁਿੀ ਸਰਾਈ ਿਰਦਰ  ਿੰਮਣ ਮਰਣ ਨਰਜਕ ਅਵਤਾਰਾ॥ (30-16-6) 
 ਅਗੀ ਫਲ ਿੋਵਜਨ ਅੰਜਗਆਰਾ ॥ ੧੬॥ (30-16-7) 
 
 ਸਚੁ ਸਪ ਰਣ ਜਨਰਮਲਾ ਜਤਸੁ ਜਵਜਚ ਕ ੜੁ ਨ ਰਲਦਾ ਰਾਈ॥ (30-17-1) 
 ਅਖੀ ਕਤੁ ਨ ਸੰਿਰੈ ਜਤਣ ਅਉਖਾ ਦੁਜਖ ਰਜੈਣ ਜਵਿਾਈ॥ (30-17-2) 



 ਭੋਿਣ ਅੰਦਜਰ ਮਜਖ ਜਿਉ ਿੋਇ ਦੁਕੁਧਾ ਫੇਜਰ ਕਢਾਈ॥ (30-17-3) 
 ਰ ਈ ਅੰਦਜਰ ਜਚਣਗ ਵਾਂਗ  ਦਾਜਿ ਭਸਮੰ ਤੁ ਕਰੇ ਦੁਖਦਾਈ॥ (30-17-4) 
 ਕਾਂਿੀ ਦੁਧੁ ਕੁਸੁਧੁ ਿੋਇ ਜਫਿ ੈਸਾਦਿੁ ਵੰਨਿੁ ਿਾਈ॥ (30-17-5) 
 ਮਿੁਰਾ ਚੁਖਕੁ ਚਜਖਆ ਪਾਜਤਸਾਿਾ ਮਾਰ ੈਸਿਮਾਈ॥ (30-17-6) 
 ਸਜਚ ਅੰਦਜਰ ਜਕਉ ਕ ੜੁ ਸਮਾਈ ॥ ੧੭॥ (30-17-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਅਜਲਪਤੁ ਿੈ ਕ ੜਿੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਗੈ ਭਾਈ॥ (30-18-1) 
 ਚੰਸਨ ਸਪੀੋਂ ਵੇਜੜਆ ਚੜਹੈ  ਨ ਜਵਸੁ ਨ ਵਾਸੁ ਘਿਾਈ॥ (30-18-2) 
 ਪਾਰਸੁ ਅੰਦਜਰ ਪਥਰਾਂ ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਜਮਜਲ ਜਵਗਜੜ ਨ ਿਾਈ॥ (30-18-3) 
 ਗੰ ਗ ਸੰਜਗ ਅਪਜਵਤਰ ਿਲੁ ਕਜਰ ਨ ਸਕੈ ਅਪਜਵਤਰ ਜਮਲਾਈ॥ (30-18-4) 
 ਸਾਇਰ ਅਜਗ ਨ ਲਗਈ ਮੇਰੁ ਸੁਮੇਰੁ ਨ ਵਾਉ ਡੁਲਾਈ॥ (30-18-5) 
 ਬਾਣੁ ਨ ਧੁਜਰ ਅਸਮਾਜਣ ਿਾਇ ਵਾਿੇੋਂਦੜੁ ਜਪਛੈ ਪਛੁਤਾਈ॥ (30-18-6) 
 ਓੜਜਕ ਕ ੜੁ ਕ ੜੋ ਿੁਇ ਿਾਈ ॥ ੧੮॥ (30-18-7) 
 
 ਸਚੁ ਸੁਿਾਵਾ ਮਾਣੁ ਿੈ ਕ ੜ ਕ ੜਾਵੀ ਮਣੀ ਮਨ  ਰੀ॥ (30-19-1) 
 ਕ ੜੇ ਕ ੜੀ ਪਾਇ ਿੈ ਸਚੁ ਸਚਾਵੀ ਗੁਰਮਜਤ ਪ ਰੀ॥ (30-19-2) 
 ਕ ੜੇ ਕ ੜਾ ਿੋਜਰ ਿੈ ਸਜਚ ਸਤਾਣੀ ਗਰਬ ਗਰ ਰੀ॥ (30-19-3) 
 ਕ ੜੁ ਨ ਦਰਗਿ ਮੰ ਨੀਐ ਸਚੁ ਸੁਿਾਵਾ ਸਦਾ ਿਿ ਰੀ॥ (30-19-4) 
 ਸੁਕਰਾਨਾ ਿੈ ਸਚੁ ਘਜਰ ਕ ੜੁ ਕੁਫਰ ਘਜਰ ਨ ਸਾਬ ਰੀ॥ (30-19-5) 
 ਿਸਜਤ ਚਾਲ ਿੈ ਸਚ ਦੀ ਕ ਜੜ ਕੁਢੰਗੀ ਚਾਲ ਭੇਡ ਰੀ॥ (30-19-6) 
 ਮ ਲੀ ਪਾਨ ਜਡਕਾਰ ਜਿਉ ਮੁਜਲ ਨ ਤੁਜਲ ਲਸਣੁ ਕਸਤ ਰੀ॥ (30-19-7) 
 ਬੀਿ ੈਜਵਸੁ ਨ ਖਾਵੈ ਚ ਰੀ ॥ ੧੯॥ (30-19-8) 
 
 ਸਚੁ ਸੁਭਾਉ ਮਿੀਠ ਦਾ ਸਿੈ ਅਵਿਣ ਰੰਗੁ ਚੜਹਾਏ॥ (30-20-1) 
 ਸਣ ਜਿਉ ਕ ੜੁ ਸੁਭਾਉ ਿੈ ਖਲ ਕਢਾਇ ਵਿਾਇ ਬਨਾਏ॥ (30-20-2) 
 ਚੰਨਣ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਕਜਰ ਅਫਲ ਸਫਲ ਜਵਜਚ ਵਾਸ ਵਸਾਏ॥ (30-20-3) 
 ਵਡਾ ਜਵਕਾਰੀ ਵਾਂਸੁ ਿੈ ਿਉਮੈ ਿਲੈ ਗਵਾਂਢ ਿਲਾਏ॥ (30-20-4) 
 ਿਾਣ ਅਜਮਓ ਰਸੁ ਕਾਲਕ ਿੁ ਖਾਧ ੈਮਰੈ ਮੁਏ ਿੀਵਾਏ॥ (30-20-5) 
 ਦਰਗਿ ਸਚੁ ਕਬ ਲੁ ਿੈ ਕ ੜਿੁ ਦਰਗਿ ਜਮਲੈ ਸਿਾਏ॥ (30-20-6) 
 ਿੋ ਬੀਿ ੈਸੋਈ ਫਲੁ ਖਾ ਏ ॥੨੦॥੩੦॥ (30-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (31-1-1) 
 
 ਸਾਇਰ ਜਵਚਿੁ ਜਨਕਲੈ ਕਾਲਕ ਿੁ ਤੈ ਅੰ ਜਮਰਤ ਵਾਣੀ॥ (31-1-2) 
 ਉਤ ਖਾਧ ੈਮਜਰ ਮੁਕੀਐ ਉਤੁ ਖਾਧ ੈਿੋਇ ਅਮਰੁ ਪਰਾਣੀ॥ (31-1-3) 
 ਜਵਸੁ ਵਸੈ ਮੁਜਿ ਸਪ ਦ ੈਗਰੜ ਦੁਗਾਜਰ ਅਜਮਅ ਰਸ ਿਾਣੀ॥ (31-1-4) 
 ਕਾਉ ਨ ਭਾਵੈ ਬੋਜਲਆ ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ ਸਭਨਾਂ ਭਾ ਣੀ॥ (31-1-5) 
 ਬੁਰ ਬੋਲਾ ਨ ਸੁਖਾਵਈ ਜਮਠ ਬੋਲਾ ਿਜਗ ਜਮਤੁ ਜਵਡਾਣੀ॥ (31-1-6) 
 ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੈਸਾਰ ਜਵਜਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਵਕਾਰ ਜਨਸਾਣੀ॥ (31-1-7) 
 ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਗਜਤ ਆਜਖ ਵਖਾਣੀ ॥ ੧॥ (31-1-8) 
 
 ਸੁਝਿੁ ਸੁਝਜਨ ਜਤਜਨ ਲੋਅ ਅੰਨਹੇ ਘੁਘ  ਸੁਝੁ ਨ ਸੁਝੈ॥ (31-2-1) 
 ਚਕਵੀ ਸ ਰਿ ਿੇਤੁ ਿੈ ਕੰਤੁ ਜਮਲੈ ਜਵਰਤੰਤੁ ਸੁ ਬੁ ਝ॥ੈ (31-2-2) 
 ਰਾਜਤ ਅਨਹੇਰਾ ਪੰਖੀਆਂ ਚਕਵੀ ਜਚਤੁ ਅਨਹੇਜਰ ਨ ਰੁਝੈ॥ (31-2-3) 
 ਜਬੰਬ ਅੰਦਜਰ ਪਰਜਤਜਬੰਬੁ ਦੇਜਖ ਭਰਤਾ ਿਾਜਣ ਸੁਿਾਜਣ ਸਮੁਝ॥ੈ (31-2-4) 
 ਦੇਜਖ ਪਛਾਵਾ ਪਵੇ ਖ ਜਿ ਡੁਜਬ ਮਰੈ ਸੀਿੁ ਲੋਇਨ  ਲੁਝੈ॥ (31-2-5) 
 ਖੋਿੀ ਖੋਿ ੈਖੋਿੁ ਲੈ ਵਾਦੀ ਵਾਦੁ ਕਰੇੋਂਦੜ ਖੁਝੈ॥ (31-2-6) 
 ਗੋ ਰਸੁ ਗਾਈੋਂ ਿਸਜਤਜਨ ਦੁਝ ੈ॥੨॥ (31-2-7) 
 
 ਸਾਵਣ ਵਣ ਿਰੀਆਵਲੇ ਵੁਠੇ ਸੁਕ ੈਅਕੁ ਿਵਾਿਾ॥ (31-3-1) 
 ਚੇਜਤ ਵਣਸਪਜਤ ਮਉ ਲੀਐ ਅਪਤ ਕਰੀਰ ਨ ਕਰ ੈਉਸਾਿਾ॥ (31-3-2) 
 ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ ਜਬਰਖ ਸਭ ਜਸੰਮਲੁ ਅਫਲੁ ਰਿੈ ਅਜਵਸਾਿਾ॥ (31-3-3) 
 ਚੰਨਣ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਜਤ ਵਾਂਸ ਜਨਵਾਜਸ ਨ ਉਭੇ ਸਾਿਾ॥ (31-3-4) 
 ਸੰਖੁ ਸਮੁੰਦਿੁ ਸਖਣਾ ਦੁਜਖਆਰਾ ਰੋਵੈ ਦੇ  ਧਾਿਾ॥ (31-3-5) 
 ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੀ ਗੰ ਗ ਜਵਜਚ ਝੀਗੈ ਚੁਜਣ ਖਾਇ ਜਭਛਾਿਾ॥ (31-3-6) 
 ਸਾਥ ਜਵਛੁੰ ਨੇ ਜਮਲਦਾ ਫਾਿਾ ॥ ੩॥ (31-3-7) 
 
 ਆਜਪ ਭਲਾ ਸਭੁ ਿਗੁ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਜਰ ਦੇਖ॥ੈ (31-4-1) 
 ਆਜਪ ਬੁਰਾ ਸਭੁ ਿਗੁ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੈ॥ (31-4-2) 
 ਜਕਸਨੁ ਸਿਾਈ ਪਾਂਡਵਾ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਕਰਤ ਜਤ ਜਵਸੇਖੈ ॥ (31-4-3) 
 ਵੈਰ ਭਾਉ ਜਚਜਤ ਕੈਰਵਾਂ ਗਣਤੀ ਗਣਜਨ ਅੰਦਜਰ ਕਾਲੇਖੈ॥ (31-4-4) 
 ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਜਨਆ ਭਾਲਣ ਗਏ ਨ ਜਦਸਜਿ ਸਰੇਖੈ॥ (31-4-5) 
 ਬੁਰਾ ਨ ਕੋਈ ਿੁਜਧਸਿਰ ੈਦੁਰਿੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨ ਭੇਖੈ॥ (31-4-6) 



 ਕਰਵੈ ਿੋਇ ਸੁ ਿੋਿੀ ਰੇਖੈ ॥ ੪॥ (31-4-7) 
 
 ਸ ਰਿੁ ਘਜਰ ਅਵਤਾਰੁ ਲੈ ਧਰਮ ਵੀਚਾਰਜਣ ਿਾਇ ਬਜਿਠਾ॥ (31-5-1) 
 ਮ ਰਜਤ ਇਕਾ ਨਾਉ ਦੁਇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਮ ਦੇਜਖ ਸਜਰਠਾ॥ (31-5-2) 
 ਧਰਮੀ ਜਡਠਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਾਪੁ ਕਮਾਇ ਪਾਪੀ ਿਮ ਜਡਠਾ॥ (31-5-3) 
 ਪਾਪੀ ਨੋ ਪਛੜਾਇਦਾ ਧਰਮੀ ਨਾਜਲ ਬੁਲੇੋਂਦਾ ਜਮਠਾ॥ (31-5-4) 
 ਵੈਰੀ ਦੇਖਜਨ ਵੈਰ ਭਾਇ ਜਮਤਰ ਭਾਇ ਕਜਰ ਦੇਖਜਨ ਇਠਾ॥ (31-5-5) 
 ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਜਵਜਚ ਪੁੰ ਨ ਪਾਪ ਵਰ ਸਰਾਪ ਿਾਣਜਨ ਅਭਜਰਠਾ॥ (31-5-6) 
 ਦਰਪਜਣ ਰ ਪ ਜਿਵੇਿੀ ਜਪਠਾ ॥ ੫॥ (31-5-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਕਜਰ ਜਨਰਮਲ ਆਰਸੀ ਸਭਾ ਸੁਧ ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖ॥ੈ (31-6-1) 
 ਗੋ ਰਾ ਗੋ ਰੇ ਜਦਸਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲੋ ਵੰਨੁ ਜਵਸੇਖੈ॥ (31-6-2) 
 ਿਜਸ ਿਜਸ ਦੇਖ ੈਿਸਤ ਮੁਖ ਰੋੋਂਦਾ ਰੋਵਣਿਾਰੁ ਸੁਲੇਖੈ॥ (31-6-3) 
 ਲੇਪੁ ਨ ਲਗੈ ਆਰਸੀ ਜਛਅ ਦਰਸਨੁ ਜਦਸਜਨ ਬਿੁ ਭੇਖੈ॥ (31-6-4) 
 ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਿੈ ਵੈਰੁ ਜਵਰੋਧੁ ਕਰੋਧੁ ਕੁਲੇਖੈ॥ (31-6-5) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਨਰਮਲੁ ਜਨਰਮਲਾ ਸਮਦਰਸੀ ਸਮਦਰਸ ਸਰੇਖੈ॥ (31-6-6) 
 ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਿੁਇ ਰ ਪੁ ਨ ਰੇਖੈ ॥ ੬॥ (31-6-7) 
 
 ਇਕਤੁ ਸ ਰਜਿ ਆਥਵੈ ਰਾਜਤ ਅਨੇਰੀ ਚਮਕਜਨ  ਤਾਰੇ॥ (31-7-1) 
 ਸਾਿ ਸਵਜਨ ਘਜਰ ਆਪਣ ੈਚੋਰ ਜਫਰਜਨ  ਘਜਰ ਮੁਿਣਿੈਾਰ॥ੈ (31-7-2) 
 ਿਾਗਜਨ ਜਵਰਲੇ  ਪਾਿਰ  ਰ ਆਇਜਨ ਿੁਸੀਆਰ ਜਬਦਾਰੇ॥ (31-7-3) 
 ਿਾਜਗ ਿਗਾਇਜਨ ਸੁਜਤਆਂ ਸਾਿ ਫੜੰਦੇ ਚੋਰ ਚਗਾਰੇ॥ (31-7-4) 
 ਿਾਗਜਦਆਂ ਘਰੁ ਰਜਖਆ ਸੁਤੇ ਘਰ ਮੁਸਜਨ ਵੇਚਾਰੇ॥ (31-7-5) 
 ਸਾਿ ਆਏ ਘਜਰ ਆਪਣ ੈਚੋਰ ਿਾਜਰ ਲੈ ਗਰਦਜਨ ਮਾਰੇ॥ (31-7-6) 
 ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਜਨ  ਸੈਸਾਰੇ ॥ ੭॥ (31-7-7) 
 
 ਮਉ ਲੇ ਅੰਬ ਬਸੰਤ ਰੁਜਤ ਅਉੜੀ ਅਕੁ ਸੁ ਫੁਲੀ ਭਜਰਆ॥ (31-8-1) 
 ਅੰਜਬ ਨ ਲਗੈ ਖਖੜੀ ਅਜਕ ਨ ਲਗੈ ਅੰਬੁ ਅਫਜਰਆ॥ (31-8-2) 
 ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਅੰਬ ਵਜਣ ਅਜਕਜਤਡੁ ਜਚਤੁ ਜਮਤਾਲਾ ਿਜਰਆ॥ (31-8-3) 
 ਮਨ  ਪੰਖੇਰ  ਜਬਰਦ ਭੇਦੁ ਸੰਗ ਸੁਭਾਉ ਸੋਈ ਫਲੁ ਧਜਰਆ॥ (31-8-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਡਰਦਾ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਦੁਰਮਜਤ ਸੰਜਗ ਅਸਾਧ ਨ ਡਜਰਆ॥ (31-8-5) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਭੀ ਆਖੀਐ ਪਜਤਤ ਉ ਧਾਰਜਣ ਪਜਤਤ ਉਧਜਰਆ॥ (31-8-6) 
 ਿੋ ਜਤਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਤਜਰਆ ॥ ੮॥ (31-8-7) 
 



 ਿੇ ਕਜਰ ਉਧਰੀ ਪ ਤਨਾ ਜਵਿੁ ਪੀਆਲਣੁ ਕੰਮ ਨ ਚੰਗਾ॥ (31-9-1) 
 ਗਜਨਕਾ ਉਧਰੀ ਆਖੀਐ ਪਰ ਘਜਰ ਿਾਇ ਨ ਲਈਐ ਪੰਗਾ॥ (31-9-2) 
 ਬਾਲਮੀਕੁ ਜਨਸਤਾਜਰਆ ਮਾਰ ੈਵਾਿ ਨ ਿੋਇ ਜਨਸੰਗਾ॥ (31-9-3) 
 ਫੰਧਜਕ ਉਧਰ ੈਆਖੀਅਜਨ ਫਾਿੀ ਪਾਇ ਨ ਫੜੀਐ ਿੰਗਾ॥ (31-9-4) 
 ਿੇ ਕਾਸਾਈ ਉਧਜਰਆ ਿੀਆ ਘਾਇ ਨ ਖਾਈਐ ਭੰਗਾ॥ (31-9-5) 
 ਪਾਜਰ ਉਤਾਰ ੈਬੋਜਿਥਾ ਸੁਇਨਾ ਲੋਿੁ ਨਾਿੀ ਇਕ ਰੰਗਾ॥ (31-9-6) 
 ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਿਣੁ ਕੁਢੰਗਾ ॥ ੯ ॥ (31-9-7) 
 
 ਪੈ ਖਾਿ ਰੀ ਿੀਵੀਐ ਚਜੜਿ੍ਿ ਖਾਿ ਰੀ ਝੜਉ ਨ ਕੋਈ॥ (31-10-1) 
 ਉਝਜੜ ਪਇਆ ਨ ਮਾਰੀਐ ਉਝੜ ਰਾਿੁ ਨ ਚੰਗਾ ਿੋਈ॥ (31-10-2) 
 ਿੇ ਸਪ ਖਾਧਾ  ਉਬਰੇ ਸਪੁ ਨ ਫੜੀਐ ਅੰਜਤ ਜਵਗੋ ਈ॥ (31-10-3) 
 ਵਿਜਣ ਵਿੰਦਾ ਜਨਕਲੈ ਜਵਣੁ ਤੁਲਿੇ ਡੁਜਬ ਮਰੈ ਭਲੋਈ॥ (31-10-4) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਆਖੀਐ ਜਵਰਤੀਿਾਣੁ ਿਾਣੁ ਿਾਣੋਈ॥ (31-10-5) 
 ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਿੈ ਦੁਰਮਜਤ ਦਰਗਿ ਲਿੈ ਨ  ਢੋਈ॥ (31-10-6) 
 ਅੰਜਤ ਕਮਾਣਾ ਿੋਇ ਸਥੋਈ ॥ ੧੦॥ (31-10-7) 
 
 ਥੋਮ ਕਥ ਰੀ ਵਾਸੁ ਜਿਉੋਂ ਕੰ ਚਨੁ ਲੋਿੁ ਨਿੀੋਂ ਇਕ ਵੰਨਾ॥ (31-11-1) 
 ਫਿਕ ਨ ਿੀਰੇ ਤੁਜਲ ਿੈ ਸਮਸਜਰ ਨੜੀ ਨ ਵੜੀਐ ਗੰ ਨਾ॥ (31-11-2) 
 ਤੁਜਲ ਨ ਰਤਨਾ ਰਤਕਾਂ ਮੁਜਲ ਨ ਕਚੁ ਜਵਕਾਵੈ ਪੰਨਾ॥ (31-11-3) 
 ਦੁਰਮਜਤ ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਣੀਐ ਗੁਰਮਜਤ ਸੁਜਿਤ ਬੋਜਿਥੁ ਬੰਨਾ॥ (31-11-4) 
 ਜਨੰਦਾ ਿੋਵੈ ਬੁਰੇ ਦੀ ਿ ੈਿ ੈਕਾਰ ਭਲੇ ਧੰਨੁ ਧੰਨਾ॥ (31-11-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਰਗਿੁ ਿਾਣੀਐ ਮਨ ਮੁਖ ਸਚੁ ਰਿੈ ਪਰਛੰ ਨਾ॥ (31-11-6) 
 ਕੰਜਮ ਨ ਆਵੈ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਾ ॥ ੧੧॥ (31-11-7) 
 
 ਇਕ ਵੇਚਜਨ ਿਥੀਆਰ ਘਜੜ ਇਕ ਸਵਾਰਜਨ  ਜਸਲਾ ਸੰਿੋਆ॥ (31-12-1) 
 ਰਣ ਜਵਜਚ ਘਾਉ ਬਚਾਉ ਕਜਰ ਦੁਇ ਦਲ ਜਨਜਤ ਉਜਠ ਕਰਦੇ ਢੋਆ॥ (31-12-2) 
 ਘਾਇਲੁ ਿੋਇ ਨੰਗਾਸਣਾ ਬਖਤਰ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਜਨਰੋਆ॥ (31-12-3) 
 ਕਰਜਨ  ਗੁਮਾਨੁ ਕਮਾਨਗਰ ਖਾਨਿਰਾਦੀ ਬਿੁਤੁ ਬਖੋਆ॥ (31-12-4) 
 ਿਗ ਜਵਜਚ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸੰਗੁ ਸੰਗ ਸੁਭਾਇ ਿਾਇ ਫਲੁ ਭੋਆ॥ (31-12-5) 
 ਕਰਮ ਸੁ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਕਜਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਅੰਦਜਰ ਆਇ ਪਰੋਆ॥ (31-12-6) 
 ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਿਸੁ ਅਪਿਸੁ ਿੋਆ ॥ ੧੨॥ (31-12-7) 
 
 ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰਥ ਸੁਗਰਥੁ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਆਵੈ॥ (31-13-1) 
 ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਅਸਾਧ ਸੰਜਗ ਲੋਜਭ ਮੋਿੁ ਅਿੰਕਾਰ ਮਚਾਵੈ॥ (31-13-2) 



 ਦੁਜਿਤੁ ਸੁਜਿਤੁ ਕਰਮ ਕਜਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਇ ਨਾਉੋਂ ਧਰਾਵੈ॥ (31-13-3) 
 ਗੋ ਰਸੁ ਗਾਈੋਂ ਖਾਇ ਖੜੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਿਣਦੀ ਵਗੁ ਵਧਾਵੈ॥ (31-13-4) 
 ਦੁਜਧ ਪੀਤੈ ਜਵਿੁ ਦੇਇ ਸਪ ਿਜਣ ਿਜਣ ਬਿਲੇ ਬਚੇ ਖਾਵੈ॥ (31-13-5) 
 ਸੰਗ ਸੁਭਾਉ ਅਸਾਧ ਸਾਧੁ ਪਾਪੁ ਪੁੰ ਨੁ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਵੈ॥ (31-13-6) 
 ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਵਕਾਰੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੩॥ (31-13-7) 
 
 ਚੰਨਣੁ ਜਬਰਖੁ ਸੁਬਾਸੁ ਦੇ ਚੰਨਣੁ ਕਰਦਾ ਜਬਰਖ ਸਬਾਏ॥ (31-14-1) 
 ਖਿਦੇ ਵਾਂਸਿੁ ਅਜਗ ਧੁਜਖ ਆਜਪ ਿਲੈ ਪਰਵਾਰੁ ਿਲਾਏ॥ (31-14-2) 
 ਮੁਲਿ ਜਿਵੈ ਪ ੰਖੇਰ ਆ ਫਾਸੈ ਆਜਪ ਕੁਿੰਬ ਫਿਾਏ॥ (31-14-3) 
 ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਿੁਇ ਪਰਬਤਿੁ ਪਾਰਸੁ ਕਜਰ ਕੰ ਚਨੁ ਜਦਖਲਾਏ॥ (31-14-4) 
 ਗਜਣਕਾ ਵਾੜੈ ਿਾਇ ਕੈ ਿੋਵਜਨ ਰੋਗੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ॥ (31-14-5) 
 ਦੁਖੀਏ ਆਵਜਨ ਵੈਦ ਘਰ ਦਾਰ  ਦੇ ਦੇ ਰੋਗੁ ਜਮਿਾਏ॥ (31-14-6) 
 ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਦੁਇ ਸੰਗ ਸੁਭਾਏ ॥ ੧੪॥ (31-14-7) 
 
 ਭਲਾ ਸੁਭਾਉ ਮਿੀਠ ਦਾ ਸਿੈ ਅਵਿਣੁ ਰੰਗੁ ਚੜਹਾਏ॥ (31-15-1) 
 ਗੰ ਨਾ ਕੋਲ  ਪੀੜੀਐ ਿਿਜਰ ਪਇਆ ਜਮਠਾਸੁ ਵਧਾਏ॥ (31-15-2) 
 ਤੁੰ ਮੇ ਅੰਜਮਰਤੁ ਜਸੰਿੀਐ ਕਉੜਤਣ ਦੀ ਬਾਜਣ ਨ ਿਾਏ॥ (31-15-3) 
 ਅਵਗੁਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕਰ ੈਭਲਾ ਨ ਅਵਗਣੁ ਜਚਜਤ ਵਸਾਏ॥ (31-15-4) 
 ਗੁਣੁ ਕੀਤੇ ਅਉਗੁਣੁ ਕਰ ੈਬੁਰਾ ਨ ਮੰ ਨ ਅੰਦਜਰ ਗੁਣ ਪਾਏ॥ (31-15-5) 
 ਿੋ ਬੀਿ ੈਸੋਈ ਫਲੁ ਖਾਏ ॥ ੧੫॥ (31-15-6) 
 
 ਪਾਣੀ ਪਥਰੁ ਲੀਕ ਜਿਉੋਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਜਕਰਜਤ ਸੁਭਾਏ॥ (31-16-1) 
 ਵੈਰ ਨ ਜਿਕਦਾ ਭਲੇ ਜਚਜਤ ਿੇਤੁ ਨ ਜਿਕੈ ਬੁਰ ੈਮਜਨ ਆਏ॥ (31-16-2) 
 ਭਲਾ ਨ ਿੇਤੁ ਜਵਸਾਰਦਾ ਬੁਰਾ ਨ ਵੈਰੁ ਮਨ ਿੁ ਜਵਸਰਾਏ॥ (31-16-3) 
 ਆਸ ਨ ਪੁਿ ੈਦੁਿਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਜਤ ਗੁਰਮਜਤ ਅੰਜਤ ਲਖਾਏ॥ (31-16-4) 
 ਭਜਲਅਿੁ ਬੁਰਾ ਨ ਿੋਵਈ ਬੁਜਰਅਿੁ ਭਲਾ ਨ ਭਲਾ ਮਨ ਾਏ॥ (31-16-5) 
 ਜਵਰਤੀਿਾਣੁ ਵਖਾਜਣਆ ਸਈ ਜਸਆਣੀ  ਜਸਖ ਸੁਣਾਏ॥ (31-16-6) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਜਵਕਾਰੁ ਕਮਾਏ ॥ ੧੬॥ (31-16-7) 
 
 ਜਵਰਤੀਿਾਣੁ ਵਖਾਜਣਆ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਾਣੀ॥ (31-17-1) 
 ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਦੁਇ ਚਲੇ ਰਾਜਿ ਉਸ ਥੈ ਤੋਸਾ ਉਸ ਥੈ ਪਾਣੀ॥ (31-17-2) 
 ਤੋਸਾ ਅਗੈ ਰਜਖਆ ਭਲੇ ਭਲਾਈ ਅੰਦਜਰ ਆਣੀ॥ (31-17-3) 
 ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈ ਕਜਰ ਗਇਆ ਿਥੀੋਂ ਕਜਢ ਨ ਜਦਤੋ ਪਾਣੀ॥ (31-17-4) 
 ਭਲਾ ਭਲਾਈਅਿੁ ਜਸਜਝਆ ਬੁਰੇ ਬੁਰਾਈਅਿੁ ਵੈਜਣ ਜਵਿਾਣੀ॥ (31-17-5) 



 ਸਚਾ ਸਾਜਿਬੁ ਜਨਆਉ ਸਚੁ ਿੀਆਂ ਦਾ ਿਾਣੋਈ ਿਾਣੀ॥ (31-17-6) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕਾਦਰ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥ ੧੭ ॥ (31-17-7) 
 
 ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੈਸਾਰ ਜਵਜਚ ਿੋ ਆਇਆ ਜਤਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ॥ (31-18-1) 
 ਰਾਵਣ ਤੈ ਰਾਮਚੰਦ ਵਾਂਜਗ ਮਿਾਂ ਬਲੀ ਲਜੜ ਕਾਰਣੁ ਕਰਣਾ ॥ (31-18-2) 
 ਿਰੁ ਿਰਵਾਣਾ ਵਜਸ ਕਜਰ ਅੰਜਤ ਅਧਰਮ ਰਾਵਜਣ ਮਨ  ਧਰਣਾ॥ (31-18-3) 
 ਰਾਮਚੰਦੁ ਜਨਰਮਲੁ ਪੁਰਖੁ ਧਰਮਿੁ ਸਾਇਰ ਪਥਰ ਤਰਣਾ॥ (31-18-4) 
 ਬੁਜਰਆਈਅਿੁ ਰਾਵਣੁ ਗਇਆ ਕਾਲਾ ਜਿਕਾ ਪਰ ਜਤਰਅ ਿਰਣਾ॥ (31-18-5) 
 ਰਾਮਾਇਣੁ ਿੁਜਗ ਿੁਜਗ ਅਿਲੁ ਸੇ ਉਧਰੇ ਿੋ ਆਏ ਸਰਣਾ॥ (31-18-6) 
 ਿਸ ਅਪਿਸ ਜਵਜਚ ਜਨਡਰ ਡਰਣਾ ॥ ੧੮॥ (31-18-7) 
 
 ਸੋਇਨ  ਲੰਕਾ ਵਡਾ ਗੜੁ ਖਾਰ ਸਮੁੰਦ ਜਿਵੇਿੀ ਖਾਈ॥ (31-19-1) 
 ਲਖ ਪੁਤੁ ਪੋਤੇ ਸਵਾ ਲਖੁ ਕੁੰ ਭਕਰਣੁ ਮਜਿਰਾਵਣੁ ਭਾਈ॥ (31-19-2) 
 ਪਵਣੁ ਬੁਿਾਰੀ ਦੇਇ ਜਨਜਤ ਇੰ ਦਰ ਭਰ ੈਪਾਣੀ ਵਜਰਹਆਈ॥ (31-19-3) 
 ਬੈਸੰਤੁਰ ਰਾਸੋਈਆ ਸ ਰਿੁ ਚੰਦੁ ਚਰਾਗ ਦੀਪਾਈ॥ (31-19-4) 
 ਬਿੁ ਖ ਿਜਣ ਚਤੁਰੰਗ ਦਲ ਦੇਸ ਨ ਵੇਸ ਨ ਕੀਮਜਤ ਪਾਈ॥ (31-19-5) 
 ਮਿਾਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵ ਕਜਰ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਰਿਦੇ ਸਰਣਾਈ॥ (31-19-6) 
 ਅਪਿਸੁ ਲੈ ਦੁਰਮਜਤ ਬੁਜਰਆਈ ॥ ੧੯॥ (31-19-7) 
 
 ਰਾਮਚੰਦੁ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਵਜਸ ਿੋਆ ਦੇਜਿਧਾਰੀ॥ (31-20-1) 
 ਮੰ ਜਨ ਮਤੇਈ ਆਜਗਆ ਲੈ ਵਣਵਾਸੁ ਵਡਾਈ ਚਾਰੀ॥ (31-20-2) 
 ਪਰਸਰਾਮੁ ਦਾ ਬਲੁ ਿਰ ੈਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਗਰਬ ਪ ਰਿਾਰੀ॥ (31-20-3) 
 ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਸੇਵ ਕਜਰ ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਤਕਾਰੀ॥ (31-20-4) 
 ਰਾਮਾਇਣੁ ਵਰਤਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਿੁ ਕਜਰ ਜਸਰਸਜਿ ਉਧਾਰੀ॥ (31-20-5) 
 ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸਚੁ ਿੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ॥ (31-20-6) 
 ਭਜਲਆਈ ਸਜਤਗੁਰ ਮਜਤ ਸਾਰੀ ॥ ੨੦॥੩੧॥ (31-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (32-1-1) 
 
 ਪਜਿਲਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਨਮੁ ਲੈ ਭ ੈਜਵਜਚ ਵਰਤ ੈਿੋਇ ਇਆਣਾ॥ (32-1-2) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਲੈ ਗੁਰਜਸਖੁ ਿੋਇ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਜਵਜਚ ਖਰਾ ਜਸਆਣਾ॥ (32-1-3) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਮੰ ਨੈ ਸਮਜਝ ਮਾਜਣ ਮਿਜਤ ਜਵਜਚ ਰਿੈ ਜਨਮਾਣਾ॥ (32-1-4) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਗੁਰਜਸਖੁ ਪ ਿਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਜਿਰਾਜਸ ਲੁਭਾਣਾ॥ (32-1-5) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਮਨ ਿੁ ਨ ਜਵਸਰ ੈਚਲਣੁ ਿਾਜਣ ਿੁਗਜਤ ਜਮਿਮਾਣਾ॥ (32-1-6) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਜਮਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜਨਜਵ ਚਲਣਾ ਗੁਰਜਸਖ ਪਰਵਾਣਾ॥ (32-1-7) 
 ਘਾਜਲ ਖਾਇ ਗੁਰਜਸਖ ਜਮਜਲ ਖਾਣਾ ॥ ੧॥ (32-1-8) 
 
 ਜਦਸਜਿ ਦਰਸ ਜਲਵ ਸਾਵਧਾਨ ੁ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਚੇਤੰਨੁ ਜਸਆਣਾ॥ (32-2-1) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦੜੁ ਮਨ  ਬਚ ਕਰਮ ਕਰ ੈਮੇਲਾਣਾ॥ (32-2-2) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਸਉਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ॥ (32-2-3) 
 ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਿਰ ੈਪਰ ਜਨੰਦਾ ਸੁਜਣ ਮਜਨ ਸਰਮਾਣਾ॥ (32-2-4) 
 ਗੁਰ ਮ ਰਜਤ ਸਜਤਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਮਸਜਰ ਪਰਵਾਣਾ॥ (32-2-5) 
 ਇਕ ਮਜਨ ਇਕੁ ਅਰਾਧਣਾ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਜਤ ਭਾਵੈ ਭਾਣਾ॥ (32-2-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿੋਦ ੈਤਾਜਣ ਜਨਤਾਣਾ ॥ ੨॥ (32-2-7) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਰੰਗੁ ਨ ਜਦਸਈ ਿੋੋਂਦੀ ਅਖੀੋਂ ਅੰ ਨਹਾ ਸੋ ਈ॥ (32-3-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਮਜਝ ਨ ਸਕਈ ਿੋੋਂਦੀ ਕੰਨੀੋਂ ਬੋਲਾ ਿੋਈ॥ (32-3-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਬਦੁ ਨ ਗਾਵਈ ਿੋੋਂਦੀ ਿੀਭੈ ਗੁੰ ਗਾ ਗੋ ਈ॥ (32-3-3) 
 ਚਰਣ ਕਵਲ ਦੀ ਵਾਸ ਜਵਣੁ ਨਕਿਾ ਿੋੋਂਦੇ ਨਜਕ ਅਲੋਈ॥ (32-3-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਕਾਰ ਜਵਿ ਜਣਆ ਿੋੋਂਦੀ ਕਰੀ ਲੁੰ ਿਾ ਦੁਖ ਰੋਈ॥ (32-3-5) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਚਜਤ ਨ ਵਸਈ ਸੋ ਮਜਤ ਿੀਣੁ ਨ ਲਿ ਦਾ ਢੋਈ॥ (32-3-6) 
 ਮ ਰਖ ਨਾਜਲ ਨ ਕੋਇ ਸਥੋਈ ॥ ੩॥ (32-3-7) 
 
 ਘੁਘ  ਸੁਝੁ ਨ ਸੁਝਈ ਵਸਦੀ ਛਜਡ ਰਿੈ ਓਿਾੜੀ॥ (32-4-1) 
 ਇਜਲ ਪੜਹਾਈ ਨ ਪੜਹੈ ਚ ਿੇ ਖਾਇ ਉਡੇ ਦੇਿਾੜੀ॥ (32-4-2) 
 ਵਾਸੁ ਨ ਆਵੈ ਵਾਂਸ ਨੋ ਿਉਮੈ ਅੰਜਗ ਨ ਚੰਨਣ ਵਾੜੀ॥ (32-4-3) 
 ਸੰਖੁ ਸਮੁੰਦਿੁ ਸਖਣਾ ਗੁਰਮਜਤ ਿੀਣਾ ਦੇਿ ਜਵਗਾੜੀ॥ (32-4-4) 
 ਜਸੰਮਲੁ ਜਬਰਖੁ ਨ ਸਫਲੁ ਿੋਇ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ਵਡਾ ਅਨਾੜੀ॥ (32-4-5) 
 ਮ ਰਖੁ ਫਕਜੜ ਪਵੈ ਜਰਿਾੜੀ ॥ ੪॥ (32-4-6) 



 
 ਅੰਨਹੇ ਅਗੈ ਆਰਸੀ ਨਾਈ ਧਜਰ ਨ ਵਧਾਈ ਪਾਵੈ॥ (32-5-1) 
 ਬੋਲੈ ਅਗੈ ਗਾਵੀਐ ਸ ਮੁ ਨ ਡ ਮੁ ਕਵਾਇ ਪੈਨਹਾਵੈ॥ (32-5-2) 
 ਪੁਛੈ ਮਸਲਜਤ ਗੁੰਜਗਅਿੁ ਜਵਗੜ ੈਕੰਮੁ ਿਵਾਬੁ ਨ ਆਵੈ॥ (32-5-3) 
 ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਜੜ ਗੁ ਣਗੁਣਾ ਮਾਲੀ ਨੋ ਨ ਇਨ ਾਮੁ ਜਦਵਾਵੈ॥ (32-5-4) 
 ਲ ਲੇ ਨਾਜਲ ਜਵਆਿੀਐ ਜਕਵ ਗਜਲ ਜਮਜਲ ਕਾਮਜਣ ਗਜਲ ਲਾਵੈ॥ (32-5-5) 
 ਸਭਨਾ ਚਾਲ ਸੁਿਾਵਣੀ ਲੰਗੜਾ ਕਰੇ ਲਖਾਉ ਲੰਗਾਵੈ॥ (32-5-6) 
 ਲੁਕ ੈਨ ਮ ਰਖੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵੈ ॥ ੫॥ (32-5-7) 
 
 ਪਥਰੁ ਮ ਜਲ ਨ ਜਭਿਈ ਸਉ ਵਜਰਹਆ ਿਜਲ ਅੰਦਜਰ ਵਸੈ॥ (32-6-1) 
 ਪਥਰ ਖੇਤੁ ਨ ਿੰਮਈ ਚਾਜਰ  ਮਿੀਨੇ ਇੰ ਦਰੁ ਵਰਸੈ॥ (32-6-2) 
 ਪਥਜਰ ਚੰਨਣੁ ਰਗੜੀਏ ਚੰਨਣ ਵਾਂਜਗ ਨ ਪਥਰੁ ਘਸੈ॥ (32-6-3) 
 ਜਸਲ ਵਿੇ ਜਨਤ ਪੀਸਦੇ ਰਸ ਕਸ ਿਾਣੇ ਵਾਸੁ ਨ ਰਸੈ॥ (32-6-4) 
 ਚਕੀ ਜਫਰਸੈਿੰਸ ਵਾਰ ਖਾਇ ਨ ਪੀਐ ਭੁਖ ਨ  ਤਸੈ॥ (32-6-5) 
 ਪਥਰ ਘੜੈ ਵਰਤਣਾ ਿੇਜਠ ਉਤੇ ਿੋਇ ਘੜਾ ਜਵਣਸੈ॥ (32-6-6) 
 ਮ ਰਖ ਸੁਰਜਤ ਨ ਿਸ ਅਪਿਸੈ ॥ ੬॥ (32-6-7) 
 
 ਪਾਰਸ ਪਥਰ ਸੰਗੁ ਿੈ ਪਾਰਸ ਪਰਜਸ ਨ ਕੰਚਨੁ ਿੋਵੈ॥ (32-7-1) 
 ਿੀਰੇ ਮਾਣਕ ਪਥਰਿੁ ਪਥਰ ਕੋਇ ਨ ਿਾਜਰ ਪਰੋਵੈ॥ (32-7-2) 
 ਵਜਿ ਿਵਾਿਰੁ ਤੋਲੀਐ ਮੁਜਲ ਨ ਤੁਜਲ ਜਵਕਾਇ ਸਮੋਵੈ॥ (32-7-3) 
 ਪਥਰ ਅੰਦਜਰ ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਪਾਰਸੁ ਪਰਜਸ ਸੁਵੰਨੁ ਅਲੋਵੈ॥ (32-7-4) 
 ਪਥਰੁ ਫਿਕ ਝਲਕਣਾ ਬਿੁ ਰੰਗੀ ਿੋਇ ਰੰਗੁ ਨ ਗੋ ਵੈ॥ (32-7-5) 
 ਪਥਰ ਵਾਸੁ ਨ ਸਾਉ ਿੈ ਮਨ ਕਠੋਰੁ ਿੋਇ ਆਪੁ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (32-7-6) 
 ਕਜਰ ਮ ਰਖਾਈ ਮ ਰਖੁ ਰੋਵੈ ॥ ੭॥ (32-7-7) 
 
 ਜਿਉੋਂ ਮਜਣ ਕਾਲੇ ਸਪ ਜਸਜਰ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈਜਵਸ  ਭਜਰਆ॥ (32-8-1) 
 ਿਾਣੁ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਤਜਨ ਝਾੜਾਂ ਜਸੰਙਦਾ ਜਫਰ ੈਅਫਜਰਆ॥ (32-8-2) 
 ਜਿਉੋਂ ਕਜਰ ਮੋਤੀ ਜਸਪ ਜਵਜਚ ਮਰਮੁ ਨ ਿਾਣ ੈਅੰਦਜਰ ਧਜਰਆ॥ (32-8-3) 
 ਜਿਉੋਂ ਗਾਈੋਂ ਥਜਣ ਜਚਚੁੜੀ ਦੁਧੁ ਨ ਪੀਐ ਲੋਿ  ਿਜਰਆ॥ (32-8-4) 
 ਬਗਲਾ ਤਰਜਣ ਨ ਜਸਜਖਓ ਤੀਰਜਥ ਨਹਾਇ ਨ ਪਥਰੁ ਤਜਰਆ॥ (32-8-5) 
 ਨਾਜਲ ਜਸਅਣੇ ਭਲੀ ਜਭਖ ਮ ਰਖ ਰਾਿਿੁ ਕਾਿੁ ਨ ਸਜਰਆ॥ (32-8-6) 
 ਮੇਖੀ ਿੋਇ ਜਵਗਾੜੈ ਖਜਰਆ ॥ ੮॥ (32-8-7) 
 
 ਕਿਣੁ ਚਿਣੁ ਕੁਜਤਆਂ ਕੁਤੈ ਿਲਕ ਤੈ ਮਨੁ ਸ ਗਾਵੈ॥ (32-9-1) 



 ਠੰ ਢਾ ਤਤਾ ਕੋਇਲਾ ਕਾਲਾ ਕਜਰ ਕੈ ਿਥੁ ਿਲਾਵੈ॥ (32-9-2) 
 ਜਿਉ ਚਕਚ ੰਧਰ ਸਪ ਦੀ ਅੰਨਹਾ ਕੋੜਹੀ ਕਜਰ ਜਦਖਲਾਵੈ॥ (32-9-3) 
 ਿਾਣੁ ਰਸਉ ਲੀ ਦੇਿ ਜਵਜਚ ਵਢੀ ਪੀੜ ਰਖੀ ਸਰਮਾਵੈ॥ (32-9-4) 
 ਵੰਜਸ ਕਪ ਤੁ ਕੁਲਛਣਾ ਛਡ ੈਬਣ ੈਨ ਜਵਜਚ ਸਮਾਵੈ॥ (32-9-5) 
 ਮ ਰਖ ਿੇਤੁ ਨ ਲਾਈਐ ਪਰਿਜਰ ਵੈਰੁ ਅਜਲਪਤੁ ਵਲਾਵੈ॥ (32-9-6) 
 ਦੁਿੀੋਂ ਪਵਾੜੀੋਂ ਦੁਜਖ ਜਵਿਾਵੈ ॥ ੯॥ (32-9-7) 
 
 ਜਿਉ ਿਾਥੀ ਦਾ ਨਹਾਵਣਾ ਬਾਿਜਰ ਜਨਕਜਲ ਖੇਿ ਉਡਾਵੈੇ॥ੈ (32-10-1) 
 ਜਿਉ ਊਠੈ ਦਾ ਖਾਵਣਾ ਪਰਿਜਰ ਕਣਕ ਿਵਾਿਾਂ ਖਾਵੈ॥ (32-10-2) 
 ਕਮਲੇ ਦਾ ਕਛੋਿੜਾ ਕਦੇ ਲਕ ਕਦੇ ਸੀਜਸ ਵਲਾਵੈ॥ (32-10-3) 
 ਜਿਉੋਂ ਕਜਰ ਿੁੰਡੇ ਿਥੜਾ ਸੋ ਚੁਤੀ ਸੋ ਵਾਜਤ ਵਤਾਵੈ॥ (32-10-4) 
 ਸੰਨਹi ਿਾਣੁ ਲੁਿਾਰ ਦੀ ਜਖਣੁ ਿਜਲ ਜਵਜਚ ਜਖਨ ਅਗਜਨ ਸਮਾਵੈ॥ (32-10-5) 
 ਮਖੀ ਬਾਣੁ ਕੁਬਾਣੁ ਿੈ ਲੈ ਦੁਰ ਗੰ ਧੁ ਸੁਗੰਧ ਨ ਭਾਵੈ॥ (32-10-6) 
 ਮ ਰਖ ਦਾ ਜਕਿੁ ਿਥੀ ਨ ਆਵੈ ॥ ੧੦॥ (32-10-7) 
 
 ਤੋਤਾ ਨਲੀ ਨ ਛਡਈ ਆਪਣ ਿਥੀੋਂ ਫਾਥਾ ਚੀਕ॥ੈ (32-11-1) 
 ਬਾਦਰੁ ਮੁਿੀ ਨ ਛਡਈ ਘਜਰ ਘਜਰ ਨਚੇ ਝਜਕਣੁ ਝੀਕ॥ੈ (32-11-2) 
 ਗਦਿੁ ਅੜੀ ਨ  ਛਡਈ ਰੀਘੀ ਪਉਦੀ ਿੀਕਣੀ ਕੀਕ॥ੈ (32-11-3) 
 ਕੁਤੇ ਚਕੀ ਨ ਚਿਣੀ ਪ ਛ ਨ ਜਸਧੀ ਧਰੀਕਣ ਧਰੀਕ॥ੈ (32-11-4) 
 ਕਰਜਨ  ਕੁਫਕੜੁ ਮ ਰਖਾਂ ਸਪ ਗਏ ਫਜੜ ਫਾਿਣ ਲੀਕ॥ੈ (32-11-5) 
 ਪਗ ਲਿਾਇ ਗਣਾਇ ਸਰੀਕੈ ॥ ੧੧॥ (32-11-6) 
 
 ਅੰਨਹਾ ਆਖੇ ਲਜੜ ਮਰੈ ਖੁਸੀ ਿੋਵੈ ਸੁਜਣ ਨਾਉ ਸੁਿਾਖਾ॥ (32-12-1) 
 ਭੋਲਾ ਆਖੇ ਭਲਾ ਮੰ ਜਨ ਅਿਮ ਕੁ ਿਾਜਣ ਅਿਾਜਣ ਨ ਭਾਖਾ॥ (32-12-2) 
 ਧੋਰੀ ਆਖੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਲਦ ਵਖਾਜਣ ਕਰ ੈਮਜਨ ਮਾਖਾ॥ (32-12-3) 
 ਕਾਉੋਂ ਜਸਆਣਪ ਿਾਣਦਾ ਜਵਸਿਾ ਖਾਇ ਨ ਭਾਖ ਸੁਭਾਖਾ॥ (32-12-4) 
 ਨਾਉ ਸੁਰੀਤ ਕੁਰੀਤ ਦਾ ਮੁਸਕ ਜਬਲਾਈ ਗਾਂਡੀ ਸਾਖਾ॥ (32-12-5) 
 ਿੇਜਠ ਖੜਾ ਥ  ਥ  ਕਰ ੈਜਗਦੜ ਿਜਥ ਨ ਆਵੈ ਦਾਖਾ॥ (32-12-6) 
 ਬੋਲ ਜਵਗਾੜੁ ਮ ਰਖ ਭੇਡਾਖਾ ॥੧੨॥ (32-12-7) 
 
 ਰੁਖਾਂ ਜਵਜਚ ਕੁਰੁਖੁ ਿੈ ਅਰੰਡੁ ਅਵਾਈ ਆਪੁ ਗਣਾਏ॥ (32-13-1) 
 ਜਪਦਾ ਜਿਉ ਪੰਖੇਰ ਆਂ ਬਜਿ ਬਜਿ ਡਾਲੀ ਬਿੁਤੁ ਬਫਾਏ॥ (32-13-2) 
 ਭੇਡ ਜਭਜਵੰਗਾ ਮੁਿੁ ਕਰ ੈਤਰਣਾਪੈ ਜਦਜਿ ਚਾਜਰ ਵਲਾਏ॥ (32-13-3) 
 ਮੁਿੁ ਅਖੀ ਨਕੁ ਕਨ ਜਿਉੋਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਜਵਜਚ ਗਾਂਜਡ ਸਦਾਏ॥ (32-13-4) 



 ਮੀਆ ਘਰਿੁ ਜਨਕਾ ਲੀਐ ਤਰਕਸੁ ਦਰਵਾਿੇ ਿੰਗਵ ਾਏ॥ (32-13-5) 
 ਮ ਰਖ ਅੰਦਜਰ ਮਾਣਸਾਂ ਜਵਣੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰ ੈਆਖਾਏ॥ (32-13-6) 
 ਮਿਲਸ ਬੈਠਾ ਆਪੁ ਲਖਾਏ ॥ ੧੩॥ (32-13-7) 
 
 ਮ ਰਖ ਜਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਬੋਲੁ ਨ ਸਮਝੈ ਬੋਜਲ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (32-14-1) 
 ਿੋਰੋ ਜਕਿੁ ਕਜਰ ਪੁਛੀਐ ਿੋਰੋ ਜਕਿੁ ਕਜਰ ਆਜਖ ਵਖਾਣ॥ੈ (32-14-2) 
 ਜਸਖ ਦੇਇ ਸਮਝਾਈਐ ਅਰਥੁ ਅ ਨਰਥੁ ਮਨ ੈ ਜਵਜਚ ਆਣ॥ੈ (32-14-3) 
 ਵਡਾ ਅਸਮਝੁ ਨ ਸਮਝਈ ਸੁਰਜਤ ਜਵਿ ਣਾ ਿੋਇ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (32-14-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਜਚਜਤ ਨ ਆਣਈ ਦੁਰਮਜਤ ਜਮਤਰ ੇੁ ਸਤਰ ੇੁ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (32-14-5) 
 ਅਗਨ ੀ ਸਪਿੁੋਂ ਵਰਿੀਐ ਗੁਣ ਜਵਜਚ ਅਵਗੁਣ ਕਰ ੈਜਧਙਾਣੈ॥ (32-14-6) 
 ਮ ਤੈ ਰੋਵੈ ਮਾ ਨ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੧੪॥ (32-14-7) 
 
 ਰਾਿੁ ਛਜਡ ਉਝਜੜ ਪਵੈ ਆਗ  ਨੋ ਭੁਲਾ ਕਜਰ ਿਾਣ॥ੈ (32-15-1) 
 ਬੇੜੇ ਜਵਜਚ ਬਿਾਲੀਐ ਕੁਜਦ ਪਵੈ ਜਵਜਚ ਵਿਣ ਜਧਙਾਣੈ॥ (32-15-2) 
 ਸੁਘੜਾਂ ਜਵਜਚ ਬਜਿਜਠਆਂ ਬੋਜਲ ਜਵਗਾਜੜ ਉਘਾਜੜ ਵਖਾਣ॥ੈ (32-15-3) 
 ਸੁਘੜਾਂ ਮ ਰਖ ਿਾਣਦਾ ਆਜਪ ਸੁਘੜੁ ਿੋਇ ਜਵਰਤੀਿਾਣ॥ੈ (32-15-4) 
 ਜਦਿ ਨੋ ਰਾਜਤ ਵਖਾਣਦਾ ਚਾਮਚਜੜਕ ਜਿਵੇੋਂ ਿਾਨ ਾਣ॥ੈ (32-15-5) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਮ ਰਖੁ ਜਚਜਤ ਨ ਆਣ ੈ॥ ੧੫॥ (32-15-6) 
 
 ਵੈਜਦ ਚੰਗੇ ਰੀ ਊਠਣੀ ਲੈ ਜਸਲ ਵਿਾ ਕਚਰਾ ਭੰਨਾ॥ (32-16-1) 
 ਸੇਵਜਕ ਜਸਖੀ ਵੈਦਗੀ ਮਾਰੀ ਬੁਢੀ ਰੋਵਜਨ ਰੰਨਾ॥ (32-16-2) 
 ਪਕਜੜ ਚਲਾਇਆ ਰਾਵਲੈ ਪਉਦੀ ਉਘਜੜ ਗਏ ਸੁ ਕੰਨਾ॥ (32-16-3) 
 ਪੁਛੈ ਆਜਖ ਵਖਾਜਣਉਨੁ ਉਘਜੜ ਗਇਆ ਪਾਿੁ ਪਰਛੰ ਨਾ॥ (32-16-4) 
 ਪਾਰਖ ਆ ਚੁਜਣ ਕਜਢਆ ਜਿਉ ਕਚ ਕੜਾ ਨ ਰਲੈ ਰਤੰਨਾ॥ (32-16-5) 
 ਮ ਰਖੁ ਅਕਲੀ ਬਾਿਰਾ ਵਾਂਸਿੁ ਮ ਜਲ ਨ ਿੋਵੀ ਗੰ ਨਾ॥ (32-16-6) 
 ਮਾਣਸ ਦੇਿੀ ਪਸ  ਉਪੰਨਾ ॥ ੧੬॥ (32-16-7) 
 
 ਮਿਾ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵ ਕਜਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਾਿੈ ਦੈ ਪੁਤੈ॥ (32-17-1) 
 ਦਰਬੁ ਸਰ ਪ ਸਰੇਵੜੈ ਆਏ ਵੜੇ ਘਜਰ ਅੰਦਜਰ ਉਤੈ॥ (32-17-2) 
 ਜਿਉ ਿਜਥਆਰੀ ਮਾਰੀਅਜਨ ਜਤਉ ਜਤਉ ਦਰਬ ਿੋਇ ਧੜਧੁਤੈ॥ (32-17-3) 
 ਬੁਤੀ ਕਰਦੇ ਜਡਜਠਓਨ ੁ ਨਾਈ ਚੈਨੁ ਨ ਬੈਠੇ ਸੁਤੈ॥ (32-17-4) 
 ਮਾਰੇ ਆਜਣ ਸਰੇਵੜੇ ਸੁਜਣ ਦੀਬਾਜਣ ਮਸਾਜਣ ਅਛੁਤੈ॥ (32-17-5) 
 ਮਥੈ ਵਾਜਲ ਪਛਾਜੜਆ ਵਾਲ ਛਡਾਇਜਨ ਜਕਸ ਦ ੈਬੁਤੈ॥ (32-17-6) 
 ਮ ਰਖੁ ਬੀਿ ੈਬੀਉ ਕੁਰੁਤੈ ॥ ੧੭॥ (32-17-7) 



 
 ਗੋ ਸਜਿ ਗਾਂਗੇ ਤੇਲੀਐ ਪੰਜਡਤ ਨਾਜਲ ਿੋਵੈ ਿਗੁ ਦੇਖ॥ੈ (32-18-1) 
 ਖੜੀ ਕਰ ੈਇਕ ਅੰਗੁਲੀ ਗਾਂਗਾ ਦੁਇ ਵੇਖਾਲੈ ਰੇਖੈ॥ (32-18-2) 
 ਫੇਜਰ ਉਚਾਇ ਪੰਿਾਂਗੁਲਾ ਗਾਂਗਾ ਮੁਜਠ ਿਲਾਏ ਅਲੇਖੈ॥ (32-18-3) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਉ ਜਠ ਚਜਲਆ ਪੰਜਡਤੁ ਿਾਰ ਭੁਲਾਵੈ ਭੇਖ॥ੈ (32-18-4) 
 ਜਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਅੰਗ ਦੁਇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪੰਜਿ ਜਮਲਜਨ ਸਰੇਖੈ॥ (32-18-5) 
 ਅਖੀੋਂ ਦੋਵੈੋਂ ਭੰਨਸਾਂ ਮੁਕੀ ਲਾਇ  ਿਲਾਇ ਜਨਮੇਖੈ॥ (32-18-6) 
 ਮ ਰਖ ਪੰਜਡਤੁ ਸੁਰਜਤ ਜਵਸੇਖੈ ॥ ੧੮॥ (32-18-7) 
 
 ਠੰਢੇ ਖ ਿਿੁੋਂ ਨਹਾਇ ਕੈ ਪਗ ਜਵਸਾਜਰ ਆਇਆ ਜਸਜਰ ਨੰਗੈ॥ (32-19-1) 
 ਘਰ ਜਵਜਚ ਰੰਨਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਧੁਸੀ ਲੀਤੀ ਦੇਜਖ ਕੁਢੰਗੈ॥ (32-19-2) 
 ਰੰਨਾਂ ਦੇਜਖ ਜਪਿੰਦੀਆਂ ਢਾਿਾਂ ਮਾਰੋੈਂ ਿੋਇ ਜਨਸੰਗੈ॥ (32-19-3) 
 ਲੋਕ ਜਸਆਪੇ ਆਇਆ ਰੰਨਾਂ ਪੁ ਰਸ ਿੁੜੇ ਲੈ ਪੰਗੈ॥ (32-19-4) 
 ਨਾਇਣ ਪੁਛਦੀ ਜਪਿਦੀਆਂ ਜਕਸ ਦ ੈਨਾਇ ਅਲਹਾਣੀ ਅੰਗੈ॥ (32-19-5) 
 ਸਿੁਰੇ ਪੁਛਿੁ ਿਾਇ ਕੈ ਕਉਣ ਮੁਆ ਨ ਿ ਉਤਰੁ ਮੰ ਗੈ॥ (32-19-6) 
 ਕਾਵਾਂ ਰੌਲਾ ਮ ਰਖੁ ਸੰਗੈ ॥ ੧੯॥ (32-19-7) 
 
 ਿੇ ਮ ਰਖੁ ਸਮਝਾਈਐ ਸਮਝੈ ਨਾਿੀ ਛਾਂਵ ਨ ਧੁਪਾ॥ (32-20-1) 
 ਅਖੀੋਂ ਪਰਜਖ ਨ ਿਾਣਈ ਜਪਤਲ ਸੁਇਨਾ ਕੈਿਾਂ  ਰੁਪਾ॥ (32-20-2) 
 ਸਾਉ ਨ ਿਾਣ ੈਤੇਲ ਜਘਅ ਧਜਰਆ ਕੋਜਲ ਘੜੋਲਾ ਕੁਪਾ॥ (32-20-3) 
 ਸੁਰਜਤ ਜਵਿ ਣਾ ਰਾਜਤ ਜਦਿੁ ਚਾਨਣੁ ਤੁਜਲ ਅਨਹੇਰਾ ਘੁਪਾ॥ (32-20-4) 
 ਵਾਸੁ ਕਥ ਰੀ ਥੋਮ ਦੀ ਜਮਿਰ ਕੁਲੀ ਅਧਉੜੀ ਤੁਪਾ॥ (32-20-5) 
 ਵੈਰੀ ਜਮਤਰ ਨ ਸਮਝਈ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗੁ ਅਛੁਪਾ॥ (32-20-6) 
 ਮ ਰਖ ਨਾਜਲ ਚੰਗੇ ਰੀ ਚੁਪਾ  ॥੨੦॥੩੨॥ (32-20-7) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (33-1-1) 
 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨ ਮੁਜਖ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਿਗਤ ਵਰਤਾਰਾ॥ (33-1-2) 
 ਦੁਿ ਜਵਜਚ ਦੁਖੀ ਦੁਬਾਿਰੇ ਖਰਬੜ ਿੋਏ ਖੁਦੀ ਖੁਆਰਾ॥ (33-1-3) 
 ਦੁਿੀੋਂ ਸਰਾਈੋਂ ਿਰਦ ਰ  ਦਗੇ ਦੁਰਾਿੇ ਚੋਰ ਚੁਗਾਰਾ॥ (33-1-4) 
 ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ਿੈ ਗੋਤੇ ਖਾਜਨ ਭਰਮੁ ਜਸ ਜਰ ਭਾਰਾ॥ (33-1-5) 
 ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਜਚ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨ ਮੁਜਖ ਜਵਚ ਗੁਬਾਰਾ॥ (33-1-6) 
 ਿੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਸਦਾ ਜਸਜਰ ਭਾਰਾ ॥ ੧॥ (33-1-7) 
 
 ਦੁਿੁ ਜਮਜਲ ਿੰਮੇ ਦੁਇ ਿਣੇ ਦੁਿੁ ਿਜਣਆਂ ਦੁਇ ਰਾਿ ਚਲਾਏ॥ (33-2-1) 
 ਜਿੰਦ  ਆਖਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮੁ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ॥ (33-2-2) 
 ਜਿੰਦ  ਪ ਰਜਬ ਸਉਜਿਆਂ ਪਛਜਮ ਮੁਸਲਮਾਣੁ  ਜਨਵਾਏ॥ (33-2-3) 
 ਗੰ ਗ ਬਨਾਰਜਸ ਜਿੰਦ ਆਂ ਮਕਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਨ ਾਏ॥ (33-2-4) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬਾਂ ਚਾਜਰ ਚਾਜਰ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਜਰ ਮਜ਼ਿਬ ਚਲਾਏ॥ (33-2-5) 
 ਪੰਿ ਤਤ ਦੋਵੈ ਿਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਛਾਏ॥ (33-2-6) 
 ਇਕ ਥਾਉੋਂ ਦੁਇ ਨਾਉੋਂ ਧਰਾਏ ॥ ੨॥ (33-2-7) 
 
 ਦੇਜਖ ਦੁਜਭਤੀ ਆਰਸੀ ਮਿਲਸ ਿਥੋ ਿਥੀ ਨਚੈ॥ (33-3-1) 
 ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਦੁਬਾਿਰੀ ਘਜਰ ਘਜਰ ਜਫਰ ੈਪਰਾਈ ਖਚੈ॥ (33-3-2) 
 ਅਗੈ ਿੋਇ ਸੁਿਾਵਣੀ ਮੁਜਿ ਜਡਠੈ ਮਾਣਸ ਚਿਮਚ॥ੈ (33-3-3) 
 ਜਪਛਿੁ ਦੇਜਖ ਡਰਾਵਨੀ ਇਕੋ ਮੁਿੁ ਦੁਿੁ ਜਿਨਜਸ ਜਵਰਚੈ॥ (33-3-4) 
 ਖੇਜਿ ਪਾਇ ਮੁਿੁ ਮਾਂਿੀਐ ਜਫਜਰ ਜਫਜਰ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਰੰਜਗ ਕਚੈ॥ (33-3-5) 
 ਧਰਮਰਾਇ ਿਮੁ ਇਕੁ ਿੈ ਧਰਮੁ ਅਧਰਮੁ ਨ ਭਰਮੁ ਪਰਚੈ॥ (33-3-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਾਇ ਜਮਲੈ ਸਚੁ ਸਚੈ ॥ ੩॥ (33-3-7) 
 
 ਵੁਣ ੈਿੁਲਾਿਾ ਤੰਦੁ ਗੰ ਜਢ ਇਕੁ ਸ ਤੁ ਕਜਰ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ॥ (33-4-1) 
 ਦਰਿੀ ਪਾਜੜ ਜਵਗਾੜਦਾ ਪਾਿਾ ਮੁਲ ਨ ਲਿੈ ਜਵਕਾਣਾ॥ (33-4-2) 
 ਕਤਰਜਣ ਕਤਰ ੈਕਤਰਣੀ ਿੋਇ ਦੁਮ ਿੀ ਚੜਹਦੀ ਸਾਣਾ॥ (33-4-3) 
 ਸ ਈ ਸੀਵੈ ਿੋਜੜ ਕੈ ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਕਜਰ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਣਾ॥ (33-4-4) 
 ਸਾਜਿਬੁ ਇਕੋ ਰਾਜਿ ਦੁਇ ਿਗ ਜਵਜਚ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣਾ॥ (33-4-5) 
 ਗੁਰਜਸਖੀ ਪਰਧਾਨੁ ਿੈ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਿੈ ਪਰਵਾਣਾ॥ (33-4-6) 
 ਦੁਖੀ ਦੁਬਾਿਜਰਆ ਿੈਰਾਣਾ ॥ ੪॥ (33-4-7) 



 
 ਜਿਉ ਚਰਖਾ ਅਠਖੰਭੀਆ ਦੁਜਿ ਲਠੀ ਦੇ ਮੰ ਜਝ ਮੰ ਝੇਰ ॥ (33-5-1) 
 ਦੁਇ ਜਸਜਰ ਧਜਰ ਦੁਿੁ ਖੁੰ ਢ ਜਵਜਚ ਜਸਰ ਜਗਰਦਾਨ ਜਫਰ ੈਲਖਫੇਰ ॥ (33-5-2) 
 ਬਾਇੜੁ ਪਾਇ ਪਲੇਿੀਐ ਮਾਲਹ ਵਿਾਇ ਪਾਇਆ ਘਿ ਘੇਰ ॥ (33-5-3) 
 ਦੁਿੁ ਚਰਮਖ ਜਵਜਚ ਤਰਕੁਲਾ ਕਤਜਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਚੜੀਆਂ ਿੇਰ ॥ (33-5-4) 
 ਜਤਰੰਞਜਣ ਬਜਿ ਉਠ ਿਾਂਦੀਆਂ ਜਿਉ ਜਬਰਖਿੁ ਉਜਡ ਿਾਜਨ ਪੰਖੇਰ ॥ (33-5-5) 
 ਓਜੜ ਜਨਬਾਿ  ਨਾ ਥੀਐ ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਰੰਗਾਇਆ ਗੇ ਰ ॥ (33-5-6) 
 ਘੁੰ ਜਮ ਘੁੰ ਮਦੀ ਛਾਉ ਘਵੇਰ  ॥ ੫॥ (33-5-7) 
 
 ਸਾਿੁਰੁ ਪੀਿਰੁ ਪਲਰ ੈਿੋਇ ਜਨਲਿ ਨ  ਲਿਾ ਧੋਵੈ॥ (33-6-1) 
 ਰਾਵੈ ਿਾਰੁ ਭਤਾਰੁ ਤਜਿ ਜਖੰਿੋਤਾਜਣ ਖੁਸੀ ਜਕਉ ਿੋਵੈ॥ (33-6-2) 
 ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਮਰਣੇ ਪਰਣੇ ਲੋਕੁ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (33-6-3) 
 ਜਧਜਰ ਜਧਜਰ ਜਮਲਦੇ ਮੇਿਣੇ ਿੁਇ ਸਰਜਮੰਦੀ ਅੰਝ  ਰੋਵੈ॥ (33-6-4) 
 ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਕੜੀਐ ਿਾਜਣ ਕਾਜਣ ਦੀਬਾਜਣ ਖੜੋਵੈ॥ (33-6-5) 
 ਮਰੈ ਨ  ਿੀਵੈ ਦੁਖ ਸਿੈ ਰਿੈ ਨ  ਘਜਰ ਜਵਜਚ ਪਰ ਘਰ ਿੋਵੈ॥ (33-6-6) 
 ਦੁਜਬਧਾ ਅਉਗੁਣ ਿਾਰੁ ਪਰੋਵੈ ॥ ੬॥ (33-6-7) 
 
 ਜਿਉ ਬੇਸੀਵੈ ਥੇਿੁ ਕਜਰ ਪਛੋਤਾਵੈ ਸੁਜਖ ਨਾ ਵਸੈ॥ (33-7-1) 
 ਚਜੜ ਚਜੜ ਲੜਦੇ ਭ ਮੀਏ ਧਾੜਾ ਪੇੜਾ ਖਸਣ ਖਸੈ॥ (33-7-2) 
 ਦੁਿ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵਲਿਾ ਦੁਿੁ ਮੁਣਸਾ ਦੀ ਨਾਜਰ ਜਵਣਸੈ॥ (33-7-3) 
 ਿੁਇ ਉਿਾੜਾ ਖੇਤੀਐ ਦੁਜਿ ਿਾਕਮ ਦੁਇ ਿੁਕਮੁ ਖੁਣਸੈ॥ (33-7-4) 
 ਦੁਖ ਦੁਇ ਜਚੰਤਾ ਰਾਜਤ ਜਦਿੁ ਘਰੁ ਜਛਿ ੈਵੈਰਾਇਣੁ ਿਸੈ॥ (33-7-5) 
 ਦੁਿੁ ਖੁੰ ਢਾਂ ਜਵਜਚ ਰਜਖ ਜਸਰੁ ਵਸਦੀ ਵਸੈ ਨ  ਨਸਦੀ ਨਸੈ॥ (33-7-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਭੁਇਅੰਗਮੁ ਡਸੈ ॥ ੭॥ (33-7-7) 
 
 ਦੁਖੀਆ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾਿਰਾ ਸਪੁ ਦੁਮ ਿਾ ਬੁਰਾ ਬੁਜਰਆਈ॥ (33-8-1) 
 ਸਭ ਦ ੰ ਮੰ ਦੀ ਸਪ ਿੋਜਨ ਸਪਾਂ ਜਵਜਚ ਕੁਿਾਜਤ ਕੁਭਾਈ॥ (33-8-2) 
 ਕੋੜੀ ਿੋਆ ਗੋ ਜਪ ਗੁਰ ਜਨਗੁਰੇ ਤੰਤੁ ਨ ਮੰ ਤੁ ਸੁਖਾਈ॥ (33-8-3) 
 ਕੋੜੀ ਿੋਵੈ ਲੜੈ ਜਿਸ ਜਵਗੜ ਰ ਜਪ ਿੋਇ ਮਜਰ ਸਿਮਾਈ॥ (33-8-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨ ਮੁਜਖ ਬਾਿਰਾ ਲਾਤੋ ਲਾਵਾ ਲਾਇ ਬੁਝਾਈ॥ (33-8-5) 
 ਜਤਸੁ ਜਵਿੁ ਵਾਜਤ ਕੁਲਾਜਤ ਮਜਨ ਅੰਦਜਰ ਗਣਤੀ ਤਾਜਤ ਪਰਾਈ ॥ (33-8-6) 
 ਜਸਰ ਜਚਥੈ ਜਵਿੁ ਬਾਜਣ ਨ ਿਾਈ ॥ ੮॥ (33-8-7) 
 
 ਜਿਉ ਬਿੁ ਜਮਤੀ ਵੇਸੁਆ ਛਡ ੈਖਸਮੁ ਜਨਖਸਮੀ ਿੋਈ॥ (33-9-1) 



 ਪੁਤੁ ਿਣੇ ਿੇ ਵੇਸੁਆ ਨਾਨਜਕ ਦਾਦਜਕ ਨਾਉੋਂ ਨ ਕੋਈ॥ (33-9-2) 
 ਨਰਜਕ ਸਵਾਜਰ ਸੀਗਾਜਰਆ ਰਾਗ ਰੰਗ ਛਜਲ ਛਲੈ ਛਲੋਈ॥ (33-9-3) 
 ਘੰਡਾਿੇੜੁ ਅਿੇੜੀਆਂ ਮਾਣਸ ਜਮਰਗ ਜਵਣਾਿੁ ਸਥੋਈ॥ (33-9-4) 
 ਏਥੈ ਮਰ ੈਿਰਾਮ ਿੋਇ ਅਗੈ ਦਰਗਿ ਜਮਲੈ ਨ  ਢੋਈ॥ (33-9-5) 
 ਦੁਖੀਆ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾਿਰਾ ਿਾਣ ਰੁਪਈਆ ਮੇਖੀ ਸੋਈ॥ (33-9-6) 
 ਜਵਗੜ ੈਆਜਪ ਜਵਗਾੜੈ ਲੋਈ ॥ ੯॥ (33-9-7) 
 
 ਵਜਣ ਵਜਣ ਕਾਉੋਂ ਨ ਸੋਿਈ ਖਰਾ ਜਸਆਣਾ ਿੋਇ ਜਵਗੁਤਾ॥ (33-10-1) 
 ਚੁਤਜੜ ਜਮਿੀ ਜਿਸੁ ਲਗੈ ਿਾਣ ੈਖਸਮ ਕੁਮਹਾਰਾਂ ਕੁਤਾ॥ (33-10-2) 
 ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਘਜਰ ਘਜਰ ਬਜਿ ਬਜਿ ਕਰਜਨ  ਕੁਪੁਤਾ॥ (33-10-3) 
 ਆਗ  ਿੋਇ ਮੁਿਾਇਦਾ ਸਾਥੁ ਛਜਡ ਚਉਰਾਿੇ ਸੁਤਾ॥ (33-10-4) 
 ਿੰਮੀ ਸਾਖ ਉਿਾੜਦਾ ਗਜਲਆਂ ਸੇਤੀ ਮੇੋਂਿੁ ਕੁਰੁਤਾ॥ (33-10-5) 
 ਦੁਖੀਆ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾਿਰਾ ਖਿਰੁ ਬਲਦੁ ਜਿਵੈ ਿਜਲ ਿੁਤਾ॥ (33-10-6) 
 ਡਜਮ ਡਜਮ ਸਾਨੁ ਉਿਾੜੀ ਮੁਤਾ ॥ ੧੦॥ (33-10-7) 
 
 ਦੁਖੀਆ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾ ਿਰਾ ਤਾਮੇ ਰੰਗਿੁ ਕੈਿਾਂ ਿੋਵੈ॥ (33-11-1) 
 ਬਾਿਰੁ ਜਦਸੈ ਉਿਲਾ ਅੰਦਜਰ ਮਸੁ ਨ ਧੋਪੈ ਧੋਵੈ॥ (33-11-2) 
 ਸੰਨੀ ਿਾਣੁ ਲੁਿਾਰ ਦੀ ਿੋਇ ਦੁਮ ਿੀੋਂ ਕੁਸੰਗ ਜਵਗੋ ਵੈ॥ (33-11-3) 
 ਖਣੁ ਤਤੀ ਆਰਜਣ ਵੜੈ ਖਣੁ ਠੰਢੀ ਿਲੁ ਅੰਦਜਰ ਿੋਵੈ॥ (33-11-4) 
 ਤੁਮਾ ਜਦਸੈ ਸੋਿਣਾ ਜਚਤਰਜਮਤਾਲਾ ਜਵਸੁ ਜਵਲੋਵੈ॥ (33-11-5) 
 ਸਾਉ ਨ ਕਉੜਾ ਸਜਿ ਸਕੈ ਿੀਭੈ ਛਾਲੈ ਅੰ ਝ  ਰੋਵੈ॥ (33-11-6) 
 ਕਲੀ ਕਨੇਰ ਨ ਿਾਜਰ ਪਰੋਵੈ ॥ ੧੧॥ (33-11-7) 
 
 ਦੁਖੀ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾਿਰਾ ਸੁਤਰ ਮੁਰਗੁ ਿੋਇ ਕੰਜਮ ਨ ਆਵੈ॥ (33-12-1) 
 ਉਡਜਣ ਉਡ ੈਨ ਲਦੀਐ ਪੁਰਸੁਸ ਿੋਈ ਆਪੁ ਲਖਾਵੈ॥ (33-12-2) 
 ਿਸਤੀ ਦੰਦ ਵਖਾਣੀਅਜਨ  ਿੋਰੁ ਜਦਖਾਲੈ ਿੋਰਤੁ ਖਾਵੈ॥ (33-12-3) 
 ਬਕਰੀਆਂ ਨੋ ਚਾਰ ਥਣੁ ਦੁਇ ਗਲ ਜਵਜਚ ਦੁਇ ਲੇਵੈ ਲਾਵੈ॥ (33-12-4) 
 ਇਕਨੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਵਦਾ ਇਕ ਠਗਾਊ ਠਜਗ ਠਗਾਵੈ॥ (33-12-5) 
 ਮੋਰਾਂ ਅਖੀ ਚਾਜਰ ਚਾਜਰ ਉਇ ਦੇਖਜਨ ਓਨ ੀ ਜਦਜਸ ਨ ਆਵੈ॥ (33-12-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਿਰਾਵੈ ॥ ੧੨॥ (33-12-7) 
 
 ਦੰਮਲੁ ਵਿ ੈਦੁਿੁ ਜਧਰੀ ਖਾਇ ਤਮਾਚੇ ਬੰਧਜਨ  ਿਜੜਆ॥ (33-13-1) 
 ਵਿਜਨ ਰਾਗ ਰਬਾਬ ਜਵਜਚ ਕੰਨ ਮਰੋੜੀ ਜਫਜਰ ਫਜੜਆ॥ (33-13-2) 
 ਖਾਨ ਮਿੀਰੇ ਿਕਰਾਂ ਜਸਜਰ ਤਨ ਭੰਜਨ ਮਰਦੇ ਕਜਰ ਧਜੜਆ॥ (33-13-3) 



 ਖਾਲੀ ਵਿ ੈਵੰਝੁਲੀ ਦੇ ਸ ਲਾਕ ਨ ਅੰਦਜਰ ਵਜੜਆ॥ (33-13-4) 
 ਸੁਇਨੇ ਕਲਸੁ ਸਵਾਰੀਐ ਭੰਨਾ ਘੜਾ ਨ ਿਾਈ ਘਜੜਆ॥ (33-13-5) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਸੜਾਣ ੈਸਜੜਆ ॥ ੧੩॥ (33-13-6) 
 
 ਦੁਖੀਆ ਦੁਸਿੁ ਦੁਬਾਿਰਾ ਬਗੁਲ ਸਮਾਜਧ ਰ ਿੈ ਇਕ ਿੰਗਾ॥ (33-14-1) 
 ਬਿਰ ਪਾਪ ਨ ਉਤਰਜਨ  ਘੁਜਿ ਘੁਜਿ ਿੀਆਂ ਖਾਇ ਜਵਜਚ ਗੰ ਗਾ॥ (33-14-2) 
 ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤ ੰ ਬੜੀ ਤਜਰ ਤਜਰ ਤਨੁ ਧੋਵੈ ਕਜਰ ਨੰਗਾ॥ (33-14-3) 
 ਮਨ  ਜਵਜਚ ਵਸੈ ਕਾਲਕ ਿੁ ਭਰਮੁ ਨ ਉਤਰ ੈਕਰਮੁ ਕੁਢੰਗਾ॥ (33-14-4) 
 ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੈ ਬਠੈਾ ਿਾਇ ਪਤਾਜਲ ਭੁਇਅੰਗਾ॥ (33-14-5) 
 ਿਸਤੀ ਨੀਜਰ ਨਵਾ ਲੀਐ ਜਨਕਜਲ ਖੇਿ ਉਡਾਏ ਅੰਗਾ॥ (33-14-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਸੁਆਓ ਨ ਚੰਗਾ ॥ ੧੪॥ (33-14-7) 
 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦੁਬਾਿਰਾ ਮਨ  ਪਾਿ ੈਖਰਬਾੜ  ਖੀਰਾ॥ (33-15-1) 
 ਅਗਿੁ ਜਮਠਾ ਿੋਇ ਜਮਲੈ ਜਪਛਿੁ ਕਉੜਾ ਦੋਖ ਸਰੀਰਾ॥ (33-15-2) 
 ਜਿਉ ਬਿੁ ਜਮਤਾ ਕਵਲ ਫੁਲੁ ਬਿੁ ਰੰਗੀ ਬੰਜਨਿ੍ਿ ਜਪੰਡੁ ਅਿੀਰਾ॥ (33-15-3) 
 ਿਜਰਆ ਜਤਲੁ ਬ ਆੜ ਜਿਉ ਕਲੀ ਕਨੇਰ ਦੁਰੰਗ ਨ ਧੀਰਾ॥ (33-15-4) 
 ਿੇ ਸਉ ਿਥਾ ਨੜੁ ਵਧ ੈਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਵਾਿੁ ਨਫੀਰਾ॥ (33-15-5) 
 ਚੰਨਣ ਵਾਸ ਨ ਬੋਿੀਅਜਨ ਖਜਿ ਖਜਿ ਵਾਂਸ ਿਲਜਨ ਬੇਪੀਰਾ॥ (33-15-6) 
 ਿਮ ਦਰ ਚੋਿਾ ਸਿਾ ਵਿੀਰਾ ॥ ੧੫ ॥ (33-15-7) 
 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਦੁਬਾਿਰਾ ਬਧਾ ਕਰ ੈਸਲਾਮੁ ਨ ਭਾਵੈ॥ (33-16-1) 
 ਢੀੋਂਗ ਿੁਿਾਰੀ ਢੀੋਂਗੁਲੀ ਗਜਲ ਬਧੇ  ਓਿੁ ਸੀਸੁ ਜਨਵਾਵੈ॥ (33-16-2) 
 ਗਜਲ ਬਧ ੈਜਿਉ ਜਨਕਲੈ ਖ ਿਿੁ ਪਾਣੀ ਉਪਜਰ ਆਵੈ॥ (33-16-3) 
 ਬਧਾ ਚਿੀ ਿੋ ਭਰ ੈਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰੁ ਚੜਹਾਵੈ॥ (33-16-4) 
 ਜਨਵੈ ਕਮਾਣ ਦੁਬਾਿਰੀ ਜਿਿ ਫਜੜਦੇ ਇਕ ਸੀਸ ਸਿਾਵੈ॥ (33-16-5) 
 ਜਨਵੈ ਅਿੋੜੀ ਜਮਰਗੁ ਦੇਜਖ ਕਰ ੈਜਵਸਾਿ ਧਰੋਿੁ ਸਰੁ ਲਾਵੈ॥ (33-16-6) 
 ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧੬॥ (33-16-7) 
 
 ਜਨਵੈ ਨ  ਤੀਰ ਦੁਬਾਿਰਾ ਗਾਡੀ ਖੰਭ ਮੁਖੀ ਮੁਜਿ ਲਾਏ॥ (33-17-1) 
 ਜਨਵੈ ਨ  ਨੇਿਾ ਦੁਮੁਿਾ ਰਣ ਜਵਜਚ ਉਚਾ ਆਪੁ ਗਣਾਏ॥ (33-17-2) 
 ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਦਾ ਿਬਰ ਿੰਗੁ ਜਨਵੈ ਨ  ਫੁਿੈ ਕੋਿ ਢਿਾਏ॥ (33-17-3) 
 ਜਨਵੈ ਨ  ਖੰਡਾ ਸਾਰ ਦਾ ਿੋਇ ਦੁਧਾਰਾ ਖ ਨ ਕਰਾਏ॥ (33-17-4) 
 ਜਨਵੈ ਨ  ਸ ਲੀ ਘਰੇਣੀ ਕ ਜਰ ਅਸਵਾਰ ਫਾਿੇ ਜਦਵਾਏ॥ (33-17-5) 
 ਜਨਵਜਣ ਨ ਸੀੇੌ ਖਾਂ ਸਖਤ ਿੋਇ ਮਾਸੁ ਪਰੋਇ ਕਬਾਬੁ ਭੁਨ ਾਏ॥ (33-17-6) 



 ਜਿਉੋਂ ਕਜਰ ਆਰਾ ਰੁਖੁ ਤਛਾਏ ॥ ੧੭ ॥ (33-17-7) 
 
 ਅਕੁ ਧਤ ਰਾ ਝਿੁਲਾ ਨੀਵਾ ਿੋਇ ਨ ਦੁਜਬਧਾ ਖੋਈ॥ (33-18-1) 
 ਫੁਜਲ ਫੁਜਲ ਫੁਲੇ ਦੁਬਾਿਰੇ ਜਬਖੁ ਫਲ ਫਜਲ ਫਜਲ ਮੰ ਦੀ ਸੋਈ॥ (33-18-2) 
 ਪੀਐ ਨ ਕੋਈ ਅਕੁ ਦੁਧੁ  ਪੀਤੇ ਮਰੀਐ ਦੁਧੁ ਨ ਿੋਈ॥ (33-18-3) 
 ਖਖੜੀਆਂ ਜਵਜਚ ਬੁਢੀਆਂ ਫਜਿ ਫਜਿ ਛੁਜਿ ਛੁਜਿ ਉਡਜਨ  ਓਈ॥ (33-18-4) 
 ਜਚਤਜਮਤਾਲਾ ਅਕ ਜਤਡੁ ਜਮਲੈ ਦੁਬਾਿਜਰਆਂ ਜਕਉ ਢੋਈ॥ (33-18-5) 
 ਖਾਇ ਧਤ ਰਾ ਬਰਲੀਐ ਕਖ ਚੁਜਣੰਦਾ ਵਤੈ ਲੋਈ॥ (33-18-6) 
 ਕਉੜੀ ਰਤਕ ਿੇਲ ਪਰੋਈ ॥ ੧੮॥ (33-18-7) 
 
 ਵਧ ੈਚੀਲ ਉਿਾੜ ਜਵਜਚ ਉਚੈ ਉ ਪਜਰ ਉਚੀ  ਿੋਈ॥ (33-19-1) 
 ਗੰ ਢੀ ਿਲਜਨ ਮੁਸਾਿਰੇ ਪਿੱਤ ਅਪਿੱਤ ਨ ਛੁਿੁਦਾ ਕੋਈ॥ (33-19-2) 
 ਛਾਂਉ ਨ ਬਿਜਨ ਪੰਧਾਣ ਆਂ ਪਵੈ ਪਛਾਵਾਂ ਜਿਬੀੋਂ ਿੋਈ॥ (33-19-3) 
 ਜਫੰਡ ਜਿਵੈ ਫਲੁ ਫਾਿੀਅਜਨ ਘੁੰ ਘਜਰਆਲੇ ਰੁਲਜਨ ਪਲੋਈ॥ (33-19-4) 
 ਕਾਠੁ ਕੁਕਾਠੁ ਨ ਸਜਿ ਸਕੈ ਪਾਣੀ ਪਵਨੁ ਨ ਧੁਪ ਨ ਲੋਈ॥ (33-19-5) 
 ਲਗੀ ਮ ਜਲ ਨ ਜਵਝਵੈ ਿਲਦੀ  ਿਉਮੈੋਂ ਅਜਗ ਖੜੋਈ॥ (33-19-6) 
 ਵਜਡਆਈ ਕਜਰ ਦਈ ਜਵਗੋ ਈ ॥ ੧੯॥ (33-19-7) 
 
 ਜਤਲੁ ਕਾਲਾ ਫੁਲੁ ਉਿਲਾ ਿਜਰਆ ਬ ਿਾ ਜਕਆ ਨੀਸਾਣੀ॥ (33-20-1) 
 ਮੁਢਿੁ ਵਜਢ ਬਣਾਈਐ ਜਸਰ ਤਲਵਾਇਆ ਮਜਝ ਜਬਬਾਣੀ॥ (33-20-2) 
 ਕਜਰ ਕਜਿ ਪਾਈ ਝੰਬੀਐ ਤੇਲੁ ਜਤਲੀਿ ੰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ॥ (33-20-3) 
 ਸਣ ਕਪਾਿ ਦੁਇ ਰਾਿ ਕਜਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਵਕਾਰ ਜਵ ਡਾਣੀ॥ (33-20-4) 
 ਵੇਜਲ ਕਤਾਇ ਵੁਣਾਈਐ ਪੜਦਾ ਕਿਣ ਕਪੜੁ ਪਰਾਣੀ॥ (33-20-5) 
 ਖਲ ਕਢਾਇ ਵਿਾਇ ਸਣ ਰਸੇ ਬੰਨਹਜਨ  ਮਜਨ ਸਰਮਾਣੀ॥ (33-20-6) 
 ਦੁਸਿਾਂ ਦੁਸਿਾਈ ਜਮਿਮਾਣੀ ॥ ੨੦॥ (33-20-7) 
 
 ਜਕਕਰ ਕੰਡੇ ਧਰੇਕ ਫਲ ਫਲੀੋਂ ਨ  ਫਜਲਆ ਜਨਿਫਲ ਦੇਿੀ॥ (33-21-1) 
 ਰੰਗ ਜਬਰੰਗੀ ਦੁਿਾਂ ਫੁਲ ਦਾਖ ਨ  ਗੁਛਾ ਕਪਿ ਸਨੇਿੀ॥ (33-21-2) 
 ਜਚਤਜਮਤਾਲਾ ਅਜਰੰ ਡ ਫਲੁ ਥੋਥੀ ਥੋਿਜਰ ਆਸ ਜਕਨੇਿੀ॥ (33-21-3) 
 ਰਤਾ ਫੁਲ ਨ ਮੁਲੁ ਅਢੁ ਜਨਿਫਲ ਜਸਮਲ ਛਾਂਵ ਜਿਵੇਿੀ॥ (33-21-4) 
 ਜਿਉ ਨਲੀਏਰ ਕਠੋਰ ਫਲੁ ਮੁਿੁ ਭੰਨੇ ਦੇ ਗਰੀ ਜਤਵੇਿੀ॥ (33-21-5) 
 ਸ ਤੁ ਕਪ ਤੁ ਸੁਪ ਤੁ ਦ ਤ ਕਾਲੇ ਧਉਲੇ ਤ ਤ ਇਵੇਿੀ॥ (33-21-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉੇ ਕੁਦਾਉ ਧਰੇਿੀ ॥ ੨੧॥ (33-21-7) 
 



 ਜਿਉ ਮਜਣ ਕਾਲੇ ਸਪਜਸਜਰ ਿਜਸ ਿਜਸ ਰਜਸ ਰਜਸ ਦੇਇ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (33-22-1) 
 ਿਾਣੁ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਤਜਨ ਿੀਵਜਦਆਂ ਜਕਉੋਂ ਕੋਈ ਆਣ॥ੈ (33-22-2) 
 ਆਰਜਣ ਲੋਿਾ ਤਾਈਐ ਘੜੀਐ ਜਿਉ ਵਗਦੇ ਵਾਦਾਣ॥ੈ (33-22-3) 
 ਸ ਰਣੁ ਮਾਰਜਣ ਸਾਧੀਐ ਖਾਜਿ ਸਲਾਜਿ ਪੁਰਖ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (33-22-4) 
 ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਥੁ ਜਮਜਲ ਚ ਨੇ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗੁ  ਜਸਞਾਣ॥ੈ (33-22-5) 
 ਅਉਖਧੁ ਿੋਵੈ ਕਾਲਕ ਿੁ ਮਾਜਰ ਿੀਵਾਲਜਨ ਵੈਦ ਸੁਿਾਣੈ॥ (33-22-6) 
 ਮਨ ੁ ਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਵਜਸ ਆਣ ੈ॥ ੨੨॥੩੩॥ (33-22-7) 
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 ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (34-1-1) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰ ਮੁ ਿੈ ਜਨਰਵੈਰੁ ਜਨਰਾਲਾ॥ (34-1-2) 
 ਿਾਣਿੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸਚੀ ਧਰਮਸਾਲਾ॥ (34-1-3) 
 ਿੇਿਾ ਬੀਿ ੈਸੋ  ਲੁਣ ੈਫਲੁ ਕਰਮ ਸਮਹਾਲਾ॥ (34-1-4) 
 ਜਿਉ ਕਜਰ ਜਨਰਮਲੁ ਆਰਸੀ ਿਗੁ ਵੇਖਜਣ ਵਾਲਾ॥ (34-1-5) 
 ਿੇਿਾ ਮੁਿੁ ਕਜਰ ਭਾਲੀਐ ਤੇਿੋ ਵੇਖਾਲਾ॥ (34-1-6) 
 ਸੇਵਕੁ ਦਰਗਿ ਸੁਰਖਰ  ਵੇਮੁਖੁ ਮੁਿੁ ਕਾਲਾ ॥ ੧॥ (34-1-7) 
 
 ਿੋ ਗੁਰ ਗੋ ਪੈ ਆਪਣਾ ਜਕਉ ਜਸਝ ੈਚੇਲਾ॥ (34-2-1) 
 ਸੰਗਲੁ ਘਜਤ ਚਲਾਈਐ ਿਮ ਪੰਜਥ ਇਕੇਲਾ॥ (34-2-2) 
 ਲਿੈ ਸਿਾਈੋਂ ਨਰਕ ਜਵਜਚ ਉਿੁ ਖਰਾ ਦੁਿੇਲਾ॥ (34-2-3) 
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਭਉਜਦਆਂ ਜਫਜਰ ਿੋਇ ਨ ਮੇਲਾ॥ (34-2-4) 
 ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿਾਜਰਆ ਜਿਉ ਿ ਏ ਖੇਲਾ॥ (34-2-5) 
 ਿਥ ਮਰੋੜੈ ਜਸਰੁ ਧੁਨੈ ਉ ਿੁ ਲਿੈ ਨ  ਵੇਲਾ ॥ ੨॥ (34-2-6) 
 
 ਆਜਪ ਨ ਵੰਞੈ ਸਾਿੁਰੇ ਜਸਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ॥ (34-3-1) 
 ਕੰਤ ਨ ਪੁਛੈ ਵਾਤੜੀ ਸੁਿਾਗੁ ਗਣਾਵੈ॥ (34-3-2) 
 ਚ ਿਾ ਖਡ ਨ ਮਾਵਈ ਲਜਕ ਛਿੁ ਵਲਾਵੈ॥ (34-3-3) 
 ਮੰ ਤੁ ਨ ਿੋਇ ਅਠ ਜਿਆਂ ਿਥੁ ਸਪੀੋਂ ਪਾਵੈ॥ (34-3-4) 
 ਸਰੁ ਸੰਨਹੈ ਆਗਾਸ ਨੋ ਜਫਜਰ ਮਥੈ ਆਵੈ॥ (34-3-5) 
 ਦੁਿੀ ਸਰਾਈੋਂ ਿਰਦ ਰ  ਬੇਮੁਖ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ ੩॥ (34-3-6) 
 
 ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਜਲ ਬਾਂਦਰੈ ਜਕਿੁ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣ॥ੈ (34-4-1) 
 ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਮਲਹੈ ਭੋਿਨ ਰਸੁ  ਖਾਣ॥ੈ (34-4-2) 
 ਡਡ  ਜਚਕਜੜ ਵਾਸੁ ਿੈ ਕਵਲੈ ਨ  ਜਸਞਾਣ॥ੈ (34-4-3) 
 ਨਾਜਭ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਦ ੈਜਫਰਦਾ ਿੈਰਾਣ॥ੈ (34-4-4) 
 ਗੁਿਰੁ ਗੋ ਰਸੁ ਵੇਜਚ ਕੈ ਖਜਲ ਸ ੜੀ ਆਣ॥ੈ (34-4-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਮ ਲਿੁ ਘੁਜਥਆ ਦੁਖ ਸਿੈ ਿਮਾਣ ੈ॥ ੪॥ (34-4-6) 
 
 ਸਾਵਜਣ ਵਜਣ ਿਰੀਆਵਲੇ ਸੁਕ ੈਿਾਵਾਿਾ॥ (34-5-1) 
 ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸਦ ੈਝ ਰੈ ਿੋਲਾਿਾ॥ (34-5-2) 



 ਸਭਨਾ ਰਾਜਤ ਜਮਲਾਵੜਾ ਚਕਵੀ ਦੋਰਾਿਾ॥ (34-5-3) 
 ਸੰਖੁ ਸਮੁੰਦਿੁ ਸਖਣਾ ਰੋਵੈ ਦੇ ਧਾਿਾ॥ (34-5-4) 
 ਰਾਿਿੁ ਉਝਜੜ ਿੋ ਪਵੈ ਮੁਸੈ ਦੇ ਫਾਿਾ॥ (34-5-5) 
 ਜਤਉੋਂ ਿਗ ਅੰਦਜਰ ਬੇਮੁਖਾਂ ਜਨਤ ਉਭੇ ਸਾਿਾ ॥ ੫॥ (34-5-6) 
 
 ਜਗਦੜ ਦਾਖ ਨ  ਅਪੜੈ ਆਖ ੈਥ ਿ ਕਉੜੀ॥ (34-6-1) 
 ਨਚਣੁ ਨਜਚ ਨ ਿਾਣਈ ਆਖੈ ਭੁ ਇ ਸਉੜੀ॥ (34-6-2) 
 ਬੋਲੈ ਅਗੈ ਗਾਵੀਐ ਭੈਰਉ ਸੋ ਗਉ ੜੀ॥ (34-6-3) 
 ਿੰਸਾਂ ਨਾਜਲ ਿਿੀਿਰੀ ਜਕਉ ਪਿੁਚੈ ਦਉੜੀ॥ (34-6-4) 
 ਸਾਵਜਣ ਵਣ ਿਰੀਆਵਲੇ ਅਕੁ ਿੰਮੈ ਅਉ ੜੀ॥ (34-6-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਸੁਖੁ ਨ ਦੇਖਈ ਜਿਉ ਛੁਿਜੜ ਛਉੜੀ ॥ ੬॥ (34-6-6) 
 
 ਭੇਡ ੈਪ ਛਜਲ ਲਜਗਆਂ ਜਕਉ ਪਾਜਰ ਲੰਘੀਐ॥ (34-7-1) 
 ਭ ਤੈ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਨਤ ਸ ਿਸਾ ਿੀਐ॥ (34-7-2) 
 ਨਦੀ ਜਕਨਾਰ ੈਰੁਖੜਾ ਵੇਸਾਿੁ ਨ ਕੀਐ॥ (34-7-3) 
 ਜਮਰਤਕ ਨਾਜਲ ਵੀਆਿੀਐ ਸੋਿਾਗ ਨ ਥੀਐ॥ (34-7-4) 
 ਜਵਸੁ ਿਲਾਿਲ ਬੀਜਿ ਕ ੈਜਕਉ ਅਜਮਉ ਲਿੀਐ॥ (34-7-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਸੇਤੀ ਜਪਰਿੜੀ ਿਮ ਡੰਡੁ ਸਿੀਐ ॥ ੭॥ (34-7-6) 
 
 ਕੋਰੜੁ ਮੋਠੁ ਨ ਜਰਝਈ ਕਜਰ ਅਗਨ ੀ ਿੋਸੁ॥ (34-8-1) 
 ਸਿਸ ਫਲਿੁ ਇਕੁ ਜਵਗੜ ੈਤਰਵ ਰ ਕੀ ਦੋਸੁ॥ (34-8-2) 
 ਜਬੈ ਨ ੀਰੁ ਨ ਠਾਿਰ ੈਘਜਣ ਵਰਜਸ ਗਇਓਸੁ॥ (34-8-3) 
 ਜਵਣੁ ਸੰਿਜਮ ਰੋਗੀ ਮਰੈ ਜਚਜਤ ਵੈਦ ਨ ਰੋਸੁ॥ (34-8-4) 
 ਅਜਵ ਆਵਰ ਨ ਜਵਆਪਈ ਮਸਤਜਕ ਜਲਜਖਓਸੁ॥ (34-8-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਪੜਹੈ ਨ  ਇਲਮ ਜਿਉੋਂ ਅਵਗੁਣ ਸਜਭਓਸੁ ॥ ੮॥ (34-8-6) 
 
 ਅੰਨਹੈ ਚੰਦੁ ਨ ਜਦਸਈ ਿਜਗ ਿੋਜਤ ਸਬਾਈ॥ (34-9-1) 
 ਬੋਲਾ ਰਾਗੁ ਨ ਸਮਝਈ ਜਕਿੁ ਘਜਿ ਨ ਿਾਿੀ॥ (34-9-2) 
 ਵਾਸੁ ਨ ਆਵੈ ਗੁਣਗੁਣ ੈਪਰਮਲੁ ਮਜਿਕਾਈ॥ (34-9-3) 
 ਗੁੰਗੈ ਿੀਵ ਨ ਉਘੜੈ ਸਜਭ ਸਬਜਦ ਸੁਿਾਈ॥ (34-9-4) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਾਗਰੁ ਸੇਜਵ ਕੈ ਜਨਜਧ ਸਭਨਾਂ ਪਾਈ॥ (34-9-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਿਿੱਥ ਘਘ ਜਿਆਂ ਜਤਸੁ ਦੋਜਸ ਕਮਾਈ ॥ ੯॥ (34-9-6) 
 
 ਰਤਨ ਉਪੰਨੈ ਸਾਇਰਿੁੋਂ ਭੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ॥ (34-10-1) 



 ਸੁਝਿੁ ਸੁਝਜਨ ਜਤਨੁ ਲੋਅ ਅਉਲੰਗੁ ਜਵਜਚਕਾਰਾ॥ (34-10-2) 
 ਧਰਤੀ ਉਪਿ ੈਅੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਵਜਚ ਕਲਰੁ ਭਾਰਾ॥ (34-10-3) 
 ਈਸਰੁ ਤੁਸੈ ਿੋਰਨਾ ਘਜਰ ਖਪਰੁ ਛਾਰਾ॥ (34-10-4) 
 ਜਿਉੋਂ ਿਣਵੰ ਜਤ ਕਛੋਿੜਾ ਜਕਆ ਕਰ ੈਜਵਚਾਰਾ॥ (34-10-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਮਸਤਜਕ ਜਲਜਖਆ ਕਉਣੁ ਮੇਿਣਿਾਰਾ ॥ ੧੦॥ (34-10-6) 
 
 ਗਾਈੋਂ ਘਜਰ ਗੋ ਸਾਂਈਆਂ ਮਾਧਾ ਣੁ ਘੜਾਏ॥ (34-11-1) 
 ਘੋੜੇ ਸੁਜਣ ਸਉਦਾਗਰਾਂ ਚਾਬਕ ਮੁਜਲ ਆਏ॥ (34-11-2) 
 ਦੇਜਖ ਪਰਾਏ ਭਾਿਵਾੜ ਘਜਰ ਗਾਿੁ ਘਤਾਏ॥ (34-11-3) 
 ਸੁਇਨਾ ਿਜਿ ਸਰਾਫ ਦੇ ਸੁਜਨਆਰ ਸਦਾਏ॥ (34-11-4) 
 ਅੰਦਜਰ ਢੋਈ ਨ ਲਿੈ ਬਾਿਜਰ ਬਾਫਾਏ॥ (34-11-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਬਦਲ ਚਾਲ ਿੈ ਕ ੜੋ ਆਲਾਏ ॥ ੧੧॥ (34-11-6) 
 
 ਮਖਣੁ ਲਇਆ ਜਵਰੋਜਲ ਕੈ ਛਾਜਿ  ਛੁਿਜੜ ਿੋਈ॥ (34-12-1) 
 ਪੀੜ ਲਈ ਰਸ ਗੰ ਜਨਅਿੁ ਜਛਲੁ ਛੁਿ ੈਨ ਕੋਈ॥ (34-12-2) 
 ਰੰਗੁ ਮਿੀਠਿੁ ਜਨਕਲੈ ਅਢੁ ਲਿੈ ਨ  ਸੋਈ॥ (34-12-3) 
 ਵਾਸੁ ਲਈ ਫੁਲਵਾੜੀਅਿੁ ਜਫਜਰ ਜਮਲੈ ਨ  ਢੋਈ॥ (34-12-4) 
 ਕਾਇਆ ਿੰਸੁ ਜਵਛੁੰ ਜਨਆ ਜਤਸੁ ਕੋ ਨ ਸਥੋਈ॥ (34-12-5) 
 ਬੇਮੁਖ ਸੁਕੇ ਰੁਖ ਜਿਉੋਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥ ੧੨॥ (34-12-6) 
 
 ਜਿਉ ਕਜਰ ਖ ਿਿੁ ਜਨਕਲੈ ਗਜਲ ਬਧੇ ਪਾਣੀ॥ (34-13-1) 
 ਜਿਉ ਮਜਣ ਕਾਲੇ ਸਪ ਜਸਜਰ ਿਜਸ ਦੇਇ ਨ ਿਾਣੀ॥ (34-13-2) 
 ਿਾਣ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਤਜਨ ਮਜਰ ਮੁਕੈ ਆਣੀ॥ (34-13-3) 
 ਤੇਲ ਜਤਲਿੁ ਜਕਉ ਜਨਕਲੈ ਜਵਣੁ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ॥ (34-13-4) 
 ਜਿਉ ਮੁਿੁ ਭੰਨੇ ਗਰੀ ਦੇ ਨਲੀਏਰੁ ਜਨਸਾਣੀ॥ (34-13-5) 
 ਬੇਮੁਖੁ ਲੋਿਾ ਸਾਧੀਐ ਵਗਦੀ ਵਾ ਦਾਣੀ ॥ ੧੩॥ (34-13-6) 
 
 ਮਿੁਰਾ ਜਮਠਾ ਆਖੀਐ ਰੁਠੀ ਨੋ ਤੁਠੀ॥ (34-14-1) 
 ਬੁਜਝਆ ਵਡਾ ਵਖਾਣੀਐ ਸਵਾਰੀ ਕੁਠੀ॥ (34-14-2) 
 ਿਜਲਆ ਠੰਢਾ ਗਈ ਨੋ ਆਈ ਤੇ ਉਠੀ॥ (34-14-3) 
 ਅਿਮਕੁ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ ਸਭ ਗਜਲ ਅਪੁਠੀ॥ (34-14-4) 
 ਉਿੜੁ ਤਰਿੀ ਬੇਮੁਖਾਂ ਜਤਸੁ ਆਖiੇੋਂਨ ਵੁਠੀ॥ (34-14-5) 
 ਚੋਰ ੈਸੰਦੀ ਮਾਉੋਂ ਜਿਉੋਂ ਲੁਜਕ ਰੋ ਵੈ ਮੁਠੀ ॥ ੧੪॥ (34-14-6) 
 



 ਵੜੀਐ ਕਿਲ ਕੋਠੜੀ ਮੁਿੁ ਕਾਲਖ ਭਰੀਐ॥ (34-15-1) 
 ਕਲਜਰ ਖੇਤੀ ਬੀਿੀਐ ਜਕਿੁ ਕਾਿੁ ਨ ਸਰੀਐ॥ (34-15-2) 
 ਿੁਿੀ ਪੀੋਂਘੈ ਪੀੋਂਘੀਐ ਪੈ ਿੋਏ ਮਰੀਐ॥ (34-15-3) 
 ਕੰਨਾ ਫਜੜ ਮਨ ਤਾਰ ਆਂ ਜਕਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ॥ (34-15-4) 
 ਅਜਗ ਲਾਇ ਮੰ ਦਜਰ ਸਵੈ ਜਤਸੁ ਨਾਜਲ ਨ ਫਰੀਐ॥ (34-15-5) 
 ਜਤਉੋਂ ਠਗ ਸੰ ਗਜਤ ਬੇਮੁਖਾਂ ਿੀਅ ਿੋਖਿੁ ਡਰੀਐ ॥ ੧੫॥ (34-15-6) 
 
 ਬਾਮਹਣ ਗਾਂਈ ਵੰਸ ਘਾਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰੇ॥ (34-16-1) 
 ਮਦੁ ਪੀ ਿ ਏ ਖੇਲਦੇ ਿੋਿਜਨ ਪਰ ਨਾਰੇ॥ (34-16-2) 
 ਮੁਿਜਨ ਪਰਾਈ ਲਜਖਮੀ ਠਗ ਚੋਰ ਚਗਾਰੇ॥ (34-16-3) 
 ਜਵਸਾਸ ਧਰੋਿੀ ਅਜਕਰਤਘਜਣ ਪਾਪੀ ਿਜਤਆਰੇ॥ (34-16-4) 
 ਲਖ ਕਰੋੜੀ ਿੋੜੀਅਜਨ ਅਣਗਣਤ ਅਪਾਰੇ॥ (34-16-5) 
 ਇਕਤੁ ਲ ਇ ਨ ਪੁਿਨੀ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ॥ ੧੬॥ (34-16-6) 
 
 ਗੰ ਗ ਿਮੁਨ ਗੋ ਦਾਵਰੀ ਕੁਲਖੇਤ ਜਸਧਾਰੇ॥ (34-17-1) 
 ਮਥੁਰਾ ਮਾਇਆ ਅਯੁਜਧਆ ਕਾਸੀ ਕੇਦਾਰੇ॥ (34-17-2) 
 ਗਇਆ ਜਪਰਾਗ ਸਰਸੁਤੀ ਗੋ ਮਤੀ ਦੁਆਰੇ॥ (34-17-3) 
 ਿਪੁ ਤਪੁ ਸੰਿਮੁ ਿੋਮ ਿਜਗ ਸਭ ਦੇਵ ਿੁਿਾਰੇ॥ (34-17-4) 
 ਅਖੀ ਪਰਣੈ ਿੇ ਭਵੈ ਜਤਿੁ ਲੋਅ ਮਝਾਰੇ ॥ (34-17-5) 
 ਮ ਜਲ ਨ ਉਤਰ ੈਿਜਤਆ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ॥ ੧੭॥ (34-17-6) 
 
 ਕੋਿੀੋਂ ਸਾਦੀੋਂ ਕੇਤੜੇ ਿੰਗਲ ਭ ਪਾਲਾ॥ (34-18-1) 
 ਥਲੀੋਂ ਵਰੋਲੇ ਕੇਤੜੇ ਪਰਬਤ ਬੇਤਾਲਾ॥ (34-18-2) 
 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਸਰਵਰ ਅਸਰਾਲਾ॥ (34-18-3) 
 ਅੰਬਜਰ ਤਾਰੇ ਕੇਤੜੇ ਜਬਸੀਅਰੁ ਪਾਤਾਲਾ॥ (34-18-4) 
 ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਭੁਜਲਆਂ ਭਵਿਲ ਭਰਨਾ ਲਾ॥ (34-18-5) 
 ਇਕਸੁ ਸਜਤਗੁਰ ਬਾਿਰੇ ਸਜਭ ਆਲ ਿੰਿਾਲਾ ॥ ੧੮॥ (34-18-6) 
 
 ਬਿੁਤੀੋਂ ਘਰੀੋਂ ਪਰਾਿੁਣਾ ਜਿਉ ਰਿੰਦਾ ਭੁਖਾ॥ (34-19-1) 
 ਸਾਂਝਾ ਬਬੁ ਨ ਰੋਈਐ ਜਚਜਤ ਜਚੰਤ ਨ ਚੁਖਾ॥ (34-19-2) 
 ਬਿਲੀ ਡ ਮੀ ਢਜਢ ਜਿਉ ਓਿੁ ਜਕਸੈ ਨ  ਧੁਖਾ॥ (34-19-3) 
 ਵਜਣ ਵਜਣ ਕਾਉੋਂ ਨ ਸੋਿਈ ਜਕਉੋਂ ਮਾਣ ੈਸੁਖਾ॥ (34-19-4) 
 ਜਿਉ ਬਿੁ ਜਮਤੀ ਵੇਸੁਆ ਤਜਨ ਵੇਦਜਨ ਦੁਖਾ॥ (34-19-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਪ ਿਜਨ ਿੋਰਨਾ ਬਰਨੇ ਬੇਮੁਖਾ ॥ ੧੯॥ (34-19-6) 



 
 ਵਾਇ ਸੁਣਾਏ ਛਾਣਨੀ ਜਤਸੁ ਉਠ ਉਠਾਲੇ॥ (34-20-1) 
 ਤਾੜੀ ਮਾਜਰ ਡਰਾਇੋਂਦਾ ਮੈੋਂਗਲ ਮਤਵਾਲੇ॥ (34-20-2) 
 ਬਾਸਜਕ ਨਾਗੈ ਸਾਮਹਣਾ ਜਿਉੋਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ॥ (34-20-3) 
 ਸੀਿੁੰ  ਸਰਿੈ ਸਿਾ ਜਿਉੋਂ ਅਖੀੋਂ ਵੇਖਾਲੇ॥ (34-20-4) 
 ਸਾਇਰ ਲਿਜਰ ਨ ਪੁਿਨੀ ਪਾਣੀ ਪਰਨਾਲੇ॥ (34-20-5) 
 ਅਣਿੋੋਂਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇੋਂਦੇ ਬੇਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ੨੦॥ (34-20-6) 
 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰਿੁ ਬਾਿਰੀ ਸੁਜਖ ਸੇਿ ਨ  ਚੜੀਐ॥ (34-21-1) 
 ਪੁਤੁ ਨ ਮੰ ਨੈ ਮਾਜਪਆਂ ਕਮਿਾਤੀੋਂ ਵੜੀਐ॥ (34-21-2) 
 ਵਣਿਾਰਾ ਸਾਿਿੁੋਂ ਜਫਰ ੈਵੇਸਾਿੁ ਨ ਿੜੀਐ॥ (34-21-3) 
 ਸਾਜਿਬੁ ਸਉਿੈੋਂ ਆਪਣੇ ਿਜਥਆਰੁ ਨ ਫੜੀਐ॥ (34-21-4) 
 ਕ ੜੁ ਨ ਪਿੁੰ ਚੈ ਸਚ ਨੋ ਸਉ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ॥ (34-21-5) 
 ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਜਨ ਜਿਨਾੜੀਆਂ ਜਤਨ ਨਾਜਲ ਨ ਅੜੀਐ ॥ ੨੧॥੩੪॥ (34-21-6) 
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 ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (35-1-1) 
 
 ਕੁਤਾ ਰਾਜਿ ਬਿਾਲੀਐ ਜਫਜਰ ਚਕੀ ਚਿ॥ੈ (35-1-2) 
 ਸਪੈ ਦੁਧੁ ਪੀਆਲੀਐ ਜਵਿੁ ਮੁਖਿੁ ਸਿ॥ੈ (35-1-3) 
 ਪਥਰੁ ਪਾਣੀ ਰਖੀਐ ਮਜਨ ਿਠੁ ਨ ਘਿ॥ੈ (35-1-4) 
 ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਪਰਿਰ ੈਖਰੁ ਖੇਿ ਪਲਿ॥ੈ (35-1-5) 
 ਜਤਉ ਜਨੰਦਕ ਪਰ ਜਨੰਦਿ  ਿਜਥ ਮ ਜਲ ਨ ਿਿ॥ੈ (35-1-6) 
 ਆਪਣ ਿਥੀੋਂ ਆਪਣੀ ਿੜ ਆਜਪ ਉਪਿ ੈ॥ ੧॥ (35-1-7) 
 
 ਕਾਉੋਂ ਕਪ ਰ ਨ ਚਖਈ ਦੁਰਗੰ ਜਧ ਸੁਖਾਵੈ॥ (35-2-1) 
 ਿਾਥੀ ਨੀਜਰ ਨਹਵਾਲੀਐ ਜਸਜਰ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ॥ (35-2-2) 
 ਤੁੰ ਮੇ ਅੰਜਮਰ ਤ ਜਸੰਿੀਐ ਕਉੜਤੁ ਨ ਿਾਵੈ॥ (35-2-3) 
 ਜਸਮਲੁ ਰੁਖੁ ਸਰੇਵੀਐ ਫਲੁ ਿਜਥ ਨ ਆਵੈ॥ (35-2-4) 
 ਜਨੰਦਕੁ ਨਾਮ ਜਵਿ ਜਣਆ ਸਜਤਸੰਗ ਨ ਭਾਵੈ॥ (35-2-5) 
 ਅੰਨਹਾ ਆਗ  ਿੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਸਾਥੁ ਮੁਿਾਵੈ ॥ ੨॥ (35-2-6) 
 
 ਲਸਣੁ ਲੁਕਾਇਆ ਨ ਲੁਕ ੈਬਜਿ ਖਾਿ ੈਕ ਣ॥ੈ (35-3-1) 
 ਕਾਲਾ ਕੰਬਲੁ ਉਿਲਾ ਜਕਉੋਂ ਿੋਇ ਸਬ ਣ॥ੈ (35-3-2) 
 ਡੇਮ  ਖਖਰ ਿੋ ਛੁਿ ੈਜਦਸੈ ਮੁਜਿ ਸ ਣ॥ੈ (35-3-3) 
 ਜਕਤੈ ਕੰਜਮ ਨ ਆਵਈ ਲਾਵਣੁ ਜਬਨੁ ਲ ਣ॥ੈ (35-3-4) 
 ਜਨੰਦਜਕ ਨਾਮ ਜਵਸਾਜਰਆ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਵਿ ਣ॥ੈ (35-3-5) 
 ਿਲਜਤ ਪਲਜਤ ਸੁਖੁ ਨਾ ਲਿੈ ਦੁਖੀਆ ਜਸਰੁ ਝ ਣ ੈ॥ ੩॥ (35-3-6) 
 
 ਡਾਇਣੁ ਮਾਣਸ ਖਾਵਣੀ ਪੁਤੁ ਬੁਰਾ ਨ ਮੰ ਗੈ॥ (35-4-1) 
 ਵਡਾ ਜਵਕਰਮੀ ਆਖੀਐ ਧੀ ਭੈਣਿੁ  ਸੰਗੈ॥ (35-4-2) 
 ਰਾਿੇ ਧਰੋਿੁ ਕਮਾਂਵਦੇ ਰਬੈਾਰ ਸੁਰੰਗੇ ॥ (35-4-3) 
 ਬਿਰ ਪਾਪ ਨ ਉਤਰਜਨ  ਿਾਇ ਕੀਚਜਨ ਗੰ ਗੈ॥ (35-4-4) 
 ਥਰਿਰ ਕੰਬੈ ਨ ਰਕੁ ਿਮੁ ਸੁਜਣ ਜਨੰਦਕ ਨੰਗੈ॥ (35-4-5) 
 ਜਨੰਦਾ ਭਲੀ ਨ ਜਕਸੈ ਦੀ ਗੁਰ ਜਨੰਦ ਕੁਢੰਗੈ ॥ ੪॥ (35-4-6) 
 
 ਜਨੰਦਾ ਕਜਰ ਿਰਣਾਖਸੈ ਵੇਖਿੁ ਫਲੁ ਵਿ॥ੈ (35-5-1) 
 ਲੰਕ ਲੁਿਾਈ ਰਾਵ ਣ ੈਮਸਤਜਕ ਦਸ ਕਿ॥ੈ (35-5-2) 



 ਕੰਸੁ ਗਇਆ ਸਣ ਲਸਕਰ ੈਸਭ ਦਤੈ ਸੰਘਿ॥ੈ (35-5-3) 
 ਵੰਸੁ ਗਵ ਾਇਆ ਕੈਰਵਾਂ ਖ ਿਜਣ ਲਖ ਫਿ॥ੈ (35-5-4) 
 ਦੰਤ ਬਕਤਰ ਜਸਸਪਾਲ ਦੇ ਦੰਦ ਿੋਏ ਖਿ॥ੈ (35-5-5) 
 ਜਨੰਦਾ ਕੋਇ ਨ ਜਸਜਝਓ ਇਉ  ਵੇਦ ਉਘਿ॥ੈ (35-5-6) 
 ਦੁਰਬਾਸੇ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤਿ ੈ॥ ੫॥ (35-5-7) 
 
 ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਗੁੰ ਦੀਅਜਨ  ਗੰ ਿੀ ਗੁਰੜਾਵੈ॥ (35-6-1) 
 ਕੰਜਨ ਤਨਉੜੇ ਕਾਮਣੀ ਬ ੜੀ ਬਜਰੜਾਵੈ॥ (35-6-2) 
 ਨਥਾਂ ਨਜਕ ਨਵੇਲੀਆਂ ਨਕਿੀ ਨ ਸੁਖਾਵੈ॥ (35-6-3) 
 ਕਿਲ ਅਖੀੋਂ ਿਰਣਾਖੀਆਂ ਕਾਣੀ ਕੁਰਲਾਵੈ॥ (35-6-4) 
 ਸਭਨਾਂ ਚਾਲ ਸੁਿਾਵਣੀ ਲੰਗੜੀ ਲੰਗੜਾਵੈ॥ (35-6-5) 
 ਗਣਤ ਗਣੈ ਗੁਦੇਵ ਦੀ ਜਤਸੁ ਦੁਜਖ ਜਵਿਾਵੈ ॥ ੬॥ (35-6-6) 
 
 ਅਪਤੁ ਕਰੀਰ ਨ ਮਉ ਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ ਬਸੰਤੈ॥ (35-7-1) 
 ਸੰਜਢ ਸਪੁਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੈ ਕੰਤੈ॥ (35-7-2) 
 ਕਲਜਰ ਖੇਤੁ ਨ ਿੰਮਈ ਘਨਿਰੁ ਵਰਸੰ ਤੈ॥ (35-7-3) 
 ਪੰਗਾ ਜਪਛੈ ਚੰਜਗਆਂ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣਵੰ ਤੈ॥ (35-7-4) 
 ਸਾਇਰੁ ਜਵਜਚ ਘੰਘ ਜਿਆਂ ਬਿੁ ਰਤਨ ਅਨੰਤੈ॥ (35-7-5) 
 ਿਨਮ ਗਵ ਾਇ ਅਕਾਰਥਾ ਗੁਰੁ ਗਣਤ ਗਣੰਤੈ ॥ ੭॥ (35-7-6) 
 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਿੰਦੇ॥ (35-8-1) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਕੋਿ ਗੜਹ ਘਰ ਬਾਰ ਜਦਸੰਦੇ॥ (35-8-2) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦ ਵਾਿ ਵਿੰਦੇ॥ (35-8-3) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਤਰੁਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ॥ (35-8-4) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਿੀਅ ਿੰਤ ਅਣਗਣਤ ਜਫਰੰਦੇ॥ (35-8-5) 
 ਭਾਰੇ ਭੁਈੋਂ ਅਜਕਰਤਘਣ ਮੰ ਦੀ ਿ  ਮੰ ਦੇ ॥ ੮॥ (35-8-6) 
 
 ਮਦ ਜਵਜਚ ਜਰਧਾ ਪਾਇ ਕੈ ਕੁਤੇ ਦਾ ਮਾਸੁ॥ (35-9-1) 
 ਧਜਰਆ ਮਾਣਸ ਖੋਪਰੀ ਜਤਸੁ ਮੰ ਦੀ ਵਾਸੁ॥ (35-9-2) 
 ਰਤ  ਭਜਰਆ ਕਪੜਾ ਕਜਰ ਕਿਣੁ ਤਾਸੁ॥ (35-9-3) 
 ਢਜਕ ਲੈ ਚਲੀ ਚ ਿੜੀ ਕਜਰ ਭੋਗ ਜਬਲਾਸੁ॥ (35-9-4) 
 ਆਜਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁਜਛਆ ਲਾਿੇ ਜਵਸਵਾਸੁ॥ (35-9-5) 
 ਨਦਰੀ ਪਵੈ ਅਜਕਰਤਘਣੁ ਮਤੁ ਿੋਇ ਜਵਣਾਸੁ ॥ ੯॥ (35-9-6) 
 



 ਚੋਰੁ ਗਇਆ ਘਜਰ ਸਾਿ ਦ ੈਘਰ ਅੰਦਜਰ ਵਜੜਆ॥ (35-10-1) 
 ਕੁਛਾ ਕ ਣ ੈਭਾਲਦਾ ਚਉਬਾਰੇ ਚਜੜਿ੍ਿਆ॥ (35-10-2) 
 ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਪੰਡ ਬੰਜਨਿ੍ਿ ਅਗਲਾਈ ਅਜੜਆ॥ (35-10-3) 
 ਲੋਭ ਲਿਜਰ ਿਲਕਾਇਆ ਲ ਣ ਿਾਂਡਾ ਫਜੜਆ॥ (35-10-4) 
 ਚੁਖਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚਜਖਆ ਜਤਸੁ ਕਖੁ ਨ ਖਜੜਆ॥ (35-10-5) 
 ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ ਗੁਨਿਗਾਰੁ ਧੜੁ ਧੰਮੜ ਧਜੜਆ ॥੧੦॥ (35-10-6) 
 
 ਖਾਧੇ ਲ ਣ ਗੁਲਾਮ ਿੋਇ ਪੀਜਿ ਪਾਣੀ ਢੋਵੈ॥ (35-11-1) 
 ਲ ਣ ਖਾਇ ਕਜਰ ਚਾਕਰੀ ਰਜਣ ਿੁਕ ਿੁਕ ਿੋਵੈ॥ (35-11-2) 
 ਲ ਣ ਖਾਇ ਧੀ ਪੁਤੁ ਿੋਇ ਸਭ ਲਿਾ ਧੋਵੈ॥ (35-11-3) 
 ਲ ਣੁ ਵਣੋਿਾ ਖਾਇ ਕੈ ਿਥ ਿੋਜੜ ਖੜੋਵੈ॥ (35-11-4) 
 ਵਾਿ ਵਿਾਊ ਲ ਣੁ ਖਾਇ ਗੁਣੁ ਕੰਜਠ ਪਰੋਵੈ॥ (35-11-5) 
 ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ ਗੁਨਿਗਾਰ ਮਜਰ ਿਨਮੁ ਜਵਗੋ ਵੈ ॥ ੧੧॥ (35-11-6) 
 
 ਜਿਉ ਜਮਰਯਾਦਾ ਜਿੰਦ ਆ ਗਊ ਮਾਸੁ ਅਖਾਿੁ॥ (35-12-1) 
 ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਸ ਅਰਿੁ ਸਉਗੰ ਦ ਜਵਆਿੁ॥ (35-12-2) 
 ਸਿੁਰਾ ਘਜਰ ਿਾਵਾਈਐ ਪਾਣੀ ਮਦਰਾਿੁ॥ (35-12-3) 
 ਸਿਾ ਨ ਖਾਈ ਚ ਿੜਾ ਮਾਇਆ ਮੁਿਤਾਿੁ॥ (35-12-4) 
 ਜਿਉ ਜਮਠੈ ਮਖੀ ਮਰੈ ਜਤਸੁ ਿੋਇ ਅਕਾਿੁ॥ (35-12-5) 
 ਜਤਉ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਿੈ ਜਵਿੁ ਖੰਡ ਪਾਿੁ ॥ ੧੨॥ (35-12-6) 
 
 ਖਰਾ ਦੁਿੇਲਾ ਿਗ ਜਵਜਚ ਜਿਸ ਅੰਦਜਰ ਝਾਕੁ॥ (35-13-1) 
 ਸੋਇਨ ੇ ਨੋ ਿਥੁ ਪਾਇਦਾ ਿੁਇ ਵੰਞੈ ਖਾਕੁ॥ (35-13-2) 
 ਇਠ ਜਮਤ ਪੁਤ ਭਾਇਰਾ ਜਵਿਰਜਨ  ਸਭ ਸਾਕੁ॥ (35-13-3) 
 ਸੋਗੁ ਜਵਿੋਗੁ ਸਰਾਪੁ ਿੈ ਦੁਰਮਜਤ ਨਾਪਾਕੁ॥ (35-13-4) 
 ਵਤੈ ਮੁਤਜੜ ਰੰਨ ਜਿਉ ਦਜਰ ਜਮਲੈ ਤਲਾਕੁ॥ (35-13-5) 
 ਦੁਖੁ ਭੁਖੁ ਦਾਜਲਦ ਘਣਾ ਦੋਿਕ ਅਉਤਾਕੁ ॥ ੧੩॥ (35-13-6) 
 
 ਜਵਗੜ ੈਚਾਿਾ ਦੁਧ ਦਾ ਕਾਂਿੀ ਦੀ ਚੁਖ॥ੈ (35-14-1) 
 ਸਿਸ ਮਣਾ ਰ ਈ ਿਲੈ ਜਚਣਗਾਰੀ ਧੁਖੈ॥ (35-14-2) 
 ਬ ਰੁ ਜਵਣਾਿੇ ਪਾਣੀਐ ਖਉ ਲਾਖਿੁ ਰੁਖੈ॥ (35-14-3) 
 ਜਿਉ ਉਦਮਾਦੀ ਅਤੀਸਾਰੁ ਖਈ ਰੋਗੁ ਮਨ ੁਖ॥ੈ (35-14-4) 
 ਜਿਉ ਿਾਜਲ ਪੰ ਖੇਰ  ਫਾਸਦੇ ਚੁਗਣ ਦੀ ਭੁਖ॥ੈ (35-14-5) 
 ਜਤਉ ਅਿਰੁ ਝਾਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜਵਆਪੈ ਵੇਮੁਖੈ ॥ ੧੪॥ (35-14-6) 



 
 ਅਉਚਰੁ ਝਾਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਚੁਖੁ ਲਗੈ ਚਖੀ॥ (35-15-1) 
 ਿੋਇ ਦੁਕੁਧਾ ਜਨਕਲੈ ਭੋਿਨੁ ਜਮਜਲ ਮਖੀ॥ (35-15-2) 
 ਰਾਜਤ ਸੁਖਾਲਾ ਜਕਉ ਸਵੈ ਜਤਣੁ ਅੰਦਜਰ ਅਖੀ॥ (35-15-3) 
 ਕਖਾ ਦਬੀ ਅਜਗ ਜਿਉ ਓਿੁ ਰਿੈ ਨ  ਰਖੀ॥ (35-15-4) 
 ਝਾਕ ਝਕਾਈਐ ਝਾਕਵਾਲੁ ਕਜਰ ਭਖ ਅਭਖੀ॥ (35-15-5) 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਲਖੀ ॥ ੧੫॥ (35-15-6) 
 
 ਜਿਉ ਘੁਣ ਖਾਧੀ ਲਕੜੀ ਜਵਣੁ ਤਾਜਣ ਜਨਤਾਣੀ॥ (35-16-1) 
 ਿਾਣ ਡਰਾਵਾ ਖੇਤ ਜਵਜਚ ਜਨਰਿੀਤੁ ਪਰਾਣੀ॥ (35-16-2) 
 ਜਿਉ ਧ ਅਰੁ ਝੜੁਵਾਲ ਦੀ ਜਕਉ ਵਰਸੈ ਪਾਣੀ॥ (35-16-3) 
 ਜਿਉ ਥਣ ਗਲ ਜਵਜਚ ਬਕਰੀ  ਦੁਜਿ ਦੁਧੁ ਨ ਆਣੀ॥ (35-16-4) 
 ਝਾਕੇ ਅੰਦਜਰ ਝਾਕਵਾਲੁ ਜਤਸ ਜਕਆ ਨੀਸਾਣੀ॥ (35-16-5) 
 ਜਿਉ ਚਮੁ ਚਿ ੈਗਾਇ ਮਜਿ ਉਿ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥ ੧੬॥ (35-16-6) 
 
 ਗੁਛਾ ਿੋਇ ਜਧਰਕਾਨ ਆ ਜਕਉ ਵੜੀਐ ਦਾਖ॥ੈ (35-17-1) 
 ਅਕੈ ਕੇਰੀ ਖਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬੁ ਨ ਆਖੈ॥ (35-17-2) 
 ਗਿਣੇ ਜਿਉ ਿਰਪੋਸ ਦੇ ਨਿੀ ਸੋਇਨ ਾ ਸਾਖੈ॥ (35-17-3) 
 ਫਿਕ ਨ ਪੁਿਜਨ  ਿੀਜਰਆ ਓਇ ਭਰੇ ਜਬਆਖੈ॥ (35-17-4) 
 ਧਉਲੇ ਜਦਸਜਨ ਛਾਜਿ ਦੁਧੁ ਸਾਦਿੁ ਗੁਣ ਗਾਖੈ॥ (35-17-5) 
 ਜਤਉ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਅਜਨ ਕਰਤ ਜਤ ਸੁ ਭਾਖੈ ॥ ੧੭॥ (35-17-6) 
 
 ਸਾਵੇ ਪੀਲੇ ਪਾਨ ਿਜਿ ਓਇ ਵੇਲਿੁ ਤੁਿੇ॥ (35-18-1) 
 ਜਚਤਜਮਤਾਲੇ ਫੋਫਲੇ ਫਲ ਜਬਰਖਿੁੋਂ ਛੁਿੇ॥ (35-18-2) 
 ਕਥ ਿਰੇਿੀ ਭ ਸਲੀ ਦੇ ਚਾਵਲ  ਚੁਿੇ॥ (35-18-3) 
 ਚ ਨਾ ਜਦਸੈ ਉਿਲਾ ਦਜਿ ਪਥਰੁ ਕੁਿੇ॥ (35-18-4) 
 ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਸਮਾਇ ਜਮਜਲ ਰੰਗੁਚੀਚ ਵਿੁਿੇ॥ (35-18-5) 
 ਜਤਉ ਚਿੁ ਵਰਨਾ ਜਵਜਚ ਸਾਧ ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੁਿ ਿੁਿੇ॥ ੧੮॥ (35-18-6) 
 
 ਚਾਕਰ ਸਭ ਸਦਾਇੰਦੇ ਸਾਜਿਬ ਦਰਬਾਰੇ॥ (35-19-1) 
 ਜਨਜਵ ਜਨਜਵ ਕਰਜਨ  ਿੁਿਾਰੀਆ ਸਭ ਸੈ ਿਥੀਆਰੇ॥ (35-19-2) 
 ਮਿਲਸ ਬਜਿ ਬਫਾਇੰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਜਨ ਭਾਰੇ॥ (35-19-3) 
 ਗਲੀਏ ਤੁਰੇ ਨਚਾਇੰ ਦੇ ਗਿਗਾਿ ਸਵਾਰੇ॥ (35-19-4) 
 ਰਣ ਜਵਜਚ ਪਇਆਂ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਿੋਧ ਭਿਣਿਾਰੇ॥ (35-19-5) 



 ਜਤਉ ਸਾਂਜਗ ਜਸਞਾਪਜਨ ਸਨਮੁਖਾਂ ਬੇਮੁਖ ਿਜਤਆਰੇ ॥ ੧੯॥ (35-19-6) 
 
 ਿੇ ਮਾਂ ਿੋਵੈ ਿਾਰਨੀ ਜਕਉ ਪੁਤੁ ਪਤਾਰੇ॥ (35-20-1) 
 ਗਾਈ ਮਾਣਕੁ ਜਨਗਜਲਆ ਪੇਿੁ ਪਾਜੜ ਨ  ਮਾਰੇ॥ (35-20-2) 
 ਿੇ ਜਪਰੁ ਬਿੁ ਘਰੁ ਿੰਢਣਾ ਸਤੁ ਰਖੈ ਨ ਾਰੇ॥ (35-20-3) 
 ਅਮਰੁ ਚਲਾਵੈ ਚੰਮ ਦੇ ਚਾਕਰ ਵੇਚਾਰੇ॥ (35-20-4) 
 ਿੇ ਮਦੁ ਪੀਤਾ ਬਾਮਣੀ ਲੋਇ ਲੁਝਜਣ ਸਾਰੇ॥ (35-20-5) 
 ਿੇ ਗੁਰ ਸਾਂਜਗ ਵਰਤਦਾ ਜਸਖੁ ਜਸਦਕੁ ਨ ਿਾਰੇ ॥ ੨੦॥ (35-20-6) 
 
 ਧਰਤੀ ਉਪਜਰ ਕੋਿ ਗੜ ਭੁਇਚਾਲ ਕਮੰ ਦੇ॥ (35-21-1) 
 ਝਖਜੜ ਆਏ ਤਰੁਵਰਾ ਸਰਬਤ ਿਲੰਦੇ॥ (35-21-2) 
 ਡਜਵ ਲਗੈ ਉਿਾਜੜ ਜਵਜਚ ਸਭ ਘਾਿ ਿਲੰਦੇ॥ (35-21-3) 
 ਿੜ ਆਏ ਜਕਜਨ ਥੰਮੀਅਜਨ  ਦਰੀਆਉ ਵਿੰਦੇ॥ (35-21-4) 
 ਅੰਬਜਰ ਪਾਿੇ ਜਥਗਲੀ ਕ ਜੜਆਰ ਕਰੰਦੇ॥ (35-21-5) 
 ਸਾਂਗੈ ਅੰਦਜਰ ਸਾਬਤੇ ਸੇ ਜਵਰਲੇ ਬੰਦੇ ॥ ੨੧॥ (35-21-6) 
 
 ਿੇ ਮਾਉ ਪੁਤੈ ਜਵਸੁ ਦੇ ਜਤਸ ਤੇ ਜਕਸੁ ਜਪਆਰਾ॥ (35-22-1) 
 ਿੇ ਘਰੁ ਭੰਨੈ ਪਾਿਰ  ਕਉਣੁ ਰਖਣਿਾਰਾ॥ (35-22-2) 
 ਬੇੜਾ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ ਜਕਉ ਪਾਜਰ ਉਤਾਰਾ॥ (35-22-3) 
 ਆਗ  ਲੈ ਉ ਝਜੜ ਪਵੇ ਜਕਸੁ ਕਰ ੈਪੁਕਾਰਾ॥ (35-22-4) 
 ਿੇ ਕਜਰ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾਜੜ ਕੋ ਲਿੈ ਨ  ਸਾਰਾ॥ (35-22-5) 
 ਿੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗੁ ਕਜਰ ਜਕਆ ਜਸਖੁ ਜਵਚਾਰਾ ॥ ੨੨॥ (35-22-6) 
 
 ਿਲ ਜਵਜਚ ਕਾਗਦ ਲ ਣ ਜਿਉ ਜਘਅ ਚੋਪਜੜ ਪਾਏ॥ (35-23-1) 
 ਦੀਵੇ ਵਿੀ ਤੇਲੁ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਤ ਿਲਾਏ॥ (35-23-2) 
 ਵਾਇ ਮੰ ਡਲ ਜਿਉ ਡੋਰ ਫਜੜ ਗੁਡੀ ਓਡਾਏ॥ (35-23-3) 
 ਮੁਿ ਜਵਜਚ ਗਰੜ ਦੁਗਾਰ ਪਾਇ ਜਿਉ ਸਪੁ ਲੜਾਏ॥ (35-23-4) 
 ਰਾਿਾ ਜਫਰ ੈਫਕੀਰੁ ਿੋਇ ਸੁਜਣ ਦੁਜਖ ਜਮਿਾਏ॥ (35-23-5) 
 ਸਾਂਗੈ ਅੰਦਜਰ ਸਾਬਤਾ ਜਿਸੁ ਗੁਰ  ਸਿਾਏ ॥ ੨੩॥੩੫॥ (35-23-6) 
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 ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (36-1-1) 
 
 ਕੁਤਾ ਰਾਜਿ ਬਿਾਲੀਐ ਜਫਜਰ ਚਕੀ ਚਿ॥ੈ (36-1-2) 
 ਸਪੈ ਦੁਧੁ ਪੀਆਲੀਐ ਜਵਿੁ ਮੁਖਿੁ ਸਿ॥ੈ (36-1-3) 
 ਪਥਰੁ ਪਾਣੀ ਰਖੀਐ ਮਜਨ ਿਠੁ ਨ ਘਿ॥ੈ (36-1-4) 
 ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਪਰਿਰ ੈਖਰੁ ਖੇਿ ਪਲਿ॥ੈ (36-1-5) 
 ਜਤਉ ਜਨੰਦਕ ਪਰ ਜਨੰਦਿ  ਿਜਥ ਮ ਜਲ ਨ ਿਿ॥ੈ (36-1-6) 
 ਆਪਣ ਿਥੀੋਂ ਆਪਣੀ ਿੜ ਆਜਪ ਉਪਿ ੈ॥ ੧॥ (36-1-7) 
 
 ਕਾਉੋਂ ਕਪ ਰ ਨ ਚਖਈ ਦੁਰਗੰ ਜਧ ਸੁਖਾਵੈ॥ (36-2-1) 
 ਿਾਥੀ ਨੀਜਰ ਨਹਵਾਲੀਐ ਜਸਜਰ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ॥ (36-2-2) 
 ਤੁੰ ਮੇ ਅੰਜਮਰਤ ਜਸੰਿੀਐ ਕਉੜਤੁ ਨ ਿਾਵੈ॥ (36-2-3) 
 ਜਸਮਲੁ ਰੁਖੁ ਸਰੇਵੀਐ ਫਲੁ ਿਜਥ ਨ ਆਵੈ॥ (36-2-4) 
 ਜਨੰਦਕੁ ਨਾਮ ਜਵਿ ਜਣਆ ਸਜਤਸੰਗ ਨ ਭਾਵੈ॥ (36-2-5) 
 ਅੰ ਨਹਾ ਆਗ  ਿੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਸਾਥੁ ਮੁਿਾਵੈ ॥ ੨॥ (36-2-6) 
 
 ਲਸਣੁ ਲੁਕਾਇਆ ਨ ਲੁਕ ੈਬਜਿ ਖਾਿ ੈਕ ਣ॥ੈ (36-3-1) 
 ਕਾਲਾ ਕੰਬਲੁ ਉਿਲਾ ਜਕਉੋਂ ਿੋਇ ਸਬ ਣ॥ੈ (36-3-2) 
 ਡੇਮ  ਖਖਰ ਿੋ ਛੁਿ ੈਜਦਸੈ ਮੁਜਿ ਸ ਣ॥ੈ (36-3-3) 
 ਜਕਤੈ ਕੰਜਮ ਨ ਆਵਈ ਲਾਵਣੁ ਜਬਨੁ ਲ ਣ॥ੈ (36-3-4) 
 ਜਨੰਦਜਕ ਨਾਮ ਜਵਸਾਜਰਆ ਗੁਰ ਜਗਆਨ  ਜਵਿ ਣ॥ੈ (36-3-5) 
 ਿਲਜਤ ਪਲਜਤ ਸੁਖੁ ਨਾ ਲਿੈ ਦੁਖੀਆ ਜਸਰੁ ਝ ਣ ੈ॥ ੩॥ (36-3-6) 
 
 ਡਾਇਣੁ ਮਾਣਸ ਖਾਵਣੀ ਪੁਤੁ ਬੁਰਾ ਨ ਮੰ ਗੈ॥ (36-4-1) 
 ਵਡਾ ਜਵਕਰਮੀ ਆਖੀਐ ਧੀ ਭੈਣਿੁ ਸੰਗੈ॥ (36-4-2) 
 ਰਾਿੇ ਧਰੋਿੁ ਕਮਾਂਵਦੇ ਰਬੈਾਰ ਸੁਰੰਗੇ ॥ (36-4-3) 
 ਬਿਰ ਪਾਪ ਨ ਉਤਰਜਨ  ਿਾਇ ਕੀਚਜਨ ਗੰ ਗੈ॥ (36-4-4) 
 ਥਰਿਰ ਕੰਬੈ ਨ ਰਕੁ ਿਮੁ ਸੁਜਣ ਜਨੰਦਕ ਨੰਗੈ॥ (36-4-5) 
 ਜਨੰਦਾ ਭਲੀ ਨ ਜਕਸੈ ਦੀ ਗੁਰ ਜਨੰਦ ਕੁਢੰਗੈ ॥ ੪॥ (36-4-6) 
 
 ਜਨੰਦਾ ਕਜਰ ਿਰਣਾਖਸੈ ਵੇਖਿੁ ਫਲੁ ਵਿ॥ੈ (36-5-1) 
 ਲੰਕ ਲੁਿਾਈ ਰਾਵਣ ੈਮਸਤਜਕ ਦਸ ਕਿ॥ੈ (36-5-2) 



 ਕੰਸੁ ਗਇਆ ਸਣ ਲਸਕਰ ੈਸਭ ਦਤੈ ਸੰਘਿ॥ੈ (36-5-3) 
 ਵੰਸੁ ਗਵ ਾਇਆ ਕੈਰਵਾਂ ਖ ਿਜਣ ਲਖ ਫਿ॥ੈ (36-5-4) 
 ਦੰਤ ਬਕਤਰ ਜਸਸਪਾ ਲ ਦੇ ਦੰਦ ਿੋਏ ਖਿ॥ੈ (36-5-5) 
 ਜਨੰਦਾ ਕੋਇ ਨ ਜਸਜਝਓ ਇਉ  ਵੇਦ ਉਘਿ॥ੈ (36-5-6) 
 ਦੁਰਬਾਸੇ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤਿ ੈ॥ ੫॥ (36-5-7) 
 
 ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਗੁੰਦੀਅਜਨ  ਗੰ ਿੀ ਗੁਰੜਾਵੈ॥ (36-6-1) 
 ਕੰਜਨ ਤਨਉੜੇ ਕਾਮਣੀ ਬ ੜੀ ਬਜਰੜਾਵੈ॥ (36-6-2) 
 ਨਥਾਂ ਨਜਕ ਨਵੇਲੀਆਂ ਨਕਿੀ ਨ ਸੁਖਾਵੈ॥ (36-6-3) 
 ਕਿਲ ਅਖੀੋਂ ਿਰਣਾਖੀਆਂ ਕਾਣੀ ਕੁਰਲਾਵੈ॥ (36-6-4) 
 ਸਭਨਾਂ ਚਾਲ ਸੁਿਾਵਣੀ ਲੰਗੜੀ ਲੰਗੜਾਵੈ॥ (36-6-5) 
 ਗਣਤ ਗਣੈ ਗੁਦੇਵ ਦੀ ਜਤਸੁ ਦੁਜਖ ਜਵਿਾਵੈ ॥ ੬॥ (36-6-6) 
 
 ਅਪਤੁ ਕਰੀਰ ਨ ਮਉ ਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ ਬਸੰਤੈ॥ (36-7-1) 
 ਸੰਜਢ ਸਪੁਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੈ ਕੰਤੈ॥ (36-7-2) 
 ਕਲਜਰ ਖੇਤੁ ਨ ਿੰਮਈ ਘਨਿਰੁ ਵਰਸੰ ਤੈ॥ (36-7-3) 
 ਪੰਗਾ ਜਪਛੈ ਚੰਜਗਆਂ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣਵੰ ਤੈ॥ (36-7-4) 
 ਸਾਇਰੁ ਜਵਜਚ ਘੰਘ ਜਿਆਂ ਬਿੁ ਰਤਨ ਅਨੰਤੈ॥ (36-7-5) 
 ਿਨਮ ਗਵ ਾਇ ਅਕਾਰਥਾ ਗੁਰੁ ਗਣਤ ਗਣੰਤੈ ॥ ੭॥ (36-7-6) 
 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਿੰਦੇ॥ (36-8-1) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਕੋਿ ਗੜਹ ਘਰ ਬਾਰ ਜਦਸੰਦੇ॥ (36-8-2) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦ ਵਾਿ ਵਿੰਦੇ॥ (36-8-3) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਤਰੁਵਰਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ॥ (36-8-4) 
 ਨਾ ਜਤਸੁ ਭਾਰੇ ਿੀਅ ਿੰਤ ਅਣਗਣਤ ਜਫਰੰਦੇ॥ (36-8-5) 
 ਭਾਰੇ ਭੁਈੋਂ ਅਜਕਰਤਘਣ ਮੰ ਦੀ ਿ  ਮੰ ਦੇ ॥ ੮॥ (36-8-6) 
 
 ਮਦ ਜਵਜਚ ਜਰਧਾ ਪਾਇ ਕੈ ਕੁਤੇ ਦਾ ਮਾਸੁ॥ (36-9-1) 
 ਧਜਰਆ ਮਾਣਸ ਖੋਪਰੀ ਜਤਸੁ ਮੰ ਦੀ ਵਾਸੁ॥ (36-9-2) 
 ਰਤ  ਭਜਰਆ ਕਪੜਾ ਕਜਰ ਕਿਣੁ ਤਾਸੁ॥ (36-9-3) 
 ਢਜਕ ਲੈ ਚਲੀ ਚ ਿੜੀ ਕਜਰ ਭੋਗ ਜਬਲਾਸੁ॥ (36-9-4) 
 ਆਜਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁਜਛਆ ਲਾਿੇ ਜਵਸਵਾਸੁ॥ (36-9-5) 
 ਨਦਰੀ ਪਵੈ ਅਜਕਰਤਘਣੁ ਮਤੁ ਿੋਇ ਜਵਣਾਸੁ ॥ ੯॥ (36-9-6) 
 



 ਚੋਰੁ ਗਇਆ ਘਜਰ ਸਾਿ ਦ ੈਘਰ ਅੰਦਜਰ ਵਜੜਆ॥ (36-10-1) 
 ਕੁਛਾ ਕ ਣ ੈਭਾਲਦਾ ਚਉਬਾਰੇ ਚਜੜਿ੍ਿਆ॥ (36-10-2) 
 ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਪੰਡ ਬੰਜਨਿ੍ਿ ਅਗਲਾਈ ਅਜੜ ਆ॥ (36-10-3) 
 ਲੋਭ ਲਿਜਰ ਿਲਕਾਇਆ ਲ ਣ ਿਾਂਡਾ ਫਜੜਆ॥ (36-10-4) 
 ਚੁਖਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚਜਖਆ ਜਤਸੁ ਕਖੁ ਨ ਖਜੜਆ॥ (36-10-5) 
 ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ ਗੁਨਿਗਾਰੁ ਧੜੁ ਧੰਮੜ ਧਜੜਆ ॥ ੧੦॥ (36-10-6) 
 
 ਖਾਧੇ ਲ ਣ ਗੁਲਾਮ ਿੋਇ ਪੀਜਿ ਪਾਣੀ ਢੋਵੈ॥ (36-11-1) 
 ਲ ਣ ਖਾਇ ਕਜਰ ਚਾਕਰੀ ਰਜਣ ਿੁਕ ਿੁਕ ਿੋਵੈ॥ (36-11-2) 
 ਲ ਣ ਖਾਇ ਧੀ ਪੁਤੁ ਿੋਇ ਸਭ ਲਿਾ ਧੋਵੈ॥ (36-11-3) 
 ਲ ਣੁ ਵਣੋਿਾ ਖਾਇ ਕੈ ਿਥ ਿੋਜੜ ਖੜੋਵੈ॥ (36-11-4) 
 ਵਾਿ ਵਿਾਊ ਲ ਣੁ ਖਾਇ ਗੁਣੁ ਕੰਜਠ ਪਰੋਵੈ॥ (36-11-5) 
 ਲ ਣ ਿਰਾਮੀ ਗੁਨਿਗਾਰ ਮਜਰ ਿਨਮੁ ਜਵਗੋ ਵੈ ॥ ੧੧॥ (36-11-6) 
 
 ਜਿਉ ਜਮਰਯਾਦਾ ਜਿੰਦ ਆ ਗਊ ਮਾਸੁ ਅਖਾਿੁ॥ (36-12-1) 
 ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਸ ਅਰਿੁ ਸਉਗੰ ਦ ਜਵਆਿੁ॥ (36-12-2) 
 ਸਿੁਰਾ ਘਜਰ ਿਾਵਾਈਐ ਪਾਣੀ ਮਦਰਾਿੁ॥ (36-12-3) 
 ਸਿਾ ਨ ਖਾਈ ਚ ਿੜਾ ਮਾਇਆ ਮੁਿਤਾਿੁ॥ (36-12-4) 
 ਜਿਉ ਜਮਠੈ ਮਖੀ ਮਰੈ ਜਤਸੁ ਿੋਇ ਅਕਾਿੁ॥ (36-12-5) 
 ਜਤਉ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਿੈ ਜਵਿੁ ਖੰਡ ਪਾਿੁ ॥ ੧੨॥ (36-12-6) 
 
 ਖਰਾ ਦੁਿੇਲਾ ਿਗ ਜਵਜਚ ਜਿਸ ਅੰਦਜਰ ਝਾਕੁ॥ (36-13-1) 
 ਸੋਇਨ ੇ ਨੋ ਿਥੁ ਪਾਇਦਾ ਿੁਇ ਵੰਞੈ  ਖਾਕੁ॥ (36-13-2) 
 ਇਠ ਜਮਤ ਪੁਤ ਭਾਇਰਾ ਜਵਿਰਜਨ  ਸਭ ਸਾਕੁ॥ (36-13-3) 
 ਸੋਗੁ ਜਵਿੋਗੁ ਸਰਾਪੁ ਿੈ ਦੁਰਮਜਤ ਨਾਪਾਕੁ॥ (36-13-4) 
 ਵਤੈ ਮੁਤਜੜ ਰੰਨ ਜਿਉ ਦਜਰ ਜਮਲੈ ਤਲਾਕੁ॥ (36-13-5) 
 ਦੁਖੁ ਭੁਖੁ ਦਾਜਲਦ ਘਣਾ ਦੋਿਕ ਅਉਤਾਕੁ ॥ ੧੩॥ (36-13-6) 
 
 ਜਵਗੜ ੈਚਾਿਾ ਦੁਧ ਦਾ ਕਾਂਿੀ ਦੀ ਚੁਖ॥ੈ (36-14-1) 
 ਸਿਸ ਮਣਾ ਰ ਈ ਿਲੈ ਜਚਣਗਾਰੀ ਧੁਖੈ॥ (36-14-2) 
 ਬ ਰੁ ਜਵਣਾਿੇ ਪਾਣੀਐ ਖਉ ਲਾਖਿੁ ਰੁਖੈ॥ (36-14-3) 
 ਜਿਉ ਉਦਮਾਦੀ ਅਤੀਸਾਰੁ ਖਈ ਰੋਗੁ ਮਨ ੁਖ॥ੈ (36-14-4) 
 ਜਿਉ ਿਾਜਲ ਪੰਖੇਰ  ਫਾਸਦੇ ਚੁਗਣ ਦੀ ਭੁਖ॥ੈ (36-14-5) 
 ਜਤਉ ਅਿਰੁ ਝਾਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜਵਆਪੈ ਵੇਮੁਖੈ ॥ ੧੪॥ (36-14-6) 



 
 ਅਉਚਰੁ ਝਾਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਚੁਖੁ ਲਗੈ ਚਖੀ॥ (36-15-1) 
 ਿੋਇ ਦੁਕੁਧਾ ਜਨਕਲੈ ਭੋਿਨੁ ਜਮਜਲ ਮਖੀ॥ (36-15-2) 
 ਰਾਜਤ ਸੁਖਾਲਾ ਜਕਉ ਸਵੈ ਜਤਣੁ ਅੰਦਜਰ ਅਖੀ॥ (36-15-3) 
 ਕਖਾ ਦਬੀ ਅਜਗ ਜਿਉ ਓਿੁ ਰਿੈ ਨ  ਰਖੀ॥ (36-15-4) 
 ਝਾਕ ਝਕਾਈਐ ਝਾਕਵਾਲੁ ਕਜਰ ਭਖ ਅਭਖੀ॥ (36-15-5) 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਜਸਖਾਂ ਲਖੀ ॥ ੧੫॥ (36-15-6) 
 
 ਜਿਉ ਘੁਣ ਖਾਧੀ ਲਕੜੀ ਜਵਣੁ ਤਾਜਣ  ਜਨਤਾਣੀ॥ (36-16-1) 
 ਿਾਣ ਡਰਾਵਾ ਖੇਤ ਜਵਜਚ ਜਨਰਿੀਤੁ ਪਰਾਣੀ॥ (36-16-2) 
 ਜਿਉ ਧ ਅਰੁ ਝੜੁਵਾਲ ਦੀ ਜਕਉ ਵਰਸੈ ਪਾਣੀ॥ (36-16-3) 
 ਜਿਉ ਥਣ ਗਲ ਜਵਜਚ ਬਕਰੀ ਦੁਜਿ ਦੁਧੁ ਨ ਆਣੀ॥ (36-16-4) 
 ਝਾਕੇ ਅੰਦਜਰ ਝਾਕਵਾਲੁ ਜਤਸ ਜਕਆ ਨੀਸਾਣੀ॥ (36-16-5) 
 ਜਿਉ ਚਮੁ ਚਿ ੈਗਾਇ ਮਜਿ ਉਿ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥ ੧੬॥ (36-16-6) 
 
 ਗੁਛਾ ਿੋਇ ਜਧਰਕਾਨ ਆ ਜਕਉ ਵੜੀਐ ਦਾਖ॥ੈ (36-17-1) 
 ਅਕੈ ਕੇਰੀ ਖਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬੁ ਨ ਆਖੈ॥ (36-17-2) 
 ਗਿਣੇ ਜਿਉ ਿਰਪੋਸ ਦੇ ਨਿੀ ਸੋਇਨ ਾ ਸਾਖੈ॥ (36-17-3) 
 ਫਿਕ ਨ ਪੁਿਜਨ  ਿੀਜਰਆ ਓਇ ਭਰੇ ਜਬਆਖੈ॥ (36-17-4) 
 ਧਉਲੇ ਜਦਸਜਨ ਛਾਜਿ ਦੁਧੁ ਸਾਦਿੁ ਗੁਣ ਗਾਖੈ॥ (36-17-5) 
 ਜਤਉ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਅਜਨ ਕਰਤ ਜਤ ਸੁ ਭਾ ਖੈ ॥੧੭॥ (36-17-6) 
 
 ਸਾਵੇ ਪੀਲੇ ਪਾਨ ਿਜਿ ਓਇ ਵੇਲਿੁ ਤੁਿੇ॥ (36-18-1) 
 ਜਚਤਜਮਤਾਲੇ ਫੋਫਲੇ ਫਲ ਜਬਰਖਿੁੋਂ ਛੁਿੇ॥ (36-18-2) 
 ਕਥ ਿਰੇਿੀ ਭ ਸਲੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਚੁਿੇ॥ (36-18-3) 
 ਚ ਨਾ ਜਦਸੈ ਉਿਲਾ ਦਜਿ ਪਥਰੁ ਕੁਿੇ॥ (36-18-4) 
 ਆਪੁ ਗਵ ਾਇ ਸਮਾਇ ਜਮਜਲ ਰੰਗੁਚੀਚ ਵਿੁਿੇ॥ (36-18-5) 
 ਜਤਉ ਚਿੁ ਵਰਨਾ ਜਵਜਚ ਸਾਧ  ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੁਿ ਿੁਿੇ॥ ੧੮॥ (36-18-6) 
 
 ਚਾਕਰ ਸਭ ਸਦਾਇੰਦੇ ਸਾਜਿਬ ਦਰਬਾਰੇ॥ (36-19-1) 
 ਜਨਜਵ ਜਨਜਵ ਕਰਜਨ  ਿੁਿਾਰੀਆ ਸਭ ਸੈ ਿਥੀਆਰੇ॥ (36-19-2) 
 ਮਿਲਸ ਬਜਿ ਬਫਾਇੰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਜਨ ਭਾਰੇ॥ (36-19-3) 
 ਗਲੀਏ ਤੁਰੇ ਨਚਾਇੰ ਦੇ ਗਿਗਾਿ ਸਵਾਰੇ॥ (36-19-4) 
 ਰਣ ਜਵਜਚ ਪਇਆਂ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਿੋਧ ਭਿਣਿਾਰੇ॥ (36-19-5) 



 ਜਤਉ ਸਾਂਜਗ ਜਸਞਾਪਜਨ ਸਨਮੁਖਾਂ ਬੇਮੁਖ ਿਜਤਆਰੇ ॥ ੧੯॥ (36-19-6) 
 
 ਿੇ ਮਾਂ ਿੋਵੈ ਿਾਰਨੀ ਜਕਉ ਪੁਤੁ ਪਤਾਰੇ॥ (36-20-1) 
 ਗਾਈ ਮਾਣਕੁ ਜਨਗਜਲਆ ਪੇਿੁ ਪਾਜੜ ਨ ਮਾਰੇ॥ (36-20-2) 
 ਿੇ ਜਪਰੁ ਬਿੁ ਘਰੁ ਿੰਢਣਾ ਸਤੁ ਰਖੈ ਨ ਾਰੇ॥ (36-20-3) 
 ਅਮਰੁ ਚਲਾਵੈ ਚੰਮ ਦੇ ਚਾਕਰ ਵੇਚਾਰੇ॥ (36-20-4) 
 ਿੇ ਮਦੁ ਪੀਤਾ ਬਾਮਣੀ ਲੋਇ ਲੁਝਜਣ ਸਾਰੇ॥ (36-20-5) 
 ਿੇ ਗੁਰ ਸਾਂਜਗ ਵਰਤਦਾ ਜਸਖੁ ਜਸਦਕੁ ਨ ਿਾਰੇ ॥ ੨੦॥ (36-20-6) 
 
 ਧਰਤੀ ਉਪਜਰ ਕੋਿ ਗੜ ਭੁਇਚਾਲ ਕਮੰ ਦੇ॥ (36-21-1) 
 ਝਖਜੜ ਆਏ ਤਰੁਵਰਾ ਸਰਬਤ ਿਲੰਦੇ॥ (36-21-2) 
 ਡਜਵ ਲਗੈ ਉਿਾਜੜ ਜਵਜਚ ਸਭ ਘਾਿ ਿਲੰਦੇ॥ (36-21-3) 
 ਿੜ ਆਏ ਜਕਜਨ ਥੰਮੀਅਜਨ  ਦਰੀਆਉ ਵਿੰਦੇ॥ (36-21-4) 
 ਅੰਬਜਰ ਪਾ ਿੇ ਜਥਗਲੀ ਕ ਜੜਆਰ ਕਰੰਦੇ॥ (36-21-5) 
 ਸਾਂਗੈ ਅੰਦਜਰ ਸਾਬਤੇ ਸੇ ਜਵਰਲੇ ਬੰਦੇ ॥ ੨੧॥ (36-21-6) 
 
 ਿੇ ਮਾਉ ਪੁਤੈ ਜਵਸੁ ਦੇ ਜਤਸ ਤੇ ਜਕਸੁ ਜਪਆਰਾ॥ (36-22-1) 
 ਿੇ ਘਰੁ ਭੰਨੈ ਪਾਿਰ  ਕਉਣੁ ਰਖਣਿਾਰਾ॥ (36-22-2) 
 ਬੇੜਾ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ ਜਕਉ ਪਾਜਰ ਉਤਾਰਾ॥ (36-22-3) 
 ਆਗ  ਲੈ ਉ ਝਜੜ ਪਵੇ ਜਕਸੁ ਕਰ ੈਪੁਕਾਰਾ॥ (36-22-4) 
 ਿੇ ਕਜਰ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾਜੜ ਕੋ ਲਿੈ ਨ  ਸਾਰਾ॥ (36-22-5) 
 ਿੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗੁ ਕਜਰ ਜਕਆ ਜਸਖੁ ਜਵਚਾਰਾ ॥ ੨੨॥ (36-22-6) 
 
 ਿਲ ਜਵਜਚ ਕਾਗਦ ਲ ਣ ਜਿਉ ਜਘਅ ਚੋਪਜੜ ਪਾਏ॥ (36-23-1) 
 ਦੀਵੇ ਵਿੀ ਤੇਲੁ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਤ ਿਲਾਏ॥ (36-23-2) 
 ਵਾਇ ਮੰ ਡਲ ਜਿਉ ਡੋਰ ਫਜੜ ਗੁਡੀ ਓਡਾਏ॥ (36-23-3) 
 ਮੁਿ ਜਵਜਚ ਗਰੜ ਦੁ ਗਾਰ ਪਾਇ ਜਿਉ ਸਪੁ ਲੜਾਏ॥ (36-23-4) 
 ਰਾਿਾ ਜਫਰ ੈਫਕੀਰੁ ਿੋਇ ਸੁਜਣ ਦੁਜਖ ਜਮਿਾਏ॥ (36-23-5) 
 ਸਾਂਗੈ ਅੰਦਜਰ ਸਾਬਤਾ ਜਿਸੁ ਗੁਰ  ਸਿਾਏ ॥ ੨੩॥੩੫॥ (36-23-6) 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ॥ (36-24-1) 
 ਤੀਰਥ ਮੰ ਜਝ ਜਨਵਾਸੁ ਿੈ ਬਗੁਲਾ ਅਪਤੀਣਾ॥ (36-24-2) 
 ਲਵੈ ਬਬੀਿਾ ਵਰਸਦ ੈਿਲ ਿਾਇ ਨ ਪੀਣਾ॥ (36-24-3) 
 ਵਾਂਸੁ ਸੁਗੰਜਧ ਨ ਿੋਵਈ ਪਰਮਲ ਸੰਜਗ ਲੀਣਾ॥ (36-24-4) 



 ਘੁਘ  ਸੁਝੁ ਨ ਸੁਝਈ ਕਰਮਾ ਦਾ ਿੀਣਾ॥ (36-24-5) 
 ਨਾਜਭ ਕਥ ਰੀ ਜਮਰਗ ਦੇ ਵਤੈ ਓਡੀਣਾ॥ (36-24-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਮੁਿੁ ਕਾਲੈ ਮੀਣਾ ॥ ੧॥ (36-24-7) 
 
 ਨੀਲਾਰੀ ਦੇ ਮਿ ਜਵਜਚ ਪੈ ਜਗਦੜੁ ਰਤਾ॥ (36-25-1) 
 ਿੰਗਲ ਅੰਦਜਰ ਿਾਇ ਕੈ ਪਾਖੰਡੁ ਕਮਤਾ॥ (36-25-2) 
 ਦਜਰ ਸੇਵੈ ਜਮਰਗਾਵਲੀ ਿੋਇ ਬਿੈ ਅਵਤਾ॥ (36-25-3) 
 ਕਰ ੈਿਕ ਮਜਤ ਅਗਲੀ ਕ ੜੈ ਮਜਦ ਮਤਾ॥ (36-25-4) 
 ਬੋਲਜਣ ਪਾਿ ਉ ਘਾਜੜਆ ਜਿਉ ਮ ਲੀ ਪਤਾ॥ (36-25-5) 
 ਜਤਉ ਦਰਗਜਿ ਮੀਣਾ ਮਾਰੀਐ ਕਜਰ ਕ ੜੁ ਕੁਪਤਾ ॥ ੨॥ (36-25-6) 
 
 ਚੋਰੁ ਕਰ ੈਜਨਤ ਚੋਰੀਆ ਓੜਜਕ ਦੁਖ ਭਾਰੀ॥ (36-26-1) 
 ਨਕੁ ਕੰਨੁ ਫਜੜ ਵਢੀਐ ਰਾਵੈ ਪਰ ਨਾ ਰੀ॥ (36-26-2) 
 ਅਉਘਿ ਰੁਧੇ ਜਮਰਗ ਜਿਉ ਜਵਤੁ ਿਾਜਰ ਿੁਆਰੀ॥ (36-26-3) 
 ਲੰਙੀ ਕੁਿਜਲ ਨ ਆਵਈ ਪਰ ਵੇਜਲ ਜਪਆਰੀ॥ (36-26-4) 
 ਵਗ ਨ ਿੋਵਜਨ ਕੁਤੀਆ ਮੀਣੇ ਮੁਰਦਾਰੀ॥ (36-26-5) 
 ਪਾਪਿੁ ਮ ਜਲ ਨ ਤਗੀਐ ਿੋਇ ਅੰਜਤ ਖੁਆਰੀ ॥ ੩॥ (36-26-6) 
 
 ਚਾਨਜਣ ਚੰਦ ਨ ਪੁਿਈ ਚਮਕ ੈਿਾਨ ਾਣਾ॥ (36-27-1) 
 ਸਾਇਰ ਬ ੰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਜਕਉ ਆਜਖ ਵਖਾਣਾ॥ (36-27-2) 
 ਕੀੜੀ ਇਭ ਨ  ਅਪੜੈ ਕ ੜਾ ਜਤਸੁ ਮਾਣਾ॥ (36-27-3) 
 ਨਾਨੇਿਾਲੁ ਵਖਾਣਦਾ ਮਾ ਪਾਜਸ ਇਆਣਾ॥ (36-27-4) 
 ਜਿਜਨ ਤ ੰ ਸਾਜਿ ਜਨਵਾਜਿਆ ਦੇ ਜਪੰਡ ਪਰਾਣਾ॥ (36-27-5) 
 ਮੁਢਿੁ ਘੁਥਿੁ ਮੀਜਣਆ ਤੁਧੁ ਿਮ ਪੁਜਰ ਿਾਣਾ ॥ ੪॥ (36-27-6) 
 
 ਕੈਿਾ ਜਦਸੈ ਉਿਲਾ ਮਸੁ ਅੰਦਜਰ ਜਚਤੈ॥ (36-28-1) 
 ਿਜਰਆ ਜਤਲੁ ਬ ਆੜ ਜਿਉ ਫਲੁ ਕੰਮ ਨ ਜਕਤੈ॥ (36-28-2) 
 ਿੇਿੀ ਕਲੀ ਕਨੇਰ ਦੀ ਮਜਨ ਤਜਨ ਦੁਿੁ ਜਭਤੈ॥ (36-28-3) 
 ਪੇੋਂਝ  ਜਦਸਜਨ ਰੰਗੁਲੇ ਮਰੀਐ ਅਗਜਲਤੈ॥ (36-28-4) 
 ਖਰੀ ਸੁਆਜਲਓ ਵੇਸੁਆ ਿੀਅ ਬਝਾ ਇਤੈ॥ (36-28-5) 
 ਖੋਿੀ ਸੰਗਜਤ ਮੀਜਣਆ ਦੁਖ ਦੇੋਂਦੀ ਜਮਤੈ ॥ ੫॥ (36-28-6) 
 
 ਬਜਧਕੁ ਨਾਦੁ ਸੁਣਾਇ ਕੈ ਜਿਉ ਜਮਰਗੁ ਜਵਣਾਿ॥ੈ (36-29-1) 
 ਝੀਵਰੁ ਕੁੰ ਡੀ ਮਾਸੁ ਲਾਇ ਜਿਉ ਮਛੀ ਫਾਿੈ॥ (36-29-2) 



 ਕਵਲੁ ਜਦਖਾਲੈ ਮੁਿੁ ਜਖੜਾਇ ਭਵਰ ੈਵੇਸਾਿੈ॥ (36-29-3) 
 ਦੀਪਕ ਿੋਜਤ ਪਤੰਗ ਨੋ ਦੁਰਿਨ ਜਿਉ ਦਾਿ॥ੈ (36-29-4) 
 ਕਲਾ ਰ ਪ ਿੋਇ ਿਸਤਨੀ ਮੈਗਲੁ ਓਮਾਿੈ॥ (36-29-5) 
 ਜਤਉ ਨਕਿ ਪੰਥੁ ਿੈ ਮੀਜਣਆ ਜਮਜਲ ਨਰਜਕ ਜਨਬਾਿੈ ॥ ੬॥ (36-29-6) 
 
 ੇਿ੍ਿਿਜਰ ਚੰਦਉ ਰੀ ਦੇਜਖ ਕੈ ਕਰਦੇ ਭਰਵਾਸਾ॥ (36-30-1) 
 ਥਲ ਜਵਚ ਤਪਜਨ ਭਠੀਆ ਜਕਉ ਲਿੈ ਜਪਆਸਾ॥ (36-30-2) 
 ਸੁਿਣੇ ਰਾਿੁ ਕਮਾਈਐ ਕਜਰ ਭੋਗ ਜਬਲਾਸਾ॥ (36-30-3) 
 ਛਾਇਆ ਜਬਰਖੁ ਨ ਰਿੈ ਜਥਰੁ ਪੁਿ ੈਜਕਉ ਆਸਾ॥ (36-30-4) 
 ਬਾਿੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਉ ਸਭੁ ਕ ੜੁ ਤਮਾਸਾ॥ (36-30-5) 
 ਰਲੈ ਿੁ ਸੰਗਜਤ ਮੀਜਣਆ ਉ ਜਠ ਚਲੈ ਜਨਰਾਸਾ ॥ ੭॥ (36-30-6) 
 
 ਕੋਇਲ ਕਾਂਉ ਰਲਾਈਅਜਨ ਜਕਉ ਿੋਵਜਨ ਇਕ॥ੈ (36-31-1) 
 ਜਤਉ ਜਨੰਦਕ ਿਗ ਿਾਣੀਅਜਨ  ਬੋਜਲ ਬੋਲਜਨ ਜਫਕੈ॥ (36-31-2) 
 ਬਗੁਲੇ ਿੰਸੁ ਬਰਾਬਰੀ ਜਕਉ ਜਮਕਜਨ  ਜਮਕ॥ੈ (36-31-3) 
 ਜਤਉ ਬੇਮੁਖੁ ਚੁਜਣ ਕਢੀਅਜਨ ਮੁਜਿ ਕਾਲੇ ਜਿਕੈ॥ (36-31-4) 
 ਜਕਆ ਨੀਸਾਣੀ ਮੀਜਣਆ ਖੋਿੁ ਸਾਲੀ ਜਸਕੈ॥ (36-31-5) 
 ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ ਪਾਿਣੀ ਮਾਰੀਅਜਨ ਓਇ ਪੀਰ ਜਫਜਿਕੈ ॥ ੮॥ (36-31-6) 
 
 ਰਾਤੀ ਨੀੋਂਗਰ ਖੇਲਦੇ ਸਭ ਿੋਇ ਇਕਠੇ॥ (36-32-1) 
 ਰਾਿਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵਦੇ ਕਜਰ ਸਾਂਗ ਉਪਠੇ॥ (36-32-2) 
 ਇਜਕ ਲਸਕਰ ਲੈ ਧਾਵਦੇ ਇਜਕ ਜਫਰਦੇ ਨਠੇ॥ (36-32-3) 
 ਠੀਕਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਭਰਜਨ  ਉਇ ਖਰੇ ਅਸਠੇ॥ (36-32-4) 
 ਜਖਨ ਜਵਜਚ ਖੇਡ ਉਿਾਜੜਦੇ ਘਰੁ ਘਰੁ ਤਰਠੇ॥ (36-32-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਣੁ ਗੁਰ  ਸਦਾਇਦੇ ਓਇ ਖੋਿੇ ਮਠੇ ॥ ੯॥ (36-32-6) 
 
 ਉਚਾ ਲੰਮਾ ਝਾਿੁਲਲਾ ਜਵਜਚ ਬਾਗ ਜਦਸੰਦਾ॥ (36-33-1) 
 ਮੋਿਾ ਮੁਢੁ ਪਤਾਜਲ ਿਜੜ ਬਿੁ ਗਰਬ ਕਰੰਦਾ॥ (36-33-2) 
 ਪਤ ਸੁਪਤਰ ਸੋਿਣੇ ਜਵਸਥਾਰ ਬਣੰਦਾ॥ (36-33-3) 
 ਫੁਲ ਰਤੇ ਫਲ ਬਕਬਕੇ ਿੋਇ ਅਫਲ ਫਲੰਦਾ॥ (36-33-4) 
 ਸਾਵਾ ਤੋਤਾ ਚੁਿਚੁਿਾ ਜਤਸੁ ਦੇਜਖ ਭੁਲੰਦਾ ॥ (36-33-5) 
 ਜਪਛੋ ਦੇ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ਓਿੁ ਫਲੁ ਨ ਲਿੰਦਾ ॥ ੧੦॥ (36-33-6) 
 
 ਪਜਿਨੈ ਪੰਿੇ ਕਪੜੇ ਪੁਰਸਾਵਾਂ ਵੇਸੁ॥ (36-34-1) 



 ਮੁਛਾਂ ਦਾੜਹੀ ਸੋਿਣੀ ਬਿੁ ਦੁਰਬਲ ਵੇਸੁ॥ (36-34-2) 
 ਸੈ ਿਜਥਆਰੀ ਸ ਰਮਾ ਪੰਚੀੋਂ ਪਰਵੇਸੁ॥ (36-34-3) 
 ਮਾਿਰੁ ਦੜ ਦੀਬਾਣ ਜਵਜਚ ਿਾਣ ੈਸਭੁ ਦੇਸੁ॥ (36-34-4) 
 ਪੁਰਖੁ ਨ ਗਜਣ ਪੁਰਖਤੁ  ਜਵਣੁ ਕਾਮਜਣ ਜਕ ਕਰੇਸੁ॥ (36-34-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਗੁਰ  ਸਦਾਇਦੇ ਕਉਣ ਕਰ ੈਆਦੇਸੁ ॥ ੧੧॥ (36-34-6) 
 
 ਗਲੀੋਂ ਿੇ ਸਿੁ ਪਾਈਐ ਤੋਤਾ ਜਕਉ ਫਾਸੈ॥ (36-35-1) 
 ਜਮਲੈ ਨ  ਬਿੁਤੁ ਜਸਆਣਪੈ ਕਾਉ ਗ ੋਂਿੁ ਜਗਰਾਸੈ॥ (36-35-2) 
 ਿੋਰਾਵਰੀ ਨ ਜਿਪਈ ਸ਼ੀਿ ਸਿਾ ਜਵਣਾਸੈ॥ (36-35-3) 
 ਗੀਤ ਕਜਵਤ ਨ ਜਭਿਈ ਭਿ ਭੇਖ ਉਦਾਸੈ॥ (36-35-4) 
 ਿੋਬਨ ਰ ਪੁ ਨ ਮੋਿੀਐ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰ ਭ ਦੁਰਾਸੈ॥ (36-35-5) 
 ਜਵਣੇ ਸੇਵਾ ਦੋਿਾਗਣੀ ਜਪਰੁ ਜਮਲੈ ਨ  ਿਾਸੈ ॥ ੧੨॥ (36-35-6) 
 
 ਜਸਰ ਤਲਵਾਏ ਪਾਈਐ ਚਮਜਗਦੜ ਿ ਿੈ॥ (36-36-1) 
 ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਿੇ ਜਮਲੈ ਜਵਜਚ ਖੁਡਾਂ ਚ ਿੈ॥ (36-36-2) 
 ਜਮਲੈ ਨ  ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਜਬਸੀਅਰੁ ਜਵਿੁ ਲ ਿੈ॥ (36-36-3) 
 ਿੋਇ ਕੁਚੀਲੁ ਵਰਤੀਐ ਖਰ ਸ ਰ ਭਸ ਿੇ॥ (36-36-4) 
 ਕੰਦ ਮ ਲ ਜਚਤ ਲਾਈਐ ਅਈਅੜ ਵ ਣੁ ਧ ਿੇ॥ (36-36-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਮੁਕਜਤ ਨ ਿੋਵਈ ਜਿਉੋਂ ਘਰੁ ਜਵਣੁ ਬ ਿੇ ॥ ੧੩॥ (36-36-6) 
 
 ਜਮਲੈ ਜਿ ਤੀਰਜਥ ਨਾਜਤਆਂ ਡਡਾਂ ਿਲ ਵਾਸੀ॥ (36-37-1) 
 ਵਾਲ ਵਧਾਇਆਂ ਪਾਈਐ ਬੜ ਿਿਾਂ ਪਲਾਸੀ॥ (36-37-2) 
 ਨੰਗੇ  ਰਜਿਆਂ ਿੇ ਜਮਲੈ ਵਜਣ ਜਮਰਗ ਉਦਾਸੀ॥ (36-37-3) 
 ਭਸਮ ਲਾਇ ਿੇ ਪਾਈਐ ਖਰੁ ਖੇਿ ਜਨਵਾਸੀ॥ (36-37-4) 
 ਿੇ ਪਾਈਐ ਚੁਪ ਕੀਜਤਆਂ ਪਸ ਆਂ ਿੜ ਿਾਸੀ॥ (36-37-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਮੁਕਜਤ ਨ ਿੋਵਈ ਗੁਰ ਜਮਲੈ ਖਲਾਸੀ ॥ ੧੪॥ (36-37-6) 
 
 ਿੜੀ ਬ ੀ ਿੇ ਿੀਵੀਐ ਜਕਉ ਮਰੈ ਧਨ ੰਤਰੁ॥ (36-38-1) 
 ਤੰਤੁ ਮੰ ਤੁ ਬਾਿੀਗਰਾਂ ਓਇ ਭਵਜਿ ਜਦਸੰਤਰੁ॥ (36-38-2) 
 ਰੁਖੀੋਂ ਜਬਰਖੀੋਂ ਪਾਈਐ ਕਾਸਿ ਬੈਸੰਤਰੁ॥ (36-38-3) 
 ਜਮਲੈ ਨ  ਵੀਰਾਰਾਧੁ ਕਜਰ ਠਗ ਚੋਰ ਨ ਅੰਤਰੁ॥ (36-38-4) 
 ਜਮਲੈ ਨ  ਰਾਤੀ ਿਾਜਗਆਂ ਅਪਰਾਧੁ ਭਵੰਤਰੁ॥ (36-38-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਮੁਕਜਤ ਨ ਿੋਵਈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਅਮਰੰਤਰੁ ॥ ੧੫॥ (36-38-6) 
 



 ਘੰਿੁ ਘੜਾਇਆਂ ਚ ਜਿਆਂ ਗਜਲ ਜਬਲੀ ਪਾਈਐ॥ (36-39-1) 
 ਮਤਾ ਮਤਾਇਆ ਮਖੀਆਂ ਜਘਅ ਅੰਦਜਰ ਨਾਈਐ॥ (36-39-2) 
 ਸ ਤਕੁ ਲਿੈ ਨ  ਕੀਜੜਆਂ ਜਕਉ ਝਥੁ ਲੰਘਾਈਐ॥ (36-39-3) 
 ਸਾਵਜਣ ਰਿਣ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਿੇ ਪਾਜਰ ਵਸਾਈਐ॥ (36-39-4) 
 ਕ ੰਿੜੀਆਂ ਵੈਸਾਖ ਜਵਜਚ ਜਿਉ ਿ ਿ ਪਰਾਈਐ॥ (36-39-5) 
 ਜਵਣੁ ਗੁਰ ਮੁਕਜਤ ਨ ਿੋਵਈ ਜਫਜਰ ਆਈਐ ਿਾਈਐ ॥ ੧੬॥ (36-39-6) 
 
 ਿੇ ਖੁਥੀ ਜਬੰਡਾ ਬਿੈ ਜਕਉ ਿੋਇ ਬਿਾਿੁ॥ (36-40-1) 
 ਕੁਤੇ ਗਲ ਵਾਸਣੀ ਨ ਸਰਾਫੀ ਸਾ ਿੁ॥ (36-40-2) 
 ਰਤਨਮਣੀ ਗਜਲ ਬਾਂਦਰੈ ਿਉਿਰੀ ਨਜਿ ਕਾਿੁ॥ (36-40-3) 
 ਗਦਿੁੰ  ਚੰਦਨ ਲਦੀਐ ਨਜਿੋਂ ਗਾਂਧੀ ਗਾਿੁ॥ (36-40-4) 
 ਿੇ ਮਖੀ ਮੁਜਿ ਮਕੜੀ ਜਕਉ ਿੋਵੈ ਬਾਿੁ॥ (36-40-5) 
 ਸਚ ਸਚਾਵਾਂ ਕਾਂਢੀਐ ਕ ਜੜ ਕ ੜਾ ਪਾਿੁ ॥ ੧੭॥ (36-40-6) 
 
 ਅੰਙਜਣ ਪੁਤੁ ਗਵ ਾਂਢਣੀ ਕ ੜਾਵਾ ਮਾਣੁ॥ (36-41-1) 
 ਪਾਲੀ ਚਉਣਾ ਚਾਰਦਾ ਘਰ ਜਵਤੁ ਨ ਿਾਣੁ॥ (36-41-2) 
 ਬਦਰਾ ਜਸਜਰ ਵੇਗਾਰੀਐ ਜਨਰਧਨੁ ਿੈਰਾਣੁ॥ (36-41-3) 
 ਜਿਉ ਕਜਰ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਜਵਜਚ ਨਾਿੀ ਜਕਰਸਾਣੁ॥ (36-41-4) 
 ਪਰ ਘਰੁ ਿਾਣ ੈਆਪਣਾ ਮ ਰਖੁ ਜਮਿਮਾਣੁ॥ (36-41-5) 
 ਅਣਿੋੋਂਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇੋਂਦਾ ਓਿੁ ਵਡਾ ਅਿਾਣੁ ॥ ੧੮॥ (36-41-6) 
 
 ਕੀੜੀ ਵਾਕ ਨ ਥੰਮੀਐ ਿਸਤੀ ਦਾ ਭਾਰੁ॥ (36-42-1) 
 ਿਥ ਮਰੋੜੇ ਮਖੁ ਜਕਉ ਿੋਵੈ ਸੀੋਂਿ ਮਾਰੁ॥ (36-42-2) 
 ਮਛਰੁ ਡੰਗੁ ਨ ਪੁਿਈ ਜਬਸੀਅਰੁ ਬੁਜਰਆਰੁ॥ (36-42-3) 
 ਜਚਤਰੇ ਲਖ ਮਕਉਜੜਆਂ ਜਕਉ ਿੋਇ ਜਸਕਾਰੁ॥ (36-42-4) 
 ਿੇ ਿ ਿ ਸਉੜੀ ਸੰਿਰੀ ਰਾਿਾ ਨ ਭਤਾਰੁ॥ (36-42-5) 
 ਅਣਿੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇੋਂਦਾ ਉਿੁ ਵਡਾ ਗਵ ਾਰੁ ॥ ੧੯॥ (36-42-6) 
 
 ਪੁਤੁ ਿਣੈ ਵਜੜ ਕੋਠੜੀ ਬਾਿਜਰ ਿਗੁ ਿਾ ਣ॥ੈ (36-43-1) 
 ਧਨੁ ਧਰਤੀ ਜਵਜਚ ਦਬੀਐ ਮਸਤਜਕ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (36-43-2) 
 ਵਾਿ ਵਿਾਊ ਆਖਦੇ ਵੁਠੈ ਇੰਦਰਾਣ॥ੈ (36-43-3) 
 ਸਭੁ ਕੋ ਸੀਸੁ ਜਨਵਾਇਦਾ ਚਜੜਿ੍ਿਐ ਚੰਦਰਾਣ॥ੈ (36-43-4) 
 ਗੋ ਰਖੁ ਦੇ ਗਜਲ ਗੋ ਦੜੀ ਿਗੁ ਨਾਥੁ ਵਖਾਣ॥ੈ (36-43-5) 
 ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰੁ ਆਖੀਐ ਸਜਚ ਸਚੁ ਜਸਞਾਣ ੈ॥ ੨੦॥ (36-43-6) 



 
 ਿਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁ ਨਿਗਾਰ ਿਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰ ਦਾ॥ (36-44-1) 
 ਚੋਰੁ ਯਾਰੁ ਿ ਆਜਰ ਿਉ ਪਰ ਘਜਰ ਿੋਿੰਦਾ॥ (36-44-2) 
 ਜਨੰਦਕੁ ਦੁਸਿੁ ਿਰਾਮਖੋਰੁ ਠਗੁ ਦੇਸ ਠਗੰ ਦਾ॥ (36-44-3) 
 ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਦੁ ਲੋਭੁ ਮੋਿੁ ਅਿੰਕਾਰੁ ਕਰੰਦਾ॥ (36-44-4) 
 ਜਬਸਾਸਘਾਤੀ ਅਜਕਰਤਘਣ ਮੈ ਕੋ ਨ ਰਖੰਦਾ॥ (36-44-5) 
 ਜਸਮਜਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਢੀਆ ਸਜਤਗੁਰ ਬਖਸੰਦਾ ॥ ੨੧॥੩੬॥ (36-44-6) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (37-1-1) 
 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਜਰ ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ॥ (37-1-2) 
 ਅੰਬਜਰ ਧਰਜਤ ਜਵਛੋਜੜ ਕੈ ਜਵਣੁ ਥੰਮਾਂ ਆਗਾਸੁ ਰਿਾਇਆ॥ (37-1-3) 
 ਿਲ ਜਵਜਚ ਧਰਤੀ ਰਖੀਅਜਨ ਧਰਤੀ ਅੰਦਜਰ ਨੀਰੁ ਧਰਾਇਆ॥ (37-1-4) 
 ਕਾਠੈ ਅੰ ਦਜਰ ਅਜਗ ਧਜਰ ਅਗੀ ਿੌੋਂਦੀ ਸੁਫਲੁ ਫਲਾਇਆ॥ (37-1-5) 
 ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਜਤੰਨੇ ਵੈਰੀ ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਇਆ॥ (37-1-6) 
 ਰਾਿਸ ਸਾਤਕ ਤਾਮਸੋ ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸੁ ਉਪਾਇਆ॥ (37-1-7) 
 ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੁ ਚਜਲਤੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ ੧॥ (37-1-8) 
 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਦਾ ਰ ਪ ਕਜਰ ਸ ਰਿੁ ਚੰਦੁ ਚਰਾਗੁ ਬਲਾਇਆ॥ (37-2-1) 
 ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਘਜਰ ਘਜਰ ਦੀਪਕ ਿੋਜਤ ਿਗਾਇਆ॥ (37-2-2) 
 ਸ ਰਿੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ਜਦਜਿ ਤਾਰੇ ਦੀਪਕ ਰ ਪੁ ਲੁਕਾਇਆ॥ (37-2-3) 
 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਕਵਾਉ ਜਵਜਚ ਤੋਜਲ ਅਤੋਲੁ ਨ ਤੋਜਲ ਤੁਲਾਇਆ॥ (37-2-4) 
 ਓਅੰ ਕਾਰੁ ਅਕਾਰੁ ਜਿਜਸ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਅਲਾਇਆ॥ (37-2-5) 
 ਅਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਜਤ ਅਗਮ ਿੈ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਜਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (37-2-6) 
 ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਆਖਣੁ ਆਜਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ੨॥ (37-2-7) 
 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਜਰ ਿੁਗ ਿਲ ਥਲ ਤਰਵਰੁ ਪਰਬਤ ਸਾਿੇ॥ (37-3-1) 
 ਜਤੰਨ ਲੋਅ ਚਉਦਿ ਭਵਣ ਕਜਰ ਇਕੀਿ ਬਰਿਮੰ ਡ ਜਨਵਾਿੇ॥ (37-3-2) 
 ਚਾਰੇ ਕੁੰ ਡਾ ਦੀਪ ਸਤ ਨਉ ਖੰਡ ਦਿ ਜਦਜਸ ਵਿਜਣ ਵਾਿੇ॥ (37-3-3) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਖਾਜਣ ਜਵਜਚ ਇਕੀਿ ਇਕੀਿ ਲਖ ਉਪਾਿੇ॥ (37-3-4) 
 ਇਕਤ ਇਕਤ ਿ ਜਨ ਜਵਜਚ ਿੀਅ ਿੰਤੁ ਅਣਗਣਤ ਜਬਰਾਿੇ॥ (37-3-5) 
 ਰ ਪ ਅਨ ਪ ਸਰ ਪ ਕਜਰ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗ ਤਰੰਗ ਅਗਾਿੇ॥ (37-3-6) 
 ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ॥ ੩॥ (37-3-7) 
 
 ਕਾਲਾ ਧਉਲਾ ਰਤੜਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਿਜਰਆ ਸਾਿੇ॥ (37-4-1) 
 ਰਸੁ ਕਸੁ ਕਜਰ ਜਵਸਮਾਦੁ ਸਾਦੁ ਿੀਭਿੁੰ  ਿਾਪ ਨ ਖਾਿ ਅਖਾਿੇ॥ (37-4-2) 
 ਜਮਠਾ ਕਉੜਾ ਖਿੁ ਤੁਰਸੁ ਜਫਕਾ ਸਾਉ ਸਲ ਣਾ ਛਾਿੇ॥ (37-4-3) 
 ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਜਧ ਅਵੇ ਸੁ ਕਜਰ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਕੇਸਰੁ ਕਾਿੇ॥ (37-4-4) 
 ਮੇਦੁ ਕਥ ਰੀ ਪਾਨ ਫੁਲੁ ਅੰਬਰੁ ਚ ਰ ਕਪ ਰ ਅੰਦਾਿੇ॥ (37-4-5) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਬਾਦ ਬਿੁ ਚਉਦਿ ਜਵਜਦਆ ਅਨ ਿਦ ਗਾਿੇ॥ (37-4-6) 



 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਕਰੋੜ ਿਿਾਿੇ ॥ ੪॥ (37-4-7) 
 
 ਸਤ ਸਮੁੰਦ ਅਥਾਿ ਕਜਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ॥ (37-5-1) 
 ਮਿੀਅਲ ਖੇਤੀ ਅਉਖਧੀ ਛਾਦਨ ਭੋਿਨ ਬ ਿੁ ਜਬਸਥਾਰਾ॥ (37-5-2) 
 ਤਰੁਵਰ ਛਾਇਆ ਫੁਲ ਫਲ ਸਾਖਾ ਪਤ ਮ ਲ ਬਿੁ ਭਾਰਾ॥ (37-5-3) 
 ਪਰਬਤ ਅੰਦਜਰ ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਲਾਲੁ ਿਵਾਿਰੁ ਪਾਰਜਸ ਪਾਰਾ॥ (37-5-4) 
 ਚਉਰਾਸੀਿ ਲਖ ਿੋਜਨ ਜਵਜਚ ਜਮਜਲ ਜਮਜਲ ਜਵਛੁੜੇ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ॥ (37-5-5) 
 ਿੰਮਣੁ ਿੀਵਣੁ ਮਰਣ ਜਵਜਚ ਭਵਿਲ ਪ ਰ ਭਰਾਇ ਿਿਾਰਾ॥ (37-5-6) 
 ਮਾਣਸ ਦੇਿੀ ਪਾਜਰ ਉਤਾਰਾ  ॥੫॥ (37-5-7) 
 
 ਮਾਣਸ ਿਨਮ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਜਛਣ ਭੰਗਰੁ ਛਲ ਦੇਿੀ ਛਾਰਾ॥ (37-6-1) 
 ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਜਰ ਪੁਤਲਾ ਉਡ ੈਨ ਪਉਣੁ ਖੁਲੇ ਨਉੋਂ ਦੁਆਰਾ॥ (37-6-2) 
 ਅਗਜਨ ਕੁੰ ਡ ਜਵਜਚ ਰਖੀਅਜਨ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਜਿੰ ਉਦਰੁ ਮਝਾਰਾ॥ (37-6-3) 
 ਕਰ ੈਉਰਧ ਤਪੁ ਗਰਭ ਜਵਜਚ ਚਸਾ ਨ ਜਵਸਰ ੈਜਸਰਿਣਿਾਰਾ॥ (37-6-4) 
 ਦਸੀ ਮਿੀਨੀੋਂ ਿੰਜਮਆਂ ਜਸ ਮਰਣ ਕਰੀ ਕਰੇ ਜਨਸਤਾਰਾ॥ (37-6-5) 
 ਿੰਮਦੋ ਮਾਇਆ ਮੋਜਿਆ ਨਦਜਰ ਨ ਆਵੈ ਰਖਣਿਾਰਾ॥ (37-6-6) 
 ਸਾਿੋੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ ਵਣਿਾਰਾ ॥ ੬॥ (37-6-7) 
 
 ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵ ਾਇ ਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਿੁ ਅਨੇਰੁ ਗੁਬਾਰਾ॥ (37-7-1) 
 ਓਿੁ ਰੋਵੈ ਦੁਖੁ ਆਪਣਾ ਿਜਸ ਿਜਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾ॥ (37-7-2) 
 ਸਭਨਾਂ ਮਜਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰੁਣੁ ਝੁੋਂਝਨੜਾ ਰੁਣ ਝੁਣ ਕਾਰਾ॥ (37-7-3) 
 ਨਾਨਕੁ ਦਾਦਕੁ ਸੋਿਲੇ ਦੇਜਨ ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਲੁ ਜਪਆਰਾ॥ (37-7-4) 
 ਚੁਖਿੁੋਂ ਜਬੰਦਕ ਜਬੰਦੁ ਕਜਰ ਜਬੰਦਿੁੰ  ਕੀਤਾ ਪਰਬਤ ਭਾਰਾ॥ (37-7-5) 
 ਸਜਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸੁਗਰਥ ਜਵਸਾਜਰ ਜਵਸਾਰਾ॥ (37-7-6) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਜਵਰੋਧੁ ਜਵਜਚ ਲੋਭੁ ਮੋਿੁ ਧਰੋਿ ਅਿੰਕਾਰਾ॥ (37-7-7) 
 ਮਿਾਂ ਿਾਲ ਫਾਥਾ ਵੇਚਾਰਾ  ॥੭॥ (37-7-8) 
 
 ਿੋਇ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਇਵ ਅਖੀੋਂ ਿੋੋਂਦੀ ਅੰਨਹਾ ਿੋਆ॥ (37-8-1) 
 ਵੈਰੀ ਜਮਤੁ ਨ ਿਾਣਦਾ ਡਾਇਣੁ ਮਾਉ ਸੁਭਾਉ ਸਮੋਆ॥ (37-8-2) 
 ਬੋਲਾ ਕੰਨੀੋਂ ਿੋੋਂਵਦਾ ਿਸੁ ਅਪਿਸੁ ਮੋਿੁ ਧੋਿੁ ਨ ਸੋਆ॥ (37-8-3) 
 ਗੁੰਗਾ ਿੀਭੈ ਿੁੰਦੀਐ ਦੁਧੁ ਜਵਜਚ ਜਵਸੁ ਘੋਜਲ ਮੁਜਿ ਚੋਆ॥ (37-8-4) 
 ਜਵਿੁ ਅੰਜਮਰਤ ਸਮਸਰ ਪੀਐ ਮਰਨ ਿੀਵਨ  ਆਸ ਤਰਾਸ ਨ ਢੋਆ॥ (37-8-5) 
 ਸਰਪੁ ਅਗਜਨ ਵਜਲ ਿਥੁ ਪਾਇ ਕਰ ੈਮਨ ੋਰਥ ਪਕਜੜ ਖਲੋਆ॥ (37-8-6) 
 ਸਮਝੈ ਨਾਿੀ ਜਿਬਾ ਿੋਆ ॥ ੮॥ (37-8-7) 



 
 ਲ ਲਾ ਪੈਰੀ ਿੋੋਂਵਦੀ ਿੰਗਾਂ ਮਾਜਰ ਨ ਉਜਠ ਖਲੋਆ॥ (37-9-1) 
 ਿਥੋ ਿਥੁ ਨਚਾਈਐ ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਿਾਰੁ ਪਰੋਆ॥ (37-9-2) 
 ਉਦਮ ਉਕਜਤ ਨ ਆਵਈ ਦੇਜਿ ਜਬਦੇਜਿ ਨ ਨਵਾਂ ਜਨਰੋਆ॥ (37-9-3) 
 ਿਗਣ ਮ ਤਣ ਛਡਣਾ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਜਵਜਚ ਦੁਖੀਆ ਰੋਆ॥ (37-9-4) 
 ਘੁਿੀ ਪੀਐ ਨ ਖੁਸੀ ਿੋਇ ਸਪਿੁੋਂ ਰਜਖਅੜਾ ਅਣਖੋਆ॥ (37-9-5) 
 ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਜਵਚਾਰਦਾ ਨ ਉਪਕਾਰੁ ਜਵਕਾਰੁ ਅਲੋਆ॥ (37-9-6) 
 ਸਮਸਜਰ ਜਤਸੁ ਿਥੀਆਰੁ ਸੰਿੋਆ ॥ ੯॥ (37-9-7) 
 
 ਮਾਤ ਜਪਤਾ ਜਮਜਲ ਜਨੰਜਮਆ ਆਸਾਵੰਤੀ ਉਦਰੁ ਮਝਾਰੇ॥ (37-10-1) 
 ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ਜਨਲਿ ਿੋਇ ਛੁਿ ਛੁਿ ਧਰਜਣ ਧਰ ੈਪਗ ਧਾਰੇ॥ (37-10-2) 
 ਪੇਿ ਜਵਜਚ ਦਸ ਮਾਿ ਰਜਖ ਪੀੜਾ ਖਾਇ ਿਣੈ ਪੁਤੁ ਜਪਆਰੇ॥ (37-10-3) 
 ਿਣ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਸਿ ਕਜਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਜਵਜਚ ਸੰਿਮ ਸਾਰੇ॥ (37-10-4) 
 ਗੁੜਹਤੀ ਦੇਇ ਜਪਆਜਲ ਦੁਧੁ ਘੁਿੀ ਵਿੀ ਦੇਇ ਜਨਿਾਰੇ॥ (37-10-5) 
 ਛਾਦਨ ਭੋਿਨੁ ਪੇਜਖਆ ਭਦਜਣ ਮੰ ਗਜਣ ਪੜਹਜਨ  ਜਚਤਾ ਰੇ॥ (37-10-6) 
 ਪਾਂਧੇ ਪਾਜਸ ਪੜਹਾਇਆ ਖਜਿ ਲੁਿਾਇ ਿੋਇ ਸੁਜਚਆਰੇ॥ (37-10-7) 
 ਉਜਰਣਤ ਿੋਇ ਭਾਰੁ ਉਤਾਰੇ ॥ ੧੦॥ (37-10-8) 
 
 ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਅਨੰਦ ਜਵਜਚ ਪੁਤੈ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਿੋਈ॥ (37-11-1) 
 ਰਿਸੀ ਅੰਗ ਨ ਮਾਵਈ ਗਾਵੈ ਸੋਜਿਲੜੇ ਸੁਖ ਸੋਈ॥ (37-11-2) 
 ਜਵਗਸੀ ਪੁਤ ਜਵਆਜਿਐ ਘੋੜੀ ਲਾਵਾਂ ਗਾਵ ਭਲੋਈ॥ (37-11-3) 
 ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ੈਮਾਵੜੀ ਪੁਤੁ ਨੂੰਿ ਦਾ ਮੇਲ ਅਲੋਈ॥ (37-11-4) 
 ਨੁਿੁ ਜਨਤ ਕੰਤ ਕੁਮੰਤੁ ਦੇਇ ਜਵਿਰੇ ਿੋਵਿ ਸਸੁ ਜਵਗੋ ਈ॥ (37-11-5) 
 ਲਖ ਉਪਕਾਰੁ ਜਵਸਾਜਰ ਕੈ ਪੁਤ ਕੁਪੁਜਤ ਚਕੀ ਉਜਠ ਝੋਈ॥ (37-11-6) 
 ਿੋਵੈ ਸਰਵਣ ਜਵਰਲਾ ਕੋਈ ॥ ੧੧॥ (37-11-7) 
 
 ਕਾਮਜਣ ਕਾਮਜਣਆਰੀਐ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣੁ ਕੰਤ ਜਪਆਰੇ॥ (37-12-1) 
 ਿੰਮੇ ਸਾਂਈ ਜਵਸਾਜਰਆ ਵੀਵਾਜਿਆਂ ਮਾਂ ਜਪਅ ਜਵਸਾਰੇ॥ (37-12-2) 
 ਸੁਖਾਂ ਸੁਜਖ ਜਵਵਾਜਿਆ ਸਉਣੁ ਸੰਿੋਗੁ ਜਵਚਾਜਰ ਜਵਚਾਰੇ॥ (37-12-3) 
 ਪੁਤ ਨ ਿੈੋਂ ਦਾ ਮੇਲੁ ਵੇਜਖ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਥਜਨ ਮਾਂ ਜਪਉ ਵਾਰੇ॥ (37-12-4) 
 ਨੂੰਿ ਜਨਤ ਮੰ ਤ ਕੁਮੰਤ ਦੇਇ ਮਾਂ ਜਪਉ ਛਜਡ ਵਡੇ ਿਜਤਆਰੇ॥ (37-12-5) 
 ਵਖ ਿੋਵੈ ਪੁਤੁ ਰੰਜਨ ਲੈ ਮਾਂ ਜਪਉ ਦੇ ਉਪ ਕਾਰੁ ਜਵਸਾਰੇ॥ (37-12-6) 
 ਲੋਕਾਚਾਜਰ ਿੋਇ ਵਡੇ ਕੁਚਾਰੇ ॥ ੧੨॥ (37-12-7) 
 



 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਸੁਣ ੈਵੇਦੁ ਭੇਦੁ ਨ ਿਾਣ ੈਕਥਾ ਕਿਾਣੀ॥ (37-13-1) 
 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਕਰ ੈਤਪੁ ਵਣਖੰਜਡ ਭੁਲਾ ਜਫਰ ੈਜਬਬਾਣੀ॥ (37-13-2) 
 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਕਰ ੈਪ ਿੁ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ॥ (37-13-3) 
 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਨਹਾਵ ਣਾ ਅਠਸਜਠ ਤੀਰਥ ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਣੀ॥ (37-13-4) 
 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਕਰ ੈਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਜਗਆਨ ਪਰਾਣੀ॥ (37-13-5) 
 ਮਾਂ ਜਪਉ ਪਰਿਜਰ ਵਰਤ ਕਜਰ ਮਜਰ ਿੰਮੈ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਣੀ॥ (37-13-6) 
 ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਰੁ ਨ ਿਾਣੀ ॥ ੧੩॥ (37-13-7) 
 
 ਕਾਦਰੁ ਮਨ ਿੁੋਂ ਜਵਸਾਜਰਆ ਕੁਦਰਜਤ ਅੰਦਜਰ ਕਾਦਰੁ ਜਦਸੈ॥ (37-14-1) 
 ਿੀਉ ਜਪੰਡ ਦੇ ਸਾ ਜਿਆ ਸਾਸ ਮਾਸ ਦੇ ਜਿਸੈ ਜਕਸੈ॥ (37-14-2) 
 ਅਖੀ ਮੁਿੁੋਂ ਨਕੁ ਕੰਨੁ ਦੇਇ ਿਥੁ ਪੈਰੁ ਸਜਭ ਦਾਤ ਸੁ ਜਤਸੈ॥ (37-14-3) 
 ਅਖੀੋਂ ਦੇਖੈ ਰ ਪ ਰੰਗੁ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਮੁਜਿ ਕੰਨ ਸਜਰਸੈ॥ (37-14-4) 
 ਨਜਕ ਵਾਸੁ ਿਥੀੋਂ ਜਕਰਜਤ ਪੈਰੀ ਚਲਣ ਪਲ ਪਲ ਜਖਸੈ॥ (37-14-5) 
 ਵਾਲ ਦੰਦ ਨਿੁੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਜਸ ਜਗਰਾਜਸ ਸਮਾਜਲ ਸਜਲਸੈ॥ (37-14-6) 
 ਸਾਦੀ ਲਬੈ ਸਾਜਿਬੋ ਜਤਸ ਤ ੰ ਸੰਮਲ ਸੈਵੈੋਂ ਜਿਸੈ॥ (37-14-7) 
 ਲ ਣੁ ਪਾਇ ਕਜਰ ਆਿ ੈਜਮਸੈ ॥ ੧੪॥ (37-14-8) 
 
 ਦੇਿੀ ਜਵਜਚ ਨ ਿਾਪਈ ਨੀੋਂਦ ਭੁਖੁ ਤੇਿ ਜਕਥੈ ਵਸੈ॥ (37-15-1) 
 ਿਸਣੁ ਰੋਵਣੁ ਗਾਵਣਾ ਜਛਕ ਜਡਕਾਰੁ ਖੰਗ ਰਣੁ ਦਸੈ॥ (37-15-2) 
 ਆਲਕ ਤੇ ਅੰਗਵ ਾੜੀਆਂ ਜਿਡਕੀ ਖੁਰਕਣੁ ਪਰਸ ਪਰਸੈ॥ (37-15-3) 
 ਉਭੇ ਸਾਿ ਉਬਾਸੀਆਂ ਚੁਿਕਾਰੀ ਤਾੜੀ ਸੁਜਣ ਜਕਸੈ॥ (37-15-4) 
 ਆਸਾ ਮਨ ਸਾ ਿਰਖੁ ਸੋਗੁ ਿੋਗੁ ਭੋਗੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨ ਜਵਣਸੈ॥ (37-15-5) 
 ਿਾਗਜਦਆਂ ਲਖੁ ਜਚਤਵਣੀ ਸੁਤਾ ਸੁਿਣੇ ਅੰਦਜਰ ਧਸੈ॥ (37-15-6) 
 ਸੁਤਾ ਿੀ ਬਰੜਾਂਵਦਾ ਜਕਰਜਤ ਜਵਰਜਤ ਜਵਜਚ ਿਸ ਅਪਿਸੈ॥ (37-15-7) 
 ਜਤਸਨਾ ਅੰਦਜਰ ਘਣਾ ਤਰਸੈ ॥ ੧੫ ॥ (37-15-8) 
 
 ਗੁਰਮਜਤ ਦੁਰਮਜਤ ਵਰਤਣਾ ਸਾਧੁ ਅਸਾਧੁ ਸੰਗਜਤ ਜਵਜਚ ਵਸੈ॥ (37-16-1) 
 ਜਤੰਨ ਵੇਸ ਿਮਵਾਰ ਜਵਜਚ ਿੋਇ ਸੰਿੋਗੁ ਜਵਿੋਗੁ ਮੁਣਸੈ॥ (37-16-2) 
 ਸਿਸ ਕੁਬਾਣ ਨ ਜਵਸਰ ੈਜਸਰਿਣਿਾਰੁ ਜਵਸਾਜਰ ਜਵਗਸੈ॥ (37-16-3) 
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਰ ਦਰਬੁ ਿੇਤੁ ਪਰ ਜਨੰਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਿਸੈ॥ (37-16-4) 
 ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨੁ ਤਜਿ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨ ਸਾਧੁ ਪਰਸੈ ॥ (37-16-5) 
 ਕੁਤਾ ਚਉਕ ਚੜਹਾਈਐ ਚਕੀ ਚਿਜਣ ਕਾਰਣ ਨਸੈ॥ (37-16-6) 
 ਅਵਗੁਜਣਆਰਾ ਗੁਣ ਨ ਸਰਸੈ ॥ ੧੬॥ (37-16-7) 
 



 ਜਿਉ ਬਿੁ ਵਰਨ ਵਣਾਸਪਜਤ ਮ ਲ ਪਤਰ ਫਲੁ ਫੁਲੁ ਘਨੇਰੇ॥ (37-17-1) 
 ਇਕ ਵਰਨੁ ਬੈਸੰਤਰ ੈਸਭਨਾ ਅੰਦਜਰ ਕਰਦਾ ਡੇਰੇ॥ (37-17-2) 
 ਰ ਪੁ ਅਨ ਪੁ ਅਨੇਕ ਿੋਇ ਰੰਗੁ ਸੁਰੰਗੁ ਸੁ ਵਾਸੁ ਚੰਗੇ ਰੇ॥ (37-17-3) 
 ਵਾਂਸਿੁ ਉਜਠ ਉਪੰਜਨ ਕਜਰ ਿਾਜਲ ਕਰੰਦਾ ਭਸਮੈ ਢੇਰੇ॥ (37-17-4) 
 ਰੰਗ ਜਬਰੰਗੀ ਗਊ ਵੰਸ ਅੰਗੁ ਅੰਗੁ ਧਜਰ ਨਾਉ ਲਵੇਰੇ॥ (37-17-5) 
 ਸਿੱਦੀ ਆਵੈ ਨ ਾਉ ਸੁਜਣ ਪਾਲੀ ਚਾਰ ੈਮੇਰੇ ਤੇਰੇ॥ (37-17-6) 
 ਸਭਨਾ ਦਾ ਇਕੁ ਰੰਗੁ ਦੁਧੁ ਜਘਅ ਪਿ ਭਾਂਡ ੈਦੋਖ ਨ  ਿੇਰੇ॥ (37-17-7) 
 ਜਚਤੈ ਅੰ ਦਜਰ ਚੇਤੁ ਜਚਤੇਰੇ ॥ ੧੭॥ (37-17-8) 
 
 ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸੁ ਿੈ ਫੁਲੀ ਵਾਸੁ ਜਨਵਾਸੁ ਚੰਗੇ ਰੀ॥ (37-18-1) 
 ਜਤਲ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਸੰਜਗ ਜਮਜਲ ਪਜਤਤ ਪੁਨ ੀਤੁ ਫੁਲੇਲੁ ਘਵੇਰੀ॥ (37-18-2) 
 ਅਖੀ ਦੇਜਖ ਅਨਹੇਰੁ ਕਜਰ ਮਜਨ ਅੰਧੇ ਤਜਨ ਅੰਧੁ ਅੰਧੇਰੀ॥ (37-18-3) 
 ਜਛਅ ਰੁਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਜਵਚ ਸ ਰਿੁ ਇਕੁ ਨ ਘੁਘ  ਿੇਰੀ॥ (37-18-4) 
 ਜਸਮਰਜਣ ਕ ੰਿ ਜਧਆਨ ਕਛੁ ਪਥ ਰ ਕੀੜੇ ਜਰਿਕੁ ਸਵੇਰੀ॥ (37-18-5) 
 ਕਰਤੇ ਨੋ ਕੀਤਾ ਜਚਤੇਰੀ ॥ ੧੮॥ (37-18-6) 
 
 ਘੁਘ  ਚਾਮਜਚੜਕ ਨੋ ਦੇਿੁੰ ਨ ਸੁਝੈ ਚਾਨਣੁ ਿੋੋਂਦੇ॥ (37-19-1) 
 ਰਾਜਤ ਅਨਹੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਬੋਲੁ ਕੁਬੋਲ ਅਬੋਲੁ ਖਲ਼ੋਂਦੇ॥ (37-19-2) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਨਹੇ ਰਾਜਤ ਜਦਿੁੰ  ਸੁਰਜਤ ਜਵਿ ਣੇ ਚਕੀ ਝੋੋਂਦੇ॥ (37-19-3) 
 ਅਉਗੁਣ ਚੁਜਣ ਚੁਜਣ ਛਜਡ ਗੁ ਣ ਪਰਿਜਰ ਿੀਰੇ ਫਿਕ ਪਰੋੋਂਦੇ॥ (37-19-4) 
 ਨਾਉ ਸੁਿਾਖੇ ਅੰਜਨਆ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਵਾਲੇ ਰੋੋਂਦੇ॥ (37-19-5) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਜਵਜਚ ਕਾਰੇ ਪਲੋ ਭਜਰ ਭਜਰ ਧੋੋਂਦੇ॥ (37-19-6) 
 ਪਥਰ ਪਾਪ ਨ ਛੁਿਜਿ ਢੋੰਦੇ ॥ ੧੯॥ (37-19-7) 
 
 ਥਲਾ ਅੰਦਜਰ ਅਕੁ ਉਗਵ ਜਨ ਵੁਠੇ ਮੀੋਂਿ ਪਵੈ ਮੁਜਿ ਮੋਆ॥ (37-20-1) 
 ਪਜਤ ਿੁਿੈ ਦੁਧੁ ਵਜਿ ਚਲੈ  ਪੀਤੈ ਕਾਲਕ ਿੁ ਓਿੁ ਿੋਆ॥ (37-20-2) 
 ਅਕਿੁੰ  ਫਲ ਿੋਇ ਖਖੜੀ ਜਨਿਫਲੁ ਸੋ ਫਲੁ ਅਕਜਤਡੁ ਭੋਆ॥ (37-20-3) 
 ਜਵਿੁੋਂੇੁ ਨਸੈ ਅਕ ਦੁਧ ਤੇ ਸਪੁ ਖਾਧਾ ਖਾਇ ਅਕ ਨਰੋਆ॥ (37-20-4) 
 ਸੋ ਅਕ ਚਜਰ ਕੈ ਬਕਰੀ ਦੇਇ ਦੁਧੁ ਅੰਜਮਰਤ ਮੋਜਿ ਚੋਆ॥ (37-20-5) 
 ਸਪੈ ਦੁਧੁ ਜਪਆਲੀਐ ਜਵਸੁ ਉਗਾਲੈ ਪਾਜਸ ਖੜੋਆ॥ (37-20-6) 
 ਗੁਣ ਕੀਤੈ ਅਵਗੁਣੁ ਕਜਰ ਢੋਆ ॥ ੨੦॥ (37-20-7) 
 
 ਕੁਿ ੈਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲ ਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ॥ (37-21-1) 
 ਿਜਸ ਿਜਸ ਬੋਲੇ ਕੁਿੀੋਂਦੀ ਖਾਧੇ ਅਜਕ ਿਾਲੁ ਇਿੁ ਿੋਆ॥ (37-21-2) 



 ਮਾਸ ਖਾਜਨ ਗਜਲ ਛੁਰੀ ਦੇ ਿਾਲੁ ਜਤਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥ (37-21-3) 
 ਿੀਭੈ ਿੰਦਾ ਫੇਜੜਆ ਖਉ ਦੰਦਾਂ ਮੁਿੁ ਭੰਜਨ ਜਵਗੋ ਆ॥ (37-21-4) 
 ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ  ਜਨੰਦ ਕਜਰ ਿੋਇ ਦੁਿੀਭਾ ਜਬਸੀਅਰੁ ਭੋਆ॥ (37-21-5) 
 ਵਜਸ ਆਵੈ ਗੁਰੁਮੰਤ ਸਪੁ ਜਨਗੁਰਾ ਮਨ ਮੁਖੁ ਸੁਣ ੈਨ ਸੋਆ॥ (37-21-6) 
 ਵੇਜਖ ਨ ਚਲੈ ਅਗੈ ਿੋਆ ॥ ੨੧॥ (37-21-7) 
 
 ਆਜਪ ਨ ਵੰਝ ੈਸਾਿੁਰੈ ਲੋਕਾ ਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝਾਏ॥ (37-22-1) 
 ਚਾਨਣ ਘਜਰ ਜਵਜਚ ਦੀਜਵਅਿੁ ਿੇਠ ਅੰਨੇਰੁ ਨ ਸਕੈ ਜਮਿਾਏ॥ (37-22-2) 
 ਿਥੁ ਦੀਵਾ ਫਜੜ ਆਖੁੜ ੈਿੁਇ ਚਕਚਉਧੀ ਪੈਰੁ ਜਥੜਾਏ॥ (37-22-3) 
 ਿਥ ਕੰਙਣੁ ਲੈ ਆਰਸੀ ਅਉਖਾ ਿੋਵੈ ਦੇਜਖ ਜਦਖਾਏ॥ (37-22-4) 
 ਦੀਵਾ ਇਕਤੁ ਿਥ ਲੈ ਆਰਸੀ ਦ ਿੈ ਿਜਥ ਫੜਾਏ॥ (37-22-5) 
 ਿੁੰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਆਰਸੀ ਆਖੁਜੜ ਿੋਏ ਪਾਉੋਂਦਾ ਿਾਏ॥ (37-22-6) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਉ ਿਰਾਏ ॥ ੨੨॥ (37-22-7) 
 
 ਅਜਮਅ ਸਰੋਵਜਰ ਮਰੈ ਡੁਜਬ ਤਰ ੈਨ ਮਨ ਤਾਰ  ਸੁ ਅਵਾਈ॥ (37-23-1) 
 ਪਾਰਸੁ ਪਰਜਸ ਨ ਪਥਰਿੁ ਕੰਚਨੁ ਿੋਇ ਨ ਅਘੜੁ ਘੜਾਈ॥ (37-23-2) 
 ਜਬਸੀਅਰੁ ਜਵਸੁ ਨ ਪਰਿਰ ੈਅਠ ਪਿਰ ਚੰਨਜਣ ਲਪਿਾਈ॥ (37-23-3) 
 ਸੰਖ ਸਮੁੰਦਿੁੋਂ ਸਖਣਾ ਰੋਵੈ ਧਾਿਾਂ ਮਾਜਰ ਸੁਣਾਈ॥ (37-23-4) 
 ਘੁਘ  ਸੁਝੁ ਨ ਸੁਝਈ ਸ ਰਿੁ ਿੋਜਤ ਨ ਲੁਕ ੈਲੁਕਾਈ॥ (37-23-5) 
 ਮਨ ਮੁਖ ਵਡਾ ਅਜਿਤਘਣੁ ਦ ਿੈ ਭਾਇ ਸੁਆਇ ਲੁਭਾਈ॥ (37-23-6) 
 ਜਸਰਿਨਿਾਰ ਨ ਜਚਜਤ ਵਸਾਈ ॥ ੨੩॥ (37-23-7) 
 
 ਮਾਂ ਗਭਜਣ ਿੀਅ ਿਾਣਦੀ ਪੁਤੁ ਸਪੁਤੁ ਿੋਵੈ ਸੁਖਦਾਈ॥ (37-24-1) 
 ਕੁਪੁਤਿੁੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇ ਰੜੀ ਪਰ ਘਰ ਿਾਇ ਵਸਾਇ ਨ ਆਈ॥ (37-24-2) 
 ਧੀਅਿੁੋਂ ਸਪ ਸਕਾਰਥਾ ਿਾਉ ਿਣੇੋਂਦੀ ਿਜਣ ਿਜਣ ਖਾਈ॥ (37-24-3) 
 ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਿੈ ਕਪਿੀ ਪੁਤੈ ਖਾ ਇ ਅਘਾਈ॥ (37-24-4) 
 ਬਾਮਹਣ ਗਾਈ ਖਾਇ ਸਪੁ ਫਜੜ ਗੁਰ ਮੰ ਤਰ ਪਵਾਇ ਜਪੜਾਈ॥ (37-24-5) 
 ਜਨਗੁਰੇ ਤੁਜਲ ਨ ਿੋਰੁ ਕੋ ਜਸਰਿਣਿਾਰ ੈਜਸਰਜਠ ਉਪਾਈ॥ (37-24-6) 
 ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਨ ਗੁਰੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ੨੪॥ (37-24-7) 
 
 ਜਨਗੁਰੇ ਲਖ ਨ ਤੁਲ ਜਤਸ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਜਣ ਨ ਆਏ॥ (37-25-1) 
 ਿੋ ਗੁਰ ਗੋ ਪੈ ਆਪਣਾ ਜਤਸੁ ਜਡਠੇ ਜਨਗੁਰੇ ਸਰ ਮਾਏ॥ (37-25-2) 
 ਸੀੋਂਿ ਸਉਿਾਂ ਿਾਣਾ ਭਲਾ ਨਾ ਜਤਸੁ ਬੇਮੁਖ ਸਉਿਾਂ ਿਾਏ॥ (37-25-3) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਤੇ ਿੋ ਮੁਿੁ ਜਫਰ ੈਜਤਸੁ ਮੁਜਿ ਲਗਣੁ ਵਡੀ ਬੁਲਾਏ॥ (37-25-4) 



 ਿੇ ਜਤਸੁ ਮਾਰ ੈਧਰਮ ਿੈ ਮਾਜਰ ਨ ਿੰਘੈ ਆਪੁ ਿਿਾਏ॥ (37-25-5) 
 ਸੁਆਜਮ ਧਰੋਿੀ ਅਜਕਰਤਘਣੁ ਬਾਮਣ ਗਊ ਜਵਸਾਜਿ ਮਰਾਏ॥ (37-25-6) 
 ਬੇਮੁਖ ਲ ੰਅ ਨ ਤੁਜਲ  ਤੁਲਾਇ ॥ ੨੫ ॥ (37-25-7) 
 
 ਮਾਣਸ ਦੇਜਿ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਿੁਗਿ ਿੁਗੰ ਤਜਰ ਆਵੈ ਵਾਰੀ॥ (37-26-1) 
 ਉਤਮੁ ਿਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਇਕ ਵਾਕੀ ਕੋੜਮਾ ਵੀਚਾਰੀ॥ (37-26-2) 
 ਦੇਜਿ ਅਰੋਗ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਭਾਗਠੁ ਿੈ ਮਾਤ ਜਪਤਾ ਜਿਤਕਾਰੀ॥ (37-26-3) 
 ਸਾਧ  ਸੰਜਗ ਦੁਲੰਭੁ ਿੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਭਗਜਤ ਜਪਆਰੀ॥ (37-26-4) 
 ਫਾਥਾ ਮਾਇ ਆ ਮਿਾਂ ਿਾਜਲ ਪੰਜਿ ਦ ਤ ਿਮਕਾਲੁ ਸੁ ਭਾਰੀ॥ (37-26-5) 
 ਜਿਉ ਕਜਰ ਸਿਾ ਵਿੀਰ ਜਵਜਚ ਪਰ ਿਜਥ ਪਾਸਾ ਪਉਛਜਕ ਸਾਰੀ॥ (37-26-6) 
 ਦ ਿੈ ਭਾਇ ਕੁਦਾਇਅਜੜ ਿਮ ਿੰਦਾਰੁ ਸਾਰ ਜਸਜਰ ਮਾਰੀ॥ (37-26-7) 
 ਆਵੈ ਿਾਇ ਭਵਾਈਐ ਭਵਿਲੁ ਅੰਦਜਰ ਿੋਇ ਖੁਆਰੀ॥ (37-26-8) 
 ਿਾਰ ੈਿਨਮੁ ਅਮੋਲੁ ਿੁਆਰੀ ॥ ੨੬॥ (37-26-9) 
 
 ਇਿੁ ਿਗੁ ਚਉ ਪਜੜ ਖੇਲੁ ਿੈ ਆਵਾ ਗਉ ਣ ਭਉਿਲ ਸੈੋਂਸਾਰੇ॥ (37-27-1) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿੋੜਾ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਪ ਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਪਾਜਰ ਉਤਾਰੇ॥ (37-27-2) 
 ਲਜਗ ਿਾਇ ਸੁ ਪੁਜਗ ਿਾਇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪੰਜਿ ਜਨਵਾਰੇ॥ (37-27-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਿਜਿ ਸੁਭਾਉ ਿੈ ਆਪਿੁੰ  ਬੁਰਾ ਨ ਜਕਸੈ ਜਵਚਾਰੇ॥ (37-27-4) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵ ਸਾਵਧਾਨ  ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥ ਚਲੈ ਪਗੁ ਧਾਰੇ॥ (37-27-5) 
 ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਰੁ ਜਗਆਨ  ਮਜਤ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਜਪਆਰੇ॥ (37-27-6) 
 ਜਨਿ ਘਜਰ ਿਾਇ ਵਸੈ ਗੁਰੁ ਦੁਆਰੇ ॥ ੨੭॥ (37-27-7) 
 
 ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਨ ਿੋਵਈ ਚਰਣੋਦਕ ਬਾਵਨ ਬੋਿਾਏ॥ (37-28-1) 
 ਕਚਿੁ ਕੰਚਨ ਨ ਥੀਐ ਕਚਿੁੰ  ਕੰਚਨ ਪਾਰਸ ਲਾਏ॥ (37-28-2) 
 ਜਨਿਫਲੁ ਜਸੰਮਲੁ ਿਾਣੀਐ ਅਫਲੁ ਸਫਲੁ ਕਜਰ ਸਭ ਫਲੁ ਪਾ ਏ॥ (37-28-3) 
 ਕਾਉੋਂ ਨ ਿੋਵਜਨ ਉਿਲੇ ਕਾਲੀ ਿ ੰ ਧਉਲੇ ਜਸਜਰ ਆਏ॥ (37-28-4) 
 ਕਾਗਿੁ ਿੰਸ ਿੁਇ ਪਰਮ ਿੰਸੁ ਜਨਰਮੋਲਕੁ ਮੋਤੀ ਚੁਜਣ ਖਾਏ॥ (37-28-5) 
 ਪਸ  ਪਰੇਤਿੁੰ  ਦੇਵ ਕਜਰ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਸਬਜਦ ਕਮਾਏ॥ (37-28-6) 
 ਜਤਸ ਗੁਰੁ ਸਾਰ ਨ ਿਾਤੀਆ ਦੁਰਮਜਤ ਦ ਿਾ ਭਾਇ ਸਭਾਏ॥ (37-28-7) 
 ਅੰਨਾ ਆਗ  ਸਾਥੁ ਮੁਿਾਏ ॥ ੨੮॥ (37-28-8) 
 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਨ ਅਜਕਰਜਤਘਣੁ ਿੈ ਜਭ ਨ ਿੋਆ ਿੋਵਜਣਿਾਰਾ॥ (37-29-1) 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਨ ਿਰਾਮਖੋਰੁ ਿੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਅਵਗੁਜਣਆਰਾ॥ (37-29-2) 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਜਨੰਦਕੁ ਨ ਕੋਇ ਗੁਰੁ ਜਨੰਦਾ ਜਸਜਰ ਬਿਰੁ ਭਾਰਾ॥ (37-29-3) 



 ਮੈ ਿੇਿਾ ਬੇਮੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਸਜਤਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਿਜਤਆਰਾ॥ (37-29-4) 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਕੋ ਦੁਸਿ ਨਾਜਿ  ਜਨਰਵੈਰੈ ਜਸਉ ਵੈਰ ਜਵਕਾਰਾ॥ (37-29-5) 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਨ ਜਵਸਾਿੁ ਧਰੋਿੁ ਸਗਲ ਸਮਾਧੀ ਮੀਨ ਅਿਾਰਾ॥ (37-29-6) 
 ਬਿਰੁ ਲੇਪੁ ਨ ਉਤਰ ੈਜਪੰਡੁ ਅਪਰਚੇ ਅਉਚਜਰ ਚਾਰਾ॥ (37-29-7) 
 ਮੈ ਿੇਿਾ ਨ ਦੁਬਾਿਰਾ ਤਜਿ ਗੁਰਮਜਤ ਦੁਰਮਜਤ ਜਿਤਕਾਰਾ॥ (37-29-8) 
 ਨਾਉ ਮੁਰੀਦ ਨ  ਸਬਜਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ੨੯॥੩੭॥ (37-29-9) 
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 ਕਾਮ ਲਖ ਕਜਰ ਕਾਮਨ ਾ ਬਿੁ ਰ ਪੀ ਸੋਿੈ॥ (38-1-1) 
 ਲਖ ਕਰੋਧ ਕਰੋਧ ਕਜਰ ਦੁਸਮਨ  ਿੋਇ ਿੋਿੈ॥ (38-1-2) 
 ਲਖ ਲੋਭ ਲਖ ਲਖਮੀ ਿੋਇ ਧੋਿਣ ਧੋਿੈ॥ (38-1-3) 
 ਮਾਇਆ ਮੋਜਿ ਕਰੋੜ ਜਮਜਲ ਿੋ ਬਿੁ ਗੁਣ ਸੋਿੈ॥ (38-1-4) 
 ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਜਰ ਿੰਕਾਰ ਲਖ ਿਉਮੈ ਕਜਰ ਛੋਿੈ॥ (38-1-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਨ ਪੋਿੈ ॥੧॥ (38-1-6) 
 
 ਲਖ ਕਾਮਜਣ ਲਖ ਕਾਵਰ  ਲਖ ਕਾਮਜਣਆਰੀ॥ (38-2-1) 
 ਜਸੰਗਲਦੀਪਿੁੰ  ਪਦਮਣੀ ਬਿੁ ਰ ਜਪ ਸੀਗਾਰੀ॥ (38-2-2) 
 ਮੋਿਣੀਆਂ ਇੰ ਦਰਾ ਪੁਰੀ ਅਪਛਰਾ ਸੁਚਾਰੀ॥ (38-2-3) 
 ਿ ਰਾਂ ਪਰੀਆਂ ਲਖ ਲਖ ਬਜਿਸਤ ਸਵਾਰੀ॥ (38-2-4) 
 ਲਖ ਕਉਲਾਂ ਨਵ ਿੋਬਨੀ ਲਖ ਕਾਮ ਕਰਾਰੀ॥ (38-2-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੋਜਿ ਨ ਸਕਨੀ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ  ਭਾਰੀ ॥੨॥ (38-2-6) 
 
 ਲਖ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੰਸ ਲਖ ਲਖ ਦਤੈ ਲੜੰਦੇ॥ (38-3-1) 
 ਲਖ ਰਾਵਣ ਕੁੰ ਭਕਰਣ ਲਖ ਲਖ ਰਾਕਸ ਮੰ ਦੇ॥ (38-3-2) 
 ਪਰਸਰਾਮ ਲਖ ਸਿੰਸਬਾਿੁ ਕਜਰ ਖੁਦੀ ਖਿੰਦੇ॥ (38-3-3) 
 ਿਰਨਾਕਸ ਬਿੁ ਿਰਣਾਕਸਾ ਨਰਜਸੰਘ ਬੁਕੰਦੇ॥ (38-3-4) 
 ਲਖ ਕਰੋਧ ਜਵਰੋਧ ਲਖ ਲਖ ਵੈਰੁ ਕਰੰਦੇ॥ (38-3-5) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਪੋਜਿ ਨ ਸਕਈ  ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਜਮਲੰਦੇ ॥ ੩॥ (38-3-6) 
 
 ਸੋਇਨ ਾ ਰੁਪਾ ਲਖ ਮਣਾ ਲਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ॥ (38-4-1) 
 ਮੋਤੀ ਮਾਜਣਕ ਿੀਜਰਆਂ ਬਿੁ ਮੋਲ ਅਪਾਰਾ॥ (38-4-2) 
 ਦੇਸ ਵੇਸ ਲਖ ਰਾਿ ਭਾਗ ਪਰਗਣੇ ਿਿਾਰਾ॥ (38-4-3) 
 ਜਰਧੀ ਜਸਧੀ ਿੋਗ ਭੋਗ ਅਭਰਣ ਸੀਗਾਰਾ॥ (38-4-4) 
 ਕਾਮਧੇਨੁ ਲਖ ਪਾਜਰਿਾਜਤ ਜਚੰਤਾਮਜਣ ਪਾਰਾ॥ (38-4-5) 
 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸ ਗਲ ਫਲ ਲਖ ਲੋਭ ਲੁਭਾਰਾ॥ (38-4-6) 
 ਗੁਰ ਜਸਖ ਪੋਿ ਨ ਿੰਘਨੀ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਉਧਾਰਾ ॥ ੪॥ (38-4-7) 
 
 ਜਪਉ ਪੁਤੁ ਮਾਵੜ ਧੀਅੜੀ ਿੋਇ ਭੈਣ ਜਭਰਾਵਾ॥ (38-5-1) 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰੁ ਜਪਆਰ ਲਖ ਮਨ  ਮੇਜਲ ਜਮਲਾਵਾ॥ (38-5-2) 
 ਸੁੰ ਦਰ ਮੰ ਦਰ ਜਚਤਰਸਾਲ ਬਾਗ ਫੁਲ ਸੁਿਾਵਾ॥ (38-5-3) 



 ਰਾਗ ਰੰਗ ਰਸ ਰ ਪ ਲਖ ਬਿੁ ਭੋਗ ਭੁਲਾਵਾ॥ (38-5-4) 
 ਲਖ ਮਾਇਆ ਲਖ ਮੋਜਿ ਜਮਜਲ ਿੋਇ ਮੁਦਈ ਦਾਵਾ॥ (38-5-5) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਪੋਜਿ ਨ ਿੰਘਨੀ ਸਾਧਸੰ ਗੁ ਸੁਿਾਵਾ ॥ ੫॥ (38-5-6) 
 
 ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਕਜਰ ਖੁਦੀ ਖਿੰਦੇ॥ (38-6-1) 
 ਿੰਗਲ ਅੰਦਜਰ ਸੀੋਂਿ ਦੁਇ ਬਲਵੰਜਤ ਬੁਕੰਦੇ॥ (38-6-2) 
 ਿਾਥੀ ਿਜਥਆਈ ਕਰਜਨ  ਮਤਵਾਲੇ ਿੁਇ ਅੜੀ ਅੜੰਦੇ॥ (38-6-3) 
 ਰਾਿ ਭ ਪ ਰਾਿੇ ਵਡੇ ਮਲ ਦੇਸ ਲੜੰਦੇ॥ (38-6-4) 
 ਮੁਲਕ ਅੰਦਜਰ ਪਾਜਤਸਾਿ ਦੁਇ ਿਾਇ ਿੰਗ ਿੁੜੰਦੇ॥ (38-6-5) 
 ਿੳੇੇੁਮੈ ਕਜਰ ਿੰਕਾਰ ਲਖ ਮਲ ਮਲ ਘੁਲੰਦੇ॥ (38-6-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਪੋਜਿ ਨ ਸਕਨੀ ਸਾਧੁ ਸੰਜਗ ਵਸੰਦੇ ॥ ੬॥ (38-6-7) 
 
 ਗੋ ਰਖ ਿਤੀ ਸਦਾਇੰਦਾ ਜਤਸੁ ਗੁਰੁ ਘਜਰਬਾਰੀ॥ (38-7-1) 
 ਸੁਕਰ ਕਾਣਾ ਿੋਇਆ ਮੰ ਤੀ ਅਵੀਚਾਰੀ॥ (38-7-2) 
 ਲਖਮਣ ਸਾਧੀ ਭੁਖ ਤੇਿ ਿਉਮੈ ਅਿੰਕਾਰੀ॥ (38-7-3) 
 ਿਨੂੰਮੰ ਤ ਬਲਵੰਤ ਆਖੀਐ ਚੰਚਲ ਮਜਤ ਖਾਰੀ॥ (38-7-4) 
 ਭੈਰਉ ਭ ਤ ਕੁਸ ਤ ਸੰਜਗ ਦੁਰਮਜਤ ਉਰਧਾਰੀ॥ (38-7-5) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਿਤੀ ਸਲਾਿੀਅਜਨ ਜਿਜਨ ਿਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ੭॥ (38-7-6) 
 
 ਿਰੀ ਚੰਦ ਸਜਤ ਰਜਖਆ ਜਨਖਾਸ ਜਵਕਾਣਾ॥ (38-8-1) 
 ਬਲ ਛਜਲਆ ਸਤੁ ਪਾਲਦਾ ਪਾਤਾਜਲ ਜਸਧਾਣਾ॥ (38-8-2) 
 ਕਰਨੁ ਸੁ ਕੰਚਨ ਦਾਨ ਕਜਰ ਅੰਤੁ ਪਛੋਤਾਣਾ॥ (38-8-3) 
 ਸਜਤਵਾਦੀ ਿੁਇ ਧਰਮਪੁਤੁ ਕ ੜ ਿਮਪੁਜਰ ਿਾਣਾ॥ (38-8-4) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆ ਿਉਮੈ ਗਰਬਾਣਾ॥ (38-8-5) 
 ਗੁਰਜਸਖ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਨੀ ਬਿੁ ਮਾਣੁ ਜਨਮਾਣਾ ॥ ੮॥ (38-8-6) 
 
 ਮੁਸਲਮਾਣਾ ਜਿੰਦ ਆਂ ਦੁਇ ਰਾਿ ਚਲਾਏ॥ (38-9-1) 
 ਮਿਿਬ ਵਰਣ ਗਣਾਇੰ ਦੇ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ॥ (38-9-2) 
 ਜਸਖ ਮੁਰੀਦ ਪ ਖੰਡ ਕਜਰ ਉਪਦੇਸ ਜਦਰੜਾਏ॥ (38-9-3) 
 ਰਾਮ ਰਿੀਮ ਜਧਆਇੰਦੇ ਿਉਮੈ ਗਰਬਾਏ॥ (38-9-4) 
 ਮਕਾ ਗੰ ਗ ਬਨਾਰਸੀ ਪ ਿ ਿਾਰਤ ਆਏ॥ (38-9-5) 
 ਰੋਿੇ ਵਰਤ ਨਮਾਿ ਕਜਰ ਡੰਡਉਜਤ ਕਰਾਏ॥ (38-9-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਨੀ ਿੋ ਆਪੁ ਗਵ ਾਏ ॥ ੯॥ (38-9-7) 
 



 ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਵਰਤਾਇਆ ਚਉਦਿ ਖਨਵਾਦੇ॥ (38-10-1) 
 ਘਰ ੈਘ ੰਜਮ ਘਰਬਾਰੀਆ ਅਸਵਾਰ ਜਪਆਦੇ॥ (38-10-2) 
 ਸੰਜਨਆਸੀ ਦਸ ਨਾਮ ਧਜਰ ਕਜਰ ਵਾਦ ਕਵਾਦੇ॥ (38-10-3) 
 ਰਾਵਲ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਕਜਰ ਜਫਰਦੇ ਉਦਮਾਦੇ॥ (38-10-4) 
 ਿਨੈੀ ਿ ਠ ਨ ਉਤਰ ੈਿ ਠੇ ਪਰਸਾਦੇ॥ (38-10-5) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਨੀ ਧੁਜਰ ਆਜਦ ਿੁਗਾਦੇ ॥ ੧੦॥ (38-10-6) 
 
 ਬਿੁ ਸੁੰ ਨੀ ਸ਼ੀਅ ਰਾਫਜ਼ੀ ਮਜ਼ ਿਬ ਮਜਨ ਭਾਣੇ॥ (38-11-1) 
 ਮੁਲਜਿਦ ਿੋਇ ਮੁਨਾਫ਼ਕਾ ਸਭ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਣੇ॥ (38-11-2) 
 ਈਸਾਈ ਮ ਸਾਈਆਂ ਿਉਮੈ ਿੈਰਾਣੇ॥ (38-11-3) 
 ਿੋਇ ਜਫਰੰਗੀ ਅਰਮਨੀ ਰ ਮੀ ਗਰਬਾਣੇ॥ (38-11-4) 
 ਕਾਲੀ ਪੋਸ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦਰਵੇਸ ਦੁਗਾਣੇ॥ (38-11-5) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਨੀ ਗੁਰ ਿਜਿ ਜਵਕਾਣੇ ॥ ੧੧॥ (38-11-6) 
 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਸਾ ਧਨਾ ਿਠ ਜਨਗਰ ਿ ਕਰਣੇ॥ (38-12-1) 
 ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਅਜਧਆਤਮ ਧਰਣੇ॥ (38-12-2) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਦੇਿੁਰੇ ਪ ਿਾ ਪਰਵਰਣੇ॥ (38-12-3) 
 ਿੋਮ ਿਗ ਬਿੁ ਦਾਨ ਕਜਰ ਮੁਖ ਵੇਦ ਉਚਰਣੇ॥ (38-12-4) 
 ਕਰਮ ਧਰਮ ਭੈ ਭਰਮ ਜਵਜਚ ਬਿੁ ਿੰਮਣ ਮਰਣੇ॥ (38-12-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਜਮਜਲ ਦੁਤਰ ਤਰਣੇ ॥ ੧੨॥ (38-12-6) 
 
 ਉਦੇ ਅਸਜਤ ਜਵਜਚ ਰਾਿ ਕਜਰ ਚਿਵਰਜਤ ਘਨੇਰੇ॥ (38-13-1) 
 ਅਰਬ ਖਰਬ ਲੈ ਦਰਬ ਜਨਜਧ ਰਸ ਭੋਜਗ ਚੰਗੇ ਰੇ॥ (38-13-2) 
 ਨਰਪਜਤ ਸੁਰਪਜਤ ਛਤਰਪਜਤ ਿਉਮੈ ਜਵਜਚ ਘੇਰੇ॥ (38-13-3) 
 ਜਸਵ ਲੋਕਿੁੰ  ਚਜੜਿ੍ਿ ਬਰਿਮ ਲੋਕ ਬੈਕੁੰ ਠ ਵਸੇਰੇ॥ (38-13-4) 
 ਜਚਰ ਿੀਵਣੁ ਬਿੁ ਿੰਢਣਾ ਿੋਜਿ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ॥ (38-13-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁ ਖਫਲੁ ਅਗਮੁ ਿੈ ਿੋਇ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ॥ ੧੩॥ (38-13-6) 
 
 ਰ ਪੁ ਅਨ ਪੁ ਸਰ ਪ ਲਖ ਿੋਇ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗੀ॥ (38-14-1) 
 ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਬਾਦ ਲਖ ਸੰਗੀਤ ਅਭੰਗੀ॥ (38-14-2) 
 ਗੰ ਧ ਸੁਗੰਜਧ ਜਮਲਾਪ ਲਖ ਅਰਗਿੇ ਅਦੰਗੀ॥ (38-14-3) 
 ਛਤੀਿ ਭੋਿਨ ਪਾਕਸਾਲ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਢੰਗੀ॥ (38-14-4) 
 ਪਾਿ ਪਿੰਬਰ ਗਿਜਣਆਂ ਸੋਿਜਿੰ ਸਰਬੰਗੀ॥ (38-14-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਅਗੰ ਮੁ ਿੈ ਗੁਰਜਸਖ ਸਿਲੰਗੀ ॥ ੧੪॥ (38-14-6) 



 
 ਲਖ ਮਜਤ ਬੁਜਧ ਸੁਜਧ ਉਕਜਤ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਚਤੁਰਾਈ॥ (38-15-1) 
 ਲਖ ਬਲ ਬਚਨ ਜਬਬੇਕ ਲਖ ਪਰਜਕਰਜਤ ਕਮਾਈ॥ (38-15-2) 
 ਲਖ ਜਸਆਣਪ ਸੁਰਜਤ ਲਖ ਲਖ ਸੁਰਜਤ ਸੁਘੜਾਈ॥ (38-15-3) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਮਰਜਣ ਸਿੰਸ ਲਖ ਪਜਤ ਵਜਡਆਈ॥ (38-15-4) 
 ਿਉਮੈ ਅੰਦਜਰ ਵਰਤਣਾ ਦਜਰ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ॥ (38-15-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਅਗਮ ਿੈ ਸਜਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ੧੫॥ (38-15-6) 
 
 ਸਜਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਲਖ ਅਰਥ ਜਮਲਾਿੀ॥ (38-16-1) 
 ਧਰਜਤ ਅਗਾਸ ਪਾਣੀ ਪਵਣ ਲਖ ਤੇਿ ਤਪਾਿੀ॥ (38-16-2) 
 ਜਖਮਾਂ ਧੀਰਿ ਲਖ ਲਜਿ ਜਮਜਲ ਸੋਭਾ ਸਰਮਾਿੀ॥ (38-16-3) 
 ਸਾਂਜਤ ਸਿਿ ਸੁਖ ਸੁਜਿਤਾ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਕਰਾ ਿੀ॥ (38-16-4) 
 ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਗਲ ਫਲ ਆਨੰਦ ਵਧਾਿੀ॥ (38-16-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਜਮ ਰਸੁ ਇਕੁ ਜਤਲੁ ਨ ਪੁਿਾਿੀ ॥ ੧੬॥ (38-16-6) 
 
 ਲਖ ਲਖ ਿੋਗ ਜਧਆਨ ਜਮਜਲ ਧਜਰ ਜਧਆਨੁ ਬਿੰਦੇ॥ (38-17-1) 
 ਲਖ ਲਖ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਜਧ ਸਾਜਧ ਜਨਿ ਆਸਣ ਸੰਦੇ॥ (38-17-2) 
 ਲਖ ਸੇਖ ਜਸਮਰਜਣ ਕਰਜਿੋਂ ਗੁਣ ਜਗਆਨ  ਗਣੰਦੇ॥ (38-17-3) 
 ਮਜਿਮਾਂ ਲਖ ਮਿਾਤਮਾਂ ਿਕੈਾਰ ਕਰੰਦੇ॥ (38-17-4) 
 ਉਸਤਜਤ ਉਪਮਾਂ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਭਗਜਤ ਿਪੰਦੇ॥ (38-17-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਇਕ ਪਲੁ ਨ ਲਿੰਦੇ ॥ ੧੭॥ (38-17-6) 
 
 ਅਚਰਿ ਨੋ ਆਚਰਿੁ ਿੈ ਅਚਰਿੁ ਿੋਵੰਦਾ॥ (38-18-1) 
 ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦੁ ਿੈ ਜਵਸਮਾਦੁ ਰਿੰਦਾ॥ (38-18-2) 
 ਿੈਰਾਣ ੈਿੈਰਾਣੁ ਿੈ ਿਰੈਾਣੁ ਕਰੰ ਦਾ॥ (38-18-3) 
 ਅਜਬਗਤਿੁੰ ਅਜਬਗਤੁ ਿੈ ਨ ਜਿੰ ਅਲਖੁ ਲਖੰਦਾ॥ (38-18-4) 
 ਅਕਥਿੁੰ  ਅਕਥ ਅਲੇਖੁ ਿੈ ਨ ੇਜਤ ਨੇਜਤ ਸੁਣੰਦਾ॥ (38-18-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਵਾਿੁ ਵਾਿੁ ਚਵੰਦਾ ॥ ੧੮॥ (38-18-6) 
 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਪਸਾਰੇ॥ (38-19-1) 
 ਕਜਰ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕਰੋੜ ਲਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੰਿਾਰੇ॥ (38-19-2) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਣ ਬਰਿਮ ਗੁਰੁ ਰ ਪੁ ਮੁਰਾਰੇ॥ (38-19-3) 
 ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ  ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ॥ (38-19-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚੁ ਖੰਡ ਿੈ ਵਾਸਾ ਜਨਰੰਕਾਰੇ॥ (38-19-5) 



 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਪਰਮ ਰਸੁ ਦੇ ਿਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥ ੧੯॥ (38-19-6) 
 
 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਿੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਈ॥ (38-20-1) 
 ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਗੁ ਰੁ ਅੰਗ ਤੇ ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਸਮੋਈ॥ (38-20-2) 
 ਅੰਰਾਪਦੁ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦਿੁੰ  ਿੁਇ ਿਾਣੁ ਿਣੋਈ॥ (38-20-3) 
 ਗੁਰੁ ਅਮਰਿੁੰ  ਗੁਰਬ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਜਮਰਤ ਰਸੁ ਭੋਈ॥ (38-20-4) 
 ਰਾਮਦਾਸਿੁੰ  ਅਰਿਨ ਗੁਰ  ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਸਥੋਈ॥ (38-20-5) 
 ਿਜਰਗੋਜਵੰਦ ਗੁਰੁ ਅਰਿਨਿੁੰ  ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਿੋਈ॥ (38-20-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲ ਜਪਰਮ ਰਸੁ  ਸਜਤਸੰਗ ਅਲੋਈ॥ (38-20-7) 
 ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਵੰਦਿੁੰ  ਬਾਜਿਰਾ ਦ ਿਾ ਨਿੀ ਕੋਈ ॥ ੨੦॥੩੮॥ (38-20-8) 
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 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (39-1-1) 
 
 ਏਕੰਕਾਰੁ ਇਕਾਂਗ ਜਲਜਖ ਊੜਾ ਓਅੰ ਕਾਰੁ ਜਲਖਾਇਆ॥ (39-1-2) 
 ਸਜਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਜਨਰਭਉ ਿੋਇ ਜਨਰਵੈਰੁ ਸਦਾਇਆ॥ (39-1-3) 
 ਅਕਾਲ ਮ ਰਜਤ ਪਰਤਜਖ ਿੋਇ ਨਾਉ ਅਿ ਨੀ ਸੈਭੰ  ਭਾਇਆ॥ (39-1-4) 
 ਗੁਰਪਰਸਾਜਦ ਸੁ ਆਜਦ ਸਚੁ ਿੁਗਿ ਿੁਗੰਤਜਰ ਿੋੋਂਦਾ ਆਇਆ॥ (39-1-5) 
 ਿੈਭੀ ਿੋਸੀ ਸਚੁ ਨਾਉ ਸਚੁ ਦਰਸਣੁ ਸਜਤਗੁਰ  ਜਦਖਾਇਆ॥ (39-1-6) 
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਜਲਵਲੀਣੁ ਿੋਇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇਆ॥ (39-1-7) 
 ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਰਜਿਰਾਜਸ ਕਜਰ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਚੜਹਾਇਆ॥ (39-1-8) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਅਲ ਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੧॥ (39-1-9) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਪਾਰ ਸਦਾਇਆ॥ (39-2-1) 
 ਓਅੰ ਕਾਰੁ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਾਇਆ॥ (39-2-2) 
 ਪੰਿ ਤਤ ਪਰਵਾਣੁ ਕਜਰ ਪੰਿ ਜਮਤਰ ਪੰਿ ਸਤਰ ਜਮਲਾਇਆ॥ (39-2-3) 
 ਪੰਿੇ ਜਤਜਨ ਅਸਾਧ ਸਾਜਧ ਸਾਧੁ ਸਦਾਇ ਸਾਧੁ ਜਬਰਦਾਇਆ॥ (39-2-4) 
 ਪੰਿੇ ਏਕੰਕਾਰ ਜਲਜਖ ਅਗੋ ੋਂ ਜਪਛੀੋਂ  ਸਿਸ ਫਲਾਇਆ॥ (39-2-5) 
 ਪੰਿੇ ਅਖਰ ਪਰਧਾਨ ਕਜਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿੋਇ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ॥ (39-2-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ  ਿੈ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗਿੁੋਂ ਉਪਿਾਇਆ॥ (39-2-7) 
 ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਮਰਪਦ ਅੰਜਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰੁ ਭਾਇਆ॥ (39-2-8) 
 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਅਰਿਨ ਛਾਇਆ ॥ ੨॥ (39-2-9) 
 
 ਦਸਤਗੀਰ ਿੁਇ ਪੰਿ ਪੀਰ ਿਜਰ ਗੁਰੁ ਿਜਰ  ਗੋ ਜਬੰਦ ਅਤੋਲਾ॥ (39-3-1) 
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਪਾਜਤਸਾਿਾਂ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਅਡੋਲਾ॥ (39-3-2) 
 ਪੰਿ ਜਪਆਲੇ ਅਿਰੁ ਿਜਰ ਿੋਇ ਮਸਤਾਨ ਸੁਿਾਣ ਜਵਚੋਲਾ॥ (39-3-3) 
 ਤੁਰੀਆ ਚਜੜਿ੍ਿ ਜਿਜਣ ਪਰਮਤਤੁ ਜਛਅ ਵਰਤਾਰੇ ਕੋਲੋ ਕੋਲਾ॥ (39-3-4) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਣੁ ਜਛਅ ਪੀੜਹੀਆਂ ਇਕਸੁ ਦਰਸਣੁ ਅੰਦਜਰ ਗੋ ਲਾ॥ (39-3-5) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰ ਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਜਵਰੋਲਾ॥ (39-3-6) 
 ਜਗਆਰਿ ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਵਜਚ ਮਜਰ ਿੀਵੈ ਜਤਸੁ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਾ॥ (39-3-7) 
 ਬਾਰਿ ਸੋਲਾਂ ਮੇਲ ਕਜਰ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜਹਾਉ ਜਿੰਡੋਲਾ॥ (39-3-8) 
 ਅੰਤਰਿਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ॥ ੩॥ (39-3-9) 
 
 ਗੁਰ ਗੋ ਜਵੰਦੁ ਖੁਦਾਇ ਪੀਰ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਿੋਆ॥ (39-4-1) 



 ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾ ਰੁ ਕਜਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਕਾਰੁ ਪਲੋਆ॥ (39-4-2) 
 ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਜਰ ਲਖ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਕਰੇੋਂਦੇ ਢੋਆ॥ (39-4-3) 
 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਸਮੁੰਦਰ ਜਵਜਚ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਗੜਾਜੜ ਸਮੋਆ॥ (39-4-4) 
 ਲਖ ਗੜਾਜੜ ਕੜਾਿ ਜਵਜਚ ਜਤਰਸਨਾ ਦਝਜਿੋਂ ਸੀਖ ਪਰੋਆ॥ (39-4-5) 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਬ ੰਦ ਇਕੁ ਠੰਢੇ ਤਤੇ ਿੋਇ ਖਲੋਆ॥ (39-4-6) 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਲਖ ਲ ਖ ਚਰਣ ਕਵਲ ਚਰਣੋਦਕੁ ਿੋਆ॥ (39-4-7) 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਅਲੋਆ॥ (39-4-8) 
 ਿਜਰਗੋਜਵੰਦ ਗੁਰ ਛਤਰ ਚੰਦੋਆ ॥ ੪॥ (39-4-9) 
 
 ਸ ਰਿ ਦ ੈਘਜਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੈਰੁ ਜਵਰੋਧੁ ਉਠਾਵੈ ਕੇਤੈ॥ (39-5-1) 
 ਸ ਰਿ ਆਵੈ ਚੰਜਦਰ ਘਜਰ ਵੈਰੁ ਜਵਸਾਜਰ ਸਮਾਲੈ ਿੇਤੈ॥ (39-5-2) 
 ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਇ ਕੈ ਪ ਰ ਨ ਪਰਮ ਿੋਜਤ ਜਚਜਤ ਚੇਤੈ॥ (39-5-3) 
 ਲੋਕ ਭੇਦ ਗੁਣੁ ਜਗਆਨ ੁ ਜਮਜਲ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਮਿਲਸ ਭੇਤੈ॥ (39-5-4) 
 ਜਛਅ ਰੁਤੀ ਜਛਅ ਦਰਸਨਾਂ ਇਕੁ ਸ ਰਿੁ ਗੁਰੁ ਜਗਆਨ ੁ ਸਮੇਤੈ॥ (39-5-5) 
 ਮਿਿਬ ਵਰਨ ਸਪਰਸੁ ਕਜਰ ਅਸਤਧਾਤੁ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ਸੁ ਖੇਤੈ॥ (39-5-6) 
 ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਨਵੈ ਅੰ ਗ ਦਸਮਾਂ ਸੁੰ ਨ ਲੰਘਾਇ ਅਗੇ ਤੈ॥ (39-5-7) 
 ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਨਾਿਦੋ ਜਨਝਰੁ ਧਾਜਰ ਅਪਾਰ ਸਨੇਤੈ॥ (39-5-8) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਅਲੇਖ ਲੇਖ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ਨ ਸਜਤਿੁਗੁ ਤਰੇਤੈ॥ (39-5-9) 
 ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਦੇਵ ਕਰੇੋਂਦਾ ਪਸ  ਪਰੇਤੈ॥ (39-5-10) 
 ਫਕਰ ਦੇਸ ਜਕਉੋਂ ਜਮਲੈ ਦਮੇਤੈ ॥ ੫ ॥ (39-5-11) 
 
 ਚਾਜਰ ਚਾਜਰ ਮਿਿਬ ਵਰਨ ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਵਰਤ ੈਵਰਤਾਰਾ॥ (39-6-1) 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਜਵਚ ਵਣਿ ਕਜਰ ਚਉਦਿ ਿਿ ਸਾਿੁ ਵਣਿਾਰਾ॥ (39-6-2) 
 ਸਚੁ ਵਣਿੁ ਗੁਰੁ ਿਿੀਐ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਕੀਰਜਤ ਕਰਤਾਰਾ॥ (39-6-3) 
 ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਜਸਮਰਨ ਸਦਾ ਭਾਉ ਭਗਜਤ ਭਉ ਸਬਜਦ ਜਬਚਾਰਾ॥ (39-6-4) 
 ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਜਦਰੜ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਰਤਨ ਵਾਪਾਰਾ॥ (39-6-5) 
 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਜਤਗੁਰ  ਸਚ ਖੰਜਡ ਵਾਸਾ ਜਨਰੰਕਾਰਾ॥ (39-6-6) 
 ਚਉਦਿ ਜਵਜਦਆ ਸੋਜਧ ਕੈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਸਚੁ ਜਪਆਰਾ॥ (39-6-7) 
 ਸਚਿੁੋਂ ਓਰੈ ਸਭ ਜਕਿੁ ਉਪਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਚੁ ਆਚਾਰਾ॥ (39-6-8) 
 ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਵਣਾਸਪਜਤ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਤਰ ੈਸੈਸਾਰਾ॥ (39-6-9) 
 ਅਜਪ ਉ ਪੀਅ ਗੁਰਮਜਤ ਿੁਸੀਆਰਾ ॥ ੬॥ (39-6-10) 
 
 ਅਮਲੀ ਸੋਫੀ ਚਾਕਰਾਂ ਆਪੁ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ  ਬੰਨੈ॥ (39-7-1) 
 ਮਿਰਮ ਿੋਇ ਵਿੀਰ ਸੋ ਮੰ ਤਰ ਜਪਆਲਾ ਮ ਜਲ ਨ ਮੰ ਨੈ॥ (39-7-2) 



 ਨਾ ਮਿਰਮ ਿੁਜਸਆਰ ਮਸਤ ਮਰਦਾਨ ੀ ਮਿਲਸ ਕਜਰ ਭੰਨੈ॥ (39-7-3) 
 ਤਕਰੀਰੀ ਤਿਰੀਰ ਜਵਜਚ ਪੀਰ ਪਰਸਤ ਮੁਰੀਦ ਉ ਪੰਨੈ॥ (39-7-4) 
 ਗੁਰਮਜਤ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਅਮਲੀ ਸ ਫੀ ਲਗਜਨ ਕੰਨੈ॥ (39-7-5) 
 ਅਮਲੀ ਿਾਣਜਨ ਅਮਲੀਆਂ ਸੋਫੀ ਿਾਣਜਨ ਸੋਫੀ ਵੰਨੈ॥ (39-7-6) 
 ਿੇਤੁ ਵਿੀਰੈ ਪਾਜਤ ਸਾਿ ਦੋਇ ਖੋੜੀ ਇਕੁ ਿੀਉ ਜਸਧੰਨੈ॥ (39-7-7) 
 ਜਿਉ ਸਮਸੇਰ ਜਮਆਨ  ਜਵਜਚ ਇਕਤੁ ਥੇਕੁ ਰਿਜਨ ਦੁਇ ਖੰਨੈ॥ (39-7-8) 
 ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਜਿਵੈੋਂ ਰਸੁ ਗੰ ਨੈ ॥ ੭॥ (39-7-9) 
 
 ਚਾਕਰ ਅਮਲੀ ਸੋਫੀਆਂ ਪਾਜਤਸਾਿ ਦੀ ਚਉਕੀ ਆਏ॥ (39-8-1) 
 ਿਾਿਰ ਿਾਿਰਾਂ ਜਲਖੀਅਜਨ ਗੈਰ ਿਾਿਰ ਗੈਰ-ਿਾਿਰ ਲਾਏ॥ (39-8-2) 
 ਲਾਇਕ ਦੇ ਜਵਚਾਜਰ ਕੈ ਜਵਰਲੈ  ਮਿਲਸ ਜਵਜਚ ਸਦਾਏ॥ (39-8-3) 
 ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਿੁਜਸਆਰ ਮਸਤ ਖੁਸ਼ ਫਜਿਮੀ ਦੋਵੈ ਪਰਚਾਏ॥ (39-8-4) 
 ਦੇਜਨ ਜਪਆਲੇ ਅਮਲੀਆਂ ਸੋਫੀ ਸਜਭ ਪੀਆਵਣ ਲਾਏ॥ (39-8-5) 
 ਮਤਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਿੋਏ ਪੀ ਪੀ ਚੜਹੇ ਸਿਜਿ ਘਜਰ ਆਏ॥ (39-8-6) 
 ਸ ਫੀ ਮਾਰਜਨ  ਿਕਰਾਂ ਪ ਿ ਜਨਵਾਿ ੈਸੀਸ ਜਨਵਾਏ॥ (39-8-7) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਿਾਬ ਜਵਜਚ ਕਜਰ ਕਜਰ ਖੁ ਦੀ ਬਿਸ ਬਿਸਾਏ॥ (39-8-8) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲੁ ਜਵਰਲਾ ਪਾਏ ॥ ੮॥ (39-8-9) 
 
 ਬਿੈ ਝਰੋਖੇ ਪਾਜਤਸਾਿ ਜਖੜਕੀ ਖੋਜਲਿ੍ਿ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੈ॥ (39-9-1) 
 ਅੰਦਜਰ ਚਉਕੀ ਮਿਲ ਦੀ ਬਾਿਜਰ ਮਰਦਾਨ ਾ ਜਮਜਲ ਆਵੈ॥ (39-9-2) 
 ਪੀਐ ਜਪਆਲਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਅੰਦਜਰ ਖਾਸਾਂ ਮਿਜਲ ਪੀਲਾਵੈ॥ (39-9-3) 
 ਦੇਵਜਨ ਅਮਲੀ ਸ ਫੀਆਂ ਅਵਜਲ ਦੋਮ ਦੇਜਖ ਜਦਖਲਾਵੈ॥ (39-9-4) 
 ਕਰੇ ਮਨ ਾਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਐ ਆਪੁ ਨ ਿੋਰੁ ਸੁਖਾਵੈ॥ (39-9-5) 
 ਉਲਸ ਜਪਆਲਾ ਜਮਿਰ ਕਜਰ ਜਵਰਲੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ॥ (39-9-6) 
 ਜਕਿੁ ਨ ਵਸਾਵੈ ਜਕਿੈ ਦਾ ਗੁਨਿ ਕਰਾਇ ਿੁਕਮੁ ਬਖਸਾਵੈ॥ (39-9-7) 
 ਿੋਰੁ ਨ ਿਾਣ ੈਜਪਰਮ ਰਸੁ ਿਾਣ ੈਆਪ ਕੈ ਜਿਸ ਿਣਾਵੈ॥ (39-9-8) 
 ਜਵਰਲੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵੈ ॥ ੯॥ (39-9-9) 
 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵਖਾਣਦੇ ਸ ਫੀ ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣਾ॥ (39-10-1) 
 ਮੁਸਲਮਾਣ ਖੁਦਾਇ ਦੇ ਜਿੰਦ  ਿਜਰ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਭਾਣਾ॥ (39-10-2) 
 ਕਲਮਾਂ ਸੁੰ ਨਤ ਜਸਦਕ ਧਜਰ ਪਾਇ ਿਨੇਊ ਜਤਲਕੁ ਸੁਖਾਣਾ॥ (39-10-3) 
 ਮਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੰ ਗ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਜਿੰਦੁਵਾਣਾ॥ (39-10-4) 
 ਰੋਜ਼ੇ ਰਜਖ ਜਨਮਾਜ਼ ਕਜਰ ਪ ਿਾ ਵਰਤ ਅੰਦਜਰ ਿੈਰਾਣਾ ॥ (39-10-5) 
 ਚਾਜਰ ਚਾਜਰ ਮਿਿਬ ਵਰਨ ਜਛਅ ਘਜਰ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਵਖਾਣਾ॥ (39-10-6) 



 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਪ ੀਰ ਗੁਰੁ ਜਸਖੀ ਜਿੰਦ  ਲੋਭਾਣਾ॥ (39-10-7) 
 ਜਿੰਦ  ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਕਜਰ ਮੁਸਲਮਾਣ ਇਕੋ ਰਜਿਮਾਣਾ॥ (39-10-8) 
 ਜਖੰਿੋਤਾਣੁ ਕਰੇਜਨ ਜਧਙਾਣਾ ॥ ੧੦॥ (39-10-9) 
 
 ਅਮਲੀ ਖਾਸੇ ਮਿਲਸੀ ਜਪਰਮੁ ਜਪਆਲਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (39-11-1) 
 ਮਾਲਾ ਤਸਬੀ ਤੋਜੜ ਕੈ ਜਿਉ ਸਉ ਜਤਵੈ ਅਠੋਤਰੁ ਲਾਇਆ॥ (39-11-2) 
 ਮੇਰੁ ਇਮਾਮੁ ਰਲਾਇ ਕੈ ਰਾਮੁ ਰਿੀਮੁ ਨ ਨਾਉੋਂ ਗਣਾਇਆ॥ (39-11-3) 
 ਦੁਇ ਜਮਜਲ ਇਕੁ ਵਿ ਦੁ ਿੁਇ ਚਉਪੜ ਸਾਰੀ ਿੋਜੜ ਿੁੜਾਇਆ॥ (39-11-4) 
 ਜਸਵ ਸਕਤੀ ਨੋ ਲੰਜਘ ਕੈ ਜਪਰਮ ਜਪਆਲੇ ਜਨਿ ਘਜਰ ਆਇਆ॥ (39-11-5) 
 ਰਾਿਸੁ ਤਾਮਸੁ ਸਾਤਕੋ ਤੀਨੋ ਲੰ ਜਘ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ॥ (39-11-6) 
 ਗੁਰ ਗੋ ਜਵੰਦ ਖੁਦਾਇ ਪੀਰੁ ਗੁਰਜਸਖ ਪੀਰੁ ਮੁਰੀਦੁ ਲਖਾਇਆ॥ (39-11-7) 
 ਸਚੁ ਸਬਦ ਪਰਗਾਸੁ ਕਜਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਚੁ ਸਜਚ ਜਮਲਾਇਆ॥ (39-11-8) 
 ਸਚਾ ਪਾਜਤਸਾਿੁ ਸਚੁ ਭਾਇਆ ॥ ੧੧॥ (39-11-9) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਵਸੈ॥ (39-12-1) 
 ਸਬਜਦ ਸੁਰਜਤ ਅਰਾ ਧੀਐ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਭੈ ਸਿਜਿ ਜਵਗਸੈ॥ (39-12-2) 
 ਨਾ ਓਿੁ ਮਰੈ ਨ  ਸੋਗੁ ਿੋਇ ਦੇੋਂਦਾ ਰਿੈ ਨ  ਭੋਗੁ ਜਵਣਸੈ॥ (39-12-3) 
 ਗੁਰ  ਸਮਾਣਾ ਆਖੀਐ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਅਜਬਨਾਸੀ ਿਸੈ॥ (39-12-4) 
 ਛੇਵੀੋਂ ਪੀੜਹੀ ਗੁਰ  ਦੀ ਗੁਰ ਜਸਖਾ ਪੀੜਹੀ ਕੋ ਦਸੈ॥ (39-12-5) 
 ਸਚੁ ਨਾਉੋਂ ਸਚੁ ਦਰਸਨੋ ਸਚਖੰਡ ਸਜਤਸੰਗੁ ਸਰਸੈ॥ (39-12-6) 
 ਜਪਰਮ ਜਪਆਲਾ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੈ॥ (39-12-7) 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਿੋਇ ਅਕਾਲ ਅਿੋਨੀ ਿਸੈ॥ (39-12-8) 
 ਸਦਾ ਸਚੁ ਕਸੌਿੀ ਕਸੈ ॥ ੧੨॥ (39-12-9) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰੁ ਕਜਰ ਤਰੈ ਗੁਣ ਪੰਿ ਤਤ ਉਪਿਾਇਆ॥ (39-13-1) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸੁ ਸਾਜਿ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਚਜਲਤ ਵਰਤਾਇਆ॥ (39-13-2) 
 ਜਛਅ ਰੁਜਤ ਬਾਰਿ ਮਾਿ ਕਜਰ ਸਜਤ ਵਾਰ ਸੈੋਂਸਾਰ ਉਪਾਇਆ॥ (39-13-3) 
 ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਲੇਖ ਜਲਜਖ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਾਇਆ॥ (39-13-4) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਦਾ ਆਜਦ ਅੰਤੁ ਜਥਤ ਨ ਵਾਰੁ ਨ ਮਾਿੁ ਜਲਖਾਇਆ॥ (39-13-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚੁਖੰਡੁ ਿੈ ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ॥ (39-13-6) 
 ਜਬਰਖਿੁੋਂ ਫਲੁ ਫਲਤੇ ਜਬਰਖੁ ਅਕਲ ਕਲਾ ਕਜਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇ ਆ॥ (39-13-7) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਕਜਰ ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਇਆ॥ (39-13-8) 
 ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਾਤਨੁ ਸਜਤਗੁਰ  ਓਤਪੋਜਤ ਇਕੁ ਸ ਤਰ ਬਣਾਇਆ॥ (39-13-9) 
 ਜਵਸਮਾਦ ੈਜਵਸਮਾਦੁ ਜਮਲਾਇਆ ॥ ੧੩॥ (39-13-10) 



 
 ਬਰਿਮੇ ਜਦਤੇ ਵੇਦ ਚਾਜਰ ਚਾਜਰ ਵਰਨ ਆਸਰਮ ਉਪਿਾਏ॥ (39-14-1) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਜਛਅ ਸਾਸਤਾ ਜਛਅ ਉਪਦੇਸ ਭੇਸ ਵਰਤਾਏ ॥ (39-14-2) 
 ਚਾਰੇ ਕੁੰ ਡਾਂ ਦੀਪ ਸਤ ਨਉ ਖੰਡ ਦਿ ਜਦਜਸ ਵੰਡ ਵੰਡਾਏ॥ (39-14-3) 
 ਿਲ ਥਲ ਵਣ ਖੰਡ ਪਰਬਤਾਂ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ॥ (39-14-4) 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਿੋਮ ਿਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਜਰ ਦਾਨ ਕਰਾਏ॥ (39-14-5) 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਨ ਪਛਾਜਣਆ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਦਸੈ ਨ ਦਸਾਏ॥ (39-14-6) 
 ਸੁਜਣ ਸੁਜਣ ਆਖਣੁ ਆਜਖ ਸੁਣਾਏ ॥ ੧੪॥ (39-14-7) 
 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਜਬਸਨੁ ਿੋਇ ਵੈਰ ਜਵਰੋਧ ਿੋਧ ਲੜਵਾਏ॥ (39-15-1) 
 ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਕਜਰ ਦੁਇ ਧੜੇ ਦਤੈ ਿਰਾਏ ਦੇਵ ਜਿਣਾਏ॥ (39-15-2) 
 ਮਛ ਕਛ ਵੈਰਾਿ ਰ ਪ ਨਰ ਜਸੰਘ ਬਾਵਨ ਬੌਧ ਉਪਾਏ॥ (39-15-3) 
 ਪਰਸਰਾਮੁ ਰਾਮ ਜਿਸਨੁ ਿੋਇ ਜਕਲਕ ਕਲੰਕੀ ਨਾਉ ਗਣਾਏ॥ (39-15-4) 
 ਚੰਚਲ ਚਜਲਤ ਪਖੰਡ ਬਿੁ ਵਲ ਛਲ ਕਜਰ ਪਰਪੰਚ ਵਧਾਏ ॥ (39-15-5) 
 ਪਾਰਬਰਿਮੁ ਪ ਰਨ ਬਰਿਮ ਜਨਰਭਉ ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਨ ਜਦਖਾਏ॥ (39-15-6) 
 ਖਤਰੀ ਮਾਜਰ ਸੰਘਾਰੁ ਕਜਰ ਰਾਮਾਯਣ ਮਿਾਭਾਰਤ ਭਾਏ॥ (39-15-7) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨ ਮਾਜਰਓ ਲੋਭੁ ਮੋਿੁ ਅਿੰਕਾਰੁ ਨ ਿਾਏ॥ (39-15-8) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਣੁ ਿਨਮੁ ਗਵ ਾਏ ॥ ੧੫॥ (39-15-9) 
 
 ਇਕਦ  ਜਗਆਰਿ ਰੁਦਰ ਿੋਇ ਘਰਬਾਰੀ ਅਉਧ ਤੁ ਸਦਾਇ ਆ॥ (39-16-1) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਾਥ ਕਜਰ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ॥ (39-16-2) 
 ਸੰਜਨਆਸੀ ਦਸ ਨਾਂਵ ਧਜਰ ਿੋਗੀ ਬਾਰਿ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ॥ (39-16-3) 
 ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਨਜਧ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੰਤ ਮੰ ਤ ਚੇਿਕ ਵਰਤਾਇਆ॥ (39-16-4) 
 ਮੇਲਾ ਕਜਰ ਜਸਵਰਾਤ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਜਵਜਚ ਵਾਦੁ ਵਧਾਇਆ॥ (39-16-5) 
 ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਸਰਾਬ ਦਾ ਚਲੈ ਜਪਆਲਾ ਭੁਗ ਤ ਭੁੰ ਚਾਇਆ॥ (39-16-6) 
 ਵਿਜਨ ਬੁਰਗ  ਜਸੰਙੀਆਂ ਸੰਖ ਨਾਦ ਰਿਰਾਜਸ ਕਰਾਇਆ॥ (39-16-7) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਜਰ ਅਲਖੁ ਿਗਾਇ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ॥ (39-16-8) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਣੁ ਭਰਜਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ੧੬॥ (39-16-9) 
 
 ਜਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਕਜਰ ਸਜਤਗੁਰੁ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ  ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (39-17-1) 
 ਪੀਰਾਂ ਪੀਰ ਵਖਾਣੀਐ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥੁ  ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਵਾਸੀ॥ (39-17-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰਜਸਖੁ ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਉਦਾਸੀ॥ (39-17-3) 
 ਸਨਮੁਜਖ ਜਮਜਲ ਪੰਚ ਆਖੀਅਜਨ ਜਬਰਦੁ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਾਸੀ॥ (39-17-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਮਜਲ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਡ ਜਬਲਾਸੀ॥ (39-17-5) 



 ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਗੁਰਸਬਦ ਿੈ ਜਨਿ ਘਜਰ ਭਾਇ ਭਗਜਤ ਰਿਰਾਸੀ॥ (39-17-6) 
 ਜਮਠਾ  ਬੋਲਣੁ ਜਨਵ ਚਲਣੁ ਖਜਿ ਖਵਾਲਣੁ ਆਸ ਜਨਰਾਸੀ॥ (39-17-7) 
 ਸਦਾ ਸਿਿੁ ਬੈਰਾਗੁ ਿੈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਅੰਦਜਰ ਪਰਗਾਸੀ॥ (39-17-8) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ॥ ੧੭॥ (39-17-9) 
 
 ਨਾਰੀ ਪੁਰਖੁ ਜਪਆਰੁ ਿੈ ਪੁਰਖੁ ਜਪਆਰ ਕਰੇੋਂਦਾ ਨਾਰੀ॥ (39-18-1) 
 ਨਾਜਰ ਭਤਾਰੁ ਸੰਿੋਗ ਜਮਜਲ ਪੁਤ ਸਪੁਤੁ ਕੁਪੁਤੁ ਸੈੋਂਸਾਰੀ॥ (39-18-2) 
 ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਾਂ ਿੋ ਰਚਜਨ ਤੇ ਜਵਰਲੇ ਜਨਰਮਲ ਜਨਰੰਕਾਰੀ॥ (39-18-3) 
 ਪੁਰਖਿੁ ਪੁਰਖ ਉਪਿਦਾ ਗੁਰੁ ਤੇ ਚੇਲਾ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰੀ॥ (39-18-4) 
 ਪਾਰਸ ਿੋਆ ਪਾਰਸਿੁ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ॥ (39-18-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਿੰਸ ਗੁਰਜਸਖ ਸਾਧ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥ (39-18-6) 
 ਗੁਰਭਾਈ ਗੁਰਭਾਈਆਂ ਸਾਕ ਸਚਾ ਗੁਰ ਵਾਕ ਿੁਿਾਰੀ ॥ (39-18-7) 
 ਪਰ ਤਨ ਪਰਧਨੁ ਪਰਿਰੇ ਪਰ ਜਨੰਦਾ ਿਉਮੈ ਪਰਿਾਰੀ॥ (39-18-8) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਿਿੁ ਬਜਲਿਾਰੀ॥ ੧੮॥ (39-18-9) 
 
 ਜਪਉ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਜਦਅਿੁ ਪੁਤ ਪੋਤਾ ਪੜਪੋਤਾ ਨਤਾ॥ (39-19-1) 
 ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦੀਅਿੁ ਫੁਫੀ ਭੈਣ ਧੀਅ ਸਣਖਤਾ॥ (39-19-2) 
 ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਖੀਐ ਪੜਨਾਨਾ ਪੜਨਾਨੀ ਪਤਾ॥ (39-19-3) 
 ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਿਾਣੀਐ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਮਾਇਆ ਮਤਾ॥ (39-19-4) 
 ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਮਾਣੀਆ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦ ੈਰੰਗ ਰਤਾ॥ (39-19-5) 
 ਮਾਸੜ ਫੁਫੜ ਸਾਕ ਸਭ ਸਿੁਰਾ ਸਸ ਸਾਲੀ ਸਾਲਤਾ॥ (39-19-6) 
 ਤਾਏਰ ਜਪਤੀਏਰ ਮੇਲੁ ਜਮਜਲ ਮਉ ਲੇਰ ਫੁਫੇਰ ਅਵਤਾ॥ (39-19-7) 
 ਸਾਢ  ਕੁੜਮੁ ਕੁਿੰਬ ਸਭ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਿੋਗ ਜਨਸਤਾ॥ (39-19-8) 
 ਸਚਾ ਸਾਕ ਨ ਜਵਛੜੈ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਰ ਭਾਈ ਭਤਾ॥ (39-19-9) 
 ਭੋਗ ਭੁਗਜਤ ਜਵਜਚ ਿੋਗ ਿੁਗਤਾ ॥ ੧੯॥ (39-19-10) 
 
 ਪੀਉ ਦੇ ਨਾਂਿ ਜਪਆਰ ਤੁਜਲ ਨਾ ਫੁਫੀ ਨਾ ਜਪਤੀਏ ਤਾਏ॥ (39-20-1) 
 ਮਾਊ ਿੇਤੁ ਨ ਪੁਿਨੀ ਿੇਤੁ ਨ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀ ਿਾਏ॥ (39-20-2) 
 ਅੰਬਾ ਸਧਰ ਨ ਉਤਰ ੈਆਜਣ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਿੇ ਖਾਏ॥ (39-20-3) 
 ਮ ਲੀ ਪਾਨ ਪਿੰਤਰਾ ਵਾਸੁ ਜਡਕਾਰੁ  ਪਰਗਿੀਆਏ॥ (39-20-4) 
 ਸ ਰਿ ਚੋਂਦ ਨ ਪੁਿਨੀ ਦੀਵੇ ਲਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਾਏ॥ (39-20-5) 
 ਰੰਗ ਮਿੀਠ ਕੁਸੁੰ ਭ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥੋਈ ਵੇਸੁ ਵਿਾਏ॥ (39-20-6) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਤੁਜਲ ਨ ਜਮਿਰਵਾਨ ਮਾਤ ਜਪਤਾ ਨ ਦੇਵ ਸਬਾਏ॥ (39-20-7) 
 ਜਡਠੇ ਸਭੇ ਠੋਜਕ ਵਿਾਏ॥ ੨੦॥ (39-20-8) 



 
 ਮਾਪੇ ਿੇਤੁ ਨ ਪੁਿਨੀ ਸਜਤਗੁਰ ਿੇਤੁ ਸੁਚੇਤ ਸਿਾਈ॥ (39-21-1) 
 ਸਾਿ ਜਵਸਾਿ ਨ ਪੁਿਨੀ ਸਜਤਗੁਰ ਸਾਿੁ ਅਥਾਿੁ ਸਮਾਈ॥ (39-21-2) 
 ਸਾਜਿਬ ਤੁਜਲ ਨ ਸਾਜਿਬੀ ਸਜਤਗੁਰ ਸਾਜਿਬ ਸਚਾ ਸਾਈੋਂ॥ (39-21-3) 
 ਦਾਤੇ ਦਾਜਤ ਨ ਪੁਿਨੀ ਸਜਤਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਚੁ ਜਦਰੜਾਈ॥ (39-21-4) 
 ਵੈਦ ਨ ਪੁਿਜਨ  ਵੈਦਗੀ ਸਜਤਗੁਰ ਿਉਮੈ ਰੋਗ ਜਮਿਾਈ॥ (39-21-5) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵ ਤੁਜਲ ਸਜਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁ ਖਦਾਈ॥ (39-21-6) 
 ਸਾਇਰ ਰਤਨ ਨ ਪੁਿਨੀ ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਗੁਜਰ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਈ॥ (39-21-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੨੧॥੩੯॥ (39-21-8) 



 Vaar 40 
 
 ੴ ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (40-1-1) 
 
 ਸਉਦਾ ਇਕਤੁ ਿਜਿ ਿੈ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰੁ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰੁ ਪ ਰਾ॥ (40-1-2) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਦੁਖ ਿਰਣੁ ਅਸਰਣੁ ਸਰਜਣ ਵਚਨ ਦਾ ਸ ਰਾ॥ (40-1-3) 
 ਅੁਗੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਜਵਕਣ ੈਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਵਸਰਾਇ ਜਵਸ ਰਾ॥ (40-1-4) 
 ਕਜਿ ਜਵਕਾਰ ਿਿਾਰ ਲਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਦਾ ਿਿ ਰਾ॥ (40-1-5) 
 ਸਜਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸਜਤ ਸਰ ਪੁ ਨ ਕਦਿੀ ਊਰਾ॥ (40-1-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਸਚ ਖੰਜਡ ਵਜਸ ਅਨਿਦ ਸਬਦ ਵਿਾਏ ਤ ਰਾ॥ (40-1-7) 
 ਦ ਿਾ ਭਾਉ ਕਰੇ ਚਕਚ ਰਾ ॥ ੧॥ (40-1-8) 
 
 ਪਾਰਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਜਰ ਿਾਤ ਨ ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਵੀਚਾਰ॥ੈ (40-2-1) 
 ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਬੋਜਿੋਂਦਾ ਅਫਲ ਸਫਲੁ ਨ ਿੁਗਜਤ ਉਰ ਧਾਰੈ॥ (40-2-2) 
 ਸਭ ਤੇ ਇੰ ਦਰ ਵਰਸਦਾ ਥਾਉੋਂ ਕੁਥਾਉੋਂ ਨ ਅੰਜਮਰਤ ਧਾਰੈ॥ (40-2-3) 
 ਸ ਰਿ ਿੋਜਤ ਉਦੋਤ ਕਜਰ ਉਤਪੋਜਤ ਿੋ ਜਕਰਣ ਪਸਾਰ॥ੈ (40-2-4) 
 ਧਰਜਤ ਅੰਦਜਰ ਸਿਨ ਸੀਲ ਪਰ ਮਲ ਿਰ ੈਅਵਗੁਣ ਨ ਜਚਤਾਰ॥ੈ (40-2-5) 
 ਲਾਲ ਿਵਾਿਰ ਮਜਣ ਲੋਿਾ ਸੁਇਨਾ ਪਾਰਸ ਿਾਜਤ ਜਬਚਾਰ॥ੈ (40-2-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ੈ॥ ੨॥ (40-2-7) 
 
 ਪਾਰਸ ਧਾਜਤ ਕੰਚਨੁ ਕਰ ੈਿੋਇ ਮਨ  ਰ ਨ ਕੰਚਨ ਝ ਰ॥ੈ (40-3-1) 
 ਬਾਵਨ ਬੋਿੈ ਬਨਾਸਪਜਤ ਬਾਂਸੁ ਜਨਗੰ ਧ ਨ ਬੁਿ ੈਿਿ ਰੈ॥ (40-3-2) 
 ਖੇਤੀ ਿੰਮੈ ਸਿੰਸ ਗੁਣ ਕਲਰ ਖੇਜਤ ਨ ਬੀਿ ਅੰਗ ਰੈ॥ (40-3-3) 
 ਉਲ  ਸੁਝ ਨ ਸੁ ਝਈ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸੁਝ ਸੁਝਾਇ ਿਿ ਰੈ॥ (40-3-4) 
 ਧਰਤੀ ਬੀਿ ੈਸੁ ਲ ਣ ੈਸਜਤਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਸਭ ਫਲ ਚ ਰ॥ੈ (40-3-5) 
 ਬੋਜਿਥ ਪਵੈ ਸੋ ਜਨਕਲੈ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਅਸਾਧੁ ਨ ਦ ਰੈ॥ (40-3-6) 
 ਪਸ  ਪਰੇਤਿੁੋਂ ਦੇਵ ਜਵਚ ਰ ੈ॥ ੩॥ (40-3-7) 
 
 ਕੰਚਨੁ ਿੋਵੈ ਪਾਰਸਿੋਂੇੁ ਕੰਚਨ ਕਰ ੈਨ ਕੰਚਨ ਿੋਰੀ॥ (40-4-1) 
 ਚੰਦਨ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਿੁੋਂ ਓਦ ੰ  ਿੋਰੁ ਨ ਪਵੈ ਕਰੋਰੀ॥ (40-4-2) 
 ਵੁਠੈ ਿੰਮੈ ਬੀਜਿਆ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮਜਤ ਜਚਤਵੈ ਫਲ ਭੋਰੀ॥ (40-4-3) 
 ਰਾਜਤ ਪਵੈ ਜਦਿੁ ਆਥਵੈ ਸਜਤਗੁਰ ਗੁਰੁ ਪ ਰਣ ਧੁਰ ਧੋਰੀ॥ (40-4-4) 
 ਬੋਜਿਥ ਪਰਬਤ ਨਾ ਚੜਹੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਿਠ ਜਨਗਰ ਿੁ ਨ ਸਿੋਰੀ॥ (40-4-5) 
 ਧਰਤੀ ਨੋ ਭੁੰ ਚਾਲ ਡਰ ਗੁਰੁ ਮਜਤ ਜਨਿਚਲ ਚਲੈ ਨ  ਚੋਰੀ॥ (40-4-6) 



 ਸਜਤਗੁਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੋਰੀ ॥ ੪॥ (40-4-7) 
 
 ਸੁਰਿ ਚਜੜਐ ਲੁਕ ਿਾਜਨ ਉਲ  ਅੰਧ ਕੰਧ ਿਗ ਮਾਿੀ॥ (40-5-1) 
 ਬੁਕੇ ਜਸੰਘ ਉਜਦਆਨ ਮਜਿ ਿੰਬੁਕ ਜਮਰਗ ਨ ਖੋਿੇ ਪਾਿੀ॥ (40-5-2) 
 ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ਤੇ ਜਵਜਚ ਕੁਠਾਲੀ ਲੁਕ ੈਨਾਿੀ॥ (40-5-3) 
 ਪੰਖੀ ਿੇਤੇ ਬਨ ਜਬਖੈ ਜਡਠੇ ਬਾਿ ਨ  ਠਉਜਰ ਰਿਾਿੀ॥ (40-5-4) 
 ਚੋਰ ਿਾਰ ਿਰਾਮਖੋਰ ਜਦਿੁ ਚਜੜਿ੍ਿਆ ਕੋ ਜਦਸੈ ਨਾਿੀ॥ (40-5-5) 
 ਜਿਨ ਕੈ ਜਰਦੈ ਜਗਆਨ  ਿੋਇ ਲਖ ਅਜਗਆਨੀ ਸੁਧ ਕਰਾਿੀ॥ (40-5-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਕੈ ਦਰਸਨ ੈ ਕਜਲ ਕਲੇਜਸ ਸਭ ਜਬਨਸ ਜਬਨਾਿੀ॥ (40-5-7) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਿਿੁੋਂ ਬਜਲ ਿਾਿੀ ॥ ੫॥ (40-5-8) 
 
 ਰਾਜਤ ਿਨਹੇਰੀ ਚਮਕਦੇ ਲਖ ਕਰੋੜੀ ਅੰਬਜਰ ਤਾਰੇ॥ (40-6-1) 
 ਚਜੜਿ੍ਿਐ ਚੰਦ ਮਲੀਣ ਿੋਜਣ ਕੋ  ਲੁਕ ੈਕੋ ਬੁਕ ੈਬਬਾਰੇ॥ (40-6-2) 
 ਸ ਰਿ ਿੋਜਤ ਉਦੋਜਤ ਕਜਰ ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਨ ਰਜੈਣ ਅੰਧਾਰੇ॥ (40-6-3) 
 ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵਕਾਂ ਤੰਤ ਨ ਮੰ ਤ ਨ ਫੁਰਜਨ ਜਵਚਾਰੇ॥ (40-6-4) 
 ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਪ ਰੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਬਦ ਸਵਾਰੇ॥ (40-6-5) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥ ਸੁਿਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰ  ਧੰਨੁ ਗੁਰ  ਜਪਆਰੇ॥ (40-6-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਪਰਗਿੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ੬॥ (40-6-7) 
 
 ਚਾਜਰ ਵਰਜਨ  ਚਾਜਰ ਮਜ਼ਿਬਾਂ ਜਛਅ ਦਰਸਨ ਵਰਤਜਨ  ਵਰਤਾਰੇ॥ (40-7-1) 
 ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਿਿਾਰ ਨਾਵ ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਸਭੇ ਵਣਿਾਰੇ॥ (40-7-2) 
 ਇਕਤੁ ਿਿਿੁੋਂ ਵਣਿ ਲੈ ਦੇਸ ਜਦਸੰਤਜਰ ਕਰਜਨ  ਪਸਾਰੇ॥ (40-7-3) 
 ਸਜਤਗੁਰੁ ਪ ਰਾ ਸਾਿੁ ਿੈ ਬੇਪਰਵਾਿੁ ਅਥਾਿੁ ਭੰਡਾਰੇ॥ (40-7-4) 
 ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਜਰ ਪਾਜਨ  ਸਭ ਸਜਤਗੁਰੁ ਦੇਇ ਨ ਦੇੋਂਦਾ ਿਾਰੇ॥ (40-7-5) 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਜਰ ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰ ਸਵਾਰੇ॥ (40-7-6) 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਸਜਤਗੁਰ ਬਜਲਿਾਰੇ ॥ ੭ ॥ (40-7-7) 
 
 ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਔਲੀਏ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਉ ਲਮਾਉ ਘਨੇਰੇ॥ (40-8-1) 
 ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਸਾਦਕਾ ਸੁਿਦੇ ਔਰ ਸਿੀਦ ਬਿੁਤੇਰੇ॥ (40-8-2) 
 ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਮਉ ਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਦਾਨਸਵੰਦ ਬੰਦੇਰੇ॥ (40-8-3) 
 ਜਰਖੀ ਮੁਨੀ ਜਦਗੰਬਰਾਂ ਕਾਲਖ ਕਰਾਮਾਤ ਅਗਲੇਰੇ॥ (40-8-4) 
 ਸਾਜਧਕ ਜਸਜਧ ਅਗਣਤ ਿੈਜਨ ਆਪ ਿਣਾਇਜਨ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ॥ (40-8-5) 
 ਜਬਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਜਸਝਈ ਿਉਮੈੋਂ ਵਧਦੀ ਿਾਇ ਵਧੇਰੇ॥ (40-8-6) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਬਨੁ ਿਉਮੈ ਿੇਰੇ ॥ ੮॥ (40-8-7) 



 
 ਜਕਸੈ ਜਰਜਧ ਜਸਜਧ ਜਕਸੈ ਦੇਇ ਜਕਸੈ ਜਨਜਧ ਕਰਾਮਾਤ ਸੁ ਜਕ ਸੈ॥ (40-9-1) 
 ਜਕਸੈ ਰਸਾਇਣ ਜਕਸੈ ਮਜਣ ਜਕਸੈ ਪਾਰਸ ਜਕਸੈ ਅੰ ਜਮਰਤ ਜਰਸੈ॥ (40-9-2) 
 ਤੰਤੁ ਮੰ ਤੁ ਪਾਖੰਡ ਜਕਸੈ ਵੀਰਾਰਾਧ ਜਦਸੰਤਰੁ ਜਦਸੈ॥ (40-9-3) 
 ਜਕਸੈ ਕਾਮਧੇਨੁ ਪਾਜਰਿਾਤ ਜਕਸੈ ਲਖਮੀ ਦੇਵੈ ਜਿਸੈ॥ (40-9-4) 
 ਨਾਿਕ ਚੇਿਕ ਆਸਣਾ ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭਰਮ ਭਉ ਜਮਸੈ॥ (40-9-5) 
 ਿੋਗੀ ਭੋਗੀ ਿੋਗੁ ਭੋਗੁ ਸਦਾ ਸੰਿੋਗੁ  ਜਵਿੋਗੁ ਸਜਲਸੈ॥ (40-9-6) 
 ਓਅੰ ਕਾਜਰ ਅਕਾਰ ਸੁ ਜਤਸੈ ॥ ੯॥ (40-9-7) 
 
 ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੁਜਗ ਚਾਜਰ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਿ ਜਨ ਉਪਾਈ॥ (40-10-1) 
 ਉਤਮ ਿ ਜਨ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਣਜਸ ਿ ਜਨ ਦੁਲੰਭ ਜਦਖਾਈ॥ (40-10-2) 
 ਸਜਭ ਿ ਨੀ ਕਜਰ ਵਜਸ ਜਤਸੁ ਮਾਣਜਸ ਨੋ ਜਦਤੀ ਵਜਡਆਈ॥ (40-10-3) 
 ਬਿੁਤੇ ਮਾਣਸ ਿਗਤ ਜਵਜਚ ਪਰਾਧੀਨ  ਜਕਛੁ ਸਮਜਝ ਨ ਪਾਈ॥ (40-10-4) 
 ਜਤਨ ਮੈ ਸੋ ਆਧੀਨ ਕੋ ਮੰ ਦੀ ਕੰਮੀੋਂ ਿਨਮੁ ਗਵ ਾਈ॥ (40-10-5) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਦੇ ਵੁਜਠਆਂ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਿ ਫੇਜਰ ਜਮਿਾਈ॥ (40-10-6) 
 ਗੁਰੁ ਸਬਦੀ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੦॥ (40-10-7) 
 
 ਗੁਰਜਸਖ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕਜਰ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੁ ਨਹਾਵੰਦਾ॥ (40-11-1) 
 ਗੁਰੁ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਜਰ ਕੈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਕਰੰ ਦਾ॥ (40-11-2) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਵਜਚ ਿਾਇ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰੀਜਤ ਸੁਣੰਦਾ॥ (40-11-3) 
 ਸੰਕਾ ਮਨ ਿੁੋਂ ਜਮਿਾਇ ਕੈ ਗੁਰੁ ਜਸਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ॥ (40-11-4) 
 ਜਕਰਤ ਜਵਰਤ ਕਜਰ ਧਰਮੁ ਦੀ ਲੈ ਪਰਸਾਦ ਆਜਣ ਵਰਤੰਦਾ॥ (40-11-5) 
 ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਨੋ ਦੋਇ ਕਜਰ ਜਪਛੋੋਂ ਬਜਚਆ ਆਪੁ ਖਵੰਦਾ॥ (40-11-6) 
 ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਾਸ ਕਜਰ ਗੁ ਰੁ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੁ ਸੰਦਾ॥ (40-11-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਿੁ ਚਲੰਦਾ ॥ ੧੧॥ (40-11-8) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰੁ ਜਿਸੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਜਸਰੰਦਾ ਸੋਈ॥ (40-12-1) 
 ਇਕੁ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਜਿਸ ਸਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਜਤਸੰਗ ਜਵਲੋਈ॥ (40-12-2) 
 ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਮਿੇਸੁ ਜਮਜਲ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਵੀਚਾਰ ਨ ਿੋਈ॥ (40-12-3) 
 ਭੇਦ ਨ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨੋ  ਜਿੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਣ ਿਣੋਈ॥ (40-12-4) 
 ਉਤਮ ਿਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਚਰਜਣ ਸਰਜਣ ਸਜਤਗੁਰੁ ਜਵਰਲੋਈ॥ (40-12-5) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਸੁਜਣ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿੋਇ ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮਰੀਦ ਸੁ ਕੋਈ॥ (40-12-6) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਗੋ ਜਰਸਤਾਨ ਸਮੋਈ ॥ ੧੨॥ (40-12-7) 
 



 ਿਪ ਤਪ ਿਜਠ ਜਨਗਰ ਿ ਘਣੇ ਚਉਦਿ ਜਵਜਦਆ ਵ ੇਦ ਵਖਾਣੇ॥ (40-13-1) 
 ਸੇਖ ਨਾਗ ਸਨਕਾਜਦਕਾਂ  ਲੋਮਸ ਅੰਤੁ ਅਨੰਤ ਨ ਿਾਣੇ॥ (40-13-2) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਾਥ ਿੋਇ ਨਾਥ ਭੁਲਾਣੇ॥ (40-13-3) 
 ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਅਉਲੀਏ ਬੁਜ਼ਰਕਵਾਰ ਿਜ਼ਾਰ ਿੈਰਾਣੇ॥ (40-13-4) 
 ਿੋਗ ਭੋਗ ਲਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਲਖ ਸੰਿੋਗ ਜਵਿੋਗ ਜਵਡਾਣੇ॥ (40-13-5) 
 ਦਸ ਨਾਉੋਂ ਸੰਜਨਆਸੀਆਂ ਭੰਭਲ ਭ ਸੇ ਖਾਇ ਭੁਲਾਣੇ॥ (40-13-6) 
 ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿੋਗੀ ਿਾ ਗਦੇ ਿੋਰ ਸਭੇ ਬਨਵਾਸੁ ਲੁਕਾਣੇ॥ (40-13-7) 
 ਸਾਧਸੰ ਗਜਤ ਜਮਜਲ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ ੧੩॥ (40-13-8) 
 
 ਚੰਦ ਸ ਰਿ ਲਖ ਚਾਨਣੇ ਜਤਲ ਨ ਪੁਿਜਨ  ਸਜਤਗੁਰੁ ਮਤੀ॥ (40-14-1) 
 ਲਖ ਪਾਤਾਲ ਅਕਾਸ ਲਖ ਉਚੀ ਨੀਵੀੋਂ ਜਕਰਜਣ ਨ ਰਤੀ॥ (40-14-2) 
 ਲਖ ਪਾਣੀ ਲਕ ਪਉਣ ਜਮਜਲ ਰੰਗ ਜਬਰੰਗ ਤਰੰਗ ਨ ਵਤੀ॥ (40-14-3) 
 ਆਜਦ ਨ ਅੰਤੁ ਨ ਮੰ ਤੁ  ਪਲੁ ਲਖ ਪਰਲਉ  ਲਖ ਲਖ ਉਤਪਤੀ॥ (40-14-4) 
 ਧੀਰਿ ਧਰਮ ਨ ਪੁਿਨੀ ਲਖ ਲਖ ਪਰਬਤ ਲਖ ਧਰਤੀ॥ (40-14-5) 
 ਲਖ ਜਗਆਨ  ਜਧਆਨ ਲਖ ਤੁਜਲ ਨ ਤੁਲੀਐ ਜਤਲ ਗੁਰਮਤੀ॥ (40-14-6) 
 ਜਸਮਰਣ ਜਕਰਜਣ ਘਣੀ ਘੋਲ ਘਤੀ ॥ ੧੪॥ (40-14-7) 
 
 ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਕਵਾਉ ਜਵਜਚ ਲਖ ਲਖ ਲਿਜਰ ਤਰੰਗ ਉਠੰਦੇ॥ (40-15-1) 
 ਇਕਸ ਲਿਜਰ ਤਰੰਗ ਜਵਜਚ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ਵਿੰਦੇ॥ (40-15-2) 
 ਇਕਸ ਇਕਸ ਦਰੀਆਉ ਜਵਜਚ ਲਖ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਜਫਰੰਦੇ॥ (40-15-3) 
 ਮਛ ਕਛ ਮਜਰਿੀਵੜੇ ਅਗਮ ਅਥਾਿ ਨ ਿਾਜਥ ਲਿੰਦੇ॥ (40-15-4) 
 ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰੁ ਿੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਲਿਜਨ ਤਰੰਦੇ॥ (40-15-5) 
 ਅਿਰਾਵਰੁ ਸਜਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਮਜਤ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਅਿਰੁ ਿਰੰਦੇ॥ (40-15-6) 
 ਕਰਜਨ  ਬੰਦਗੀ ਜਵਰਲੇ ਬੰਦੇ ॥੧੫॥ (40-15-7) 
 
 ਇਕ ਕਵਾਉ ਅਮਾਉ ਜਿਸੁ ਕੇਵਡੁ ਵਡੇ ਦੀ ਵਜਡਆਈ॥ (40-16-1) 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਜਿਸੁ ਜਤਸੁ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਈ॥ (40-16-2) 
 ਅਧਾ ਸਾਿੁ ਅਥਾਿੁ ਜਿਸੁ ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਗਣਤ ਨ ਆਈ॥ (40-16-3) 
 ਕੁਦਰਜਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਕਾਦਰੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਜਖਆ ਿਾਈ॥ (40-16-4) 
 ਦਾਜਤ ਨ ਕੀਮ ਨ ਰਾਜਤ ਜਦਿੁ ਬੇਸੁਮਾਰੁ  ਦਾਤਾਰੁ ਖੁਦਾਈ॥ (40-16-5) 
 ਅਜਬਗਜਤ ਗਜਤ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੇਜਤ ਨੇਜਤ ਅਲਾਈ॥ (40-16-6) 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੁ ਕਰਾਈ ॥ ੧੬॥ (40-16-7) 
 
 ਜਸਰੁ ਕਲਵਤੁ ਲੈ ਲਖ ਵਾਰ ਿੋਮੇ ਕਜਿ ਕਜਿ ਜਤਲੁ ਜਤਲੁ ਦੇਿੀ॥ (40-17-1) 



 ਗਲੈ ਜਿਮਾਚਲ ਲਖ ਵਾਜਰ ਕਰ ੈਉਰਧ ਤਪ ਿੁਗਜਤ ਸਨੇਿੀ॥ (40-17-2) 
 ਿਲ ਤਪੁ ਸਾਧੇ ਅਗਜਨ ਤਪੁ ਪ ੋਂਅਰ ਤਪੁ ਕਜਰ ਿੋਇ ਜਵਦੇਿੀ॥ (40-17-3) 
 ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਿਮ ਘਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਅਸਥਾਨ ਭਵੇਿੀ॥ (40-17-4) 
 ਪੁੰ ਨ ਦਾਨ ਚੰਜਗਆਈਆਂ ਜਸਧਾਸਣ ਜਸੰਘਾਸਣ ਥੇ ਏਿੀ॥ (40-17-5) 
 ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮਾਂ ਪ ਰਕ ਕੁੰ ਭਕ ਰੇਚ ਕਰੇਿੀ॥ (40-17-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਰਜਨ  ਸਭੇਿੀ ॥ ੧੭॥ (40-17-7) 
 
 ਸਿਸ ਜਸਆਣੇ ਸੈਪੁਰਸ ਸਿਸ ਜਸਆਣਪ ਲਇਆ ਨ ਿਾਈ॥ (40-18-1) 
 ਸਿਸ ਸੁਘੜ ਸੁਘੜਾਈਆਂ ਤੁਲੁ ਸਿਸ ਚਤੁਰ ਚਤੁਰਾਈ॥ (40-18-2) 
 ਲਖ ਿਕੀਮ ਲਖ ਜਿਕਮਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਡੇ ਦੁਜਨਆਈ॥ (40-18-3) 
 ਲਖ ਸਾਿ ਪਜਤਸਾਿ ਲਖ ਲਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨ  ਮਸਲਤ ਕਾਈ॥ (40-18-4) 
 ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਜਸਧ ਨਾਥ ਜਮਜਲ ਿਾਥ ਨ ਪਾਈ॥ (40-18-5) 
 ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਿਿਬਾਂ ਜਛਅ ਦਰਸਨ  ਨਜਿੋਂ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈ॥ (40-18-6) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖ ਫਲ ਵਡੀ ਵਜਡਆਈ ॥ ੧੮॥ (40-18-7) 
 
 ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਗਾਖੜੀ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰੁ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰੁ ਿਾਣ॥ੈ (40-19-1) 
 ਸਜਤਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਉਲੰਜਘ ਜਸਞਾਣ॥ੈ (40-19-2) 
 ਮੁਰਦਾ ਿੋਇ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰੁ ਜਸਖ ਿਾਇ ਸਮਾਇ ਬਬਾਣ॥ੈ (40-19-3) 
 ਪੈਰੀੋਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਿੋਇ ਜਤ ਸੁ ਪਾ ਖਾਕ ਪਾਕੁ ਪਤੀਆਣ॥ੈ (40-19-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੰਥੁ ਅਗੰ ਮੁ ਿੈ ਮਜਰ ਮਜਰ ਿੀਵੈ ਿਾਇ ਪਛਾਣ॥ੈ (40-19-5) 
 ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਅਵੇਸੁ ਕਜਰ ਕੀੜੀ ਜਭਰੰਗੀ ਵਾਂਗ ਜਵਡਾਣੈ॥ (40-19-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਉਣ ਆਜਖ ਵਖਾਣ ੈ॥ ੧੯॥ (40-19-7) 
 
 ਚਾਜਰ ਵਰਜਨ  ਜਮਜਲ ਸਾਧਸੰ ਜਗ ਚਾਰ ਚਵਕਾ ਸੋਲਜਿ ਿਾਣ॥ੈ (40-20-1) 
 ਪੰਿ ਸਬਦ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਲਵ ਪੰਿ  ਪੰਿੇ ਪੰਿੀਿ ਲਾਣ॥ੈ (40-20-2) 
 ਜਛਅ ਦਰਸਣ ਇਕ ਦਰਸਣੋ ਜਛਅ ਛਕੇ ਛਤੀਿ ਸਮਾਣ॥ੈ (40-20-3) 
 ਸਤ ਦੀਪ ਇਕ ਦੀਪਕੋ ਸਤ ਸਤੇ ਉਣਵੰ ਿਜਿ ਭਾਣ॥ੈ (40-20-4) 
 ਅਸਿ ਧਾਤੁ ਇਕੁ ਧਾਤ ਕਜਰ ਅਠ  ਅਠੇ ਚਉਿਠ ਮਾਣ॥ੈ (40-20-5) 
 ਨਉੋਂ ਨਾਥ ਇਕ ਨਾਥ ਿੈ ਨ ਉੋਂ ਨਾਏੋਂ ਏਕਾਸੀਿ ਦਾਣ॥ੈ (40-20-6) 
 ਦਸ ਦੁਆਰ ਜਨਰਧਾਰ ਕਜਰ ਦਾਿੋ ਦਾਿੇ ਸਉ ਪਰਵਾਣ॥ੈ (40-20-7) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੁਖਫਲ ਚੋਿ ਜਵਡਾਣੈ ॥ ੨੦॥ (40-20-8) 
 
 ਸਉ ਜਵਚ ਵਰਤ ੈਜਸਖ ਸੰਤ ਇਕੋਤਰ ਸੌ ਸਜਤਗੁਰ ਅਜਬਨਾਸੀ॥ (40-21-1) 
 ਸਦਾ ਸਦੀਵ ਦੀਬਾਣ ਜਿਸੁ ਅਸਜਥਰ ਸਦਾ ਨ ਆਵੈ ਿਾਸੀ॥ (40-21-2) 



 ਇਕ ਮਨ  ਜਿਨਹੈੋਂ ਜਧਆਇਆ ਕਾਿੀ ਗਲਿੁ ਜਤਸੈ ਿਮ ਫਾਸੀ॥ (40-21-3) 
 ਇਕੋ ਇਕ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ ਬਦ ਸੁਰਜਤ ਸਜਤਗੁਰ  ਿਣਾਸੀ॥ (40-21-4) 
 ਜਬਨੁ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰੁ ਮ ਰਜਤ ਭਰਮਤਾ ਜਫਰੇ ਲਖ ਿ ਜਨ ਚਉਰਾਸੀ॥ (40-21-5) 
 ਜਬਨੁ ਦੀਜਖਆ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਮਜਰ ਿਨਮੇ ਜਵਜਚ ਨਰਕ ਪਵਾਸੀ॥ (40-21-6) 
 ਜਨਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਜਤਗੁਰ  ਜਵਰਲਾ ਕੋ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਮਾਸੀ॥ (40-21-7) 
 ਜਬਨੁ ਗੁਰੁ ਓਿ ਨ ਿੋਰ ਕੋ ਸਚੀ ਓਿ ਨ ਕਦੇ ਜਬਨਾਸੀ॥ (40-21-8) 
 ਗੁਰਾਂ ਗੁਰ  ਸਜਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਆਜਦ ਅੰਜਤ ਜਥਰ ਗੁਰ  ਰਿਾਸੀ॥ (40-21-9) 
 ਕੋ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਿਜਿ ਸਮਾਸੀ ॥ ੨੧॥ (40-21-10) 
 
 ਜਧਆਨ ਮ ਲ ਮ ਰਜਤ ਗੁਰ  ਪ ਿਾ ਮ ਲ ਗੁਰੁ ਚਰਣ ਪੁਿਾਏ॥ (40-22-1) 
 ਮੰ ਤਰ ਮ ਲੁ ਗੁਰੁ ਵਾਕ ਿੈ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਜਤਗੁਰ  ਸੁਣਾਏ॥ (40-22-2) 
 ਚਰਣੋਦਕੁ ਪਜਵਤਰ ਿੈ ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁ ਰੁ ਜਸਖ ਧੁਆਏ॥ (40-22-3) 
 ਚਰਣਾਜਮਰਤ ਕਸਮਲ ਕਿੇ ਗੁਰੁ ਧ ਰੀ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਜਮਿਾਏ॥ (40-22-4) 
 ਸਜਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਜਵਜਚ ਜਰਦੈ ਸਮਾਏ॥ (40-22-5) 
 ਬਾਰਿ ਜਤਲਕ ਜਮਿਾਏ ਕੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਤਲਕ ਨੀਸਾਣ ਚੜਹਾਏ॥ (40-22-6) 
 ਰਿੁਰਾਸੀ ਰਿੁਰਾਜਸ ਏਿੁ ਇਕੋ ਿਪੀਐ ਿੋਰੁ ਤਿਾਏ॥ (40-22-7) 
 ਜਬਨੁ ਗੁਰ ਦਰਸਣੁ  ਦੇਖਣਾ ਭਰਮਤਾ ਜਫਰੇ ਠਉਜੜ ਨਿੀੋਂ ਪਾਏ॥ (40-22-8) 
 ਜਬਨੁ ਗੁਰੁ ਪ ਰ ੈਆਏ ਿਾਏ ॥ ੨੨॥੪੦॥ (40-22-9) 
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 ਸਜਤਗੁਰਪਰਸਾਜਦ॥ (41-1-1) 
 
 ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾ॥ (41-1-2) 
 
 ਿਜਰ ਸਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਜਤ ਸੰਗਜਤ ਮੇਲਾ॥ (41-1-3) 
 ਨਾਨਕ ਜਨਰਭਉ ਜਨਰੰਕਾਰ ਜਵਜਚ ਜਸਧਾਂ ਖੇਲਾ॥ (41-1-4) 
 ਗੁਰੁ ਦਾਸ ਮ ਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ॥ (41-1-5) 
 ਪੀਓ ਪਾਿੁਲ ਖੰਡਧਾਰ ਿੋਇ ਿਨਮ ਸੁਿੇਲਾ॥ (41-1-6) 
 ਸੰਗਜਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਿੇਲਾ॥ (41-1-7) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧॥ (41-1-8) 
 
 ਸਚਾ ਅਮਰ ਗੋ ਜਬੰਦ ਕਾ ਸੁਣ ਗੁਰ  ਜਪਆਰੇ॥ (41-2-1) 
 ਸਜਤ ਸੰਗਜਤ ਮੇਲਾਪ ਕਜਰ ਪੰਚ ਦ ਤ ਸੰਘਾਰੇ॥ (41-2-2) 
 ਜਵਜਚ ਸੰਗਜਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲਿਜਨ ਿੋ ਖਸਮੁ ਜਵਸਾਰੇ॥ (41-2-3) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਥੇ ਉਿਲੇ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੇ॥ (41-2-4) 
 ਿਜਰ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਧਆਈਐ ਸਜਚ ਅੰਜਮਰਤ ਵੇਲਾ॥ (41-2-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੨॥ (41-2-6) 
 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਵਰਤਦੀ ਸਭ ਜਸਰਸਜਿ ਸਬਾਈ॥ (41-3-1) 
 ਇਜਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਕੀਤੀਅਨ ੁ  ਜਿਜਨ ਿੁਕਮ ਮਨ ਾਈ॥ (41-3-2) 
 ਇਜਕ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਅਨ ੁ ਦ ਿੈ ਜਚਤੁ ਲਾਈ॥ (41-3-3) 
 ਇਕਨਾ ਨੋ ਨਾਮੁ ਬਖਜਸਅਨੁ ਿੋਇ ਆਜਪ ਸਿਾਈ॥ (41-3-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਿੇਲਾ॥ (41-3-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੩॥ (41-3-6) 
 
 ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਜਤਜਨ ਭਾਈਆ ਜਿਜਨ ਮਸਤਜਕ ਭਾਗ॥ (41-4-1) 
 ਮਨ ਮੁਜਖ ਛੁਿਜੜ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੋਿਾਗ॥ (41-4-2) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਊਿਲ ਿੰਸੁ ਿੈ ਮਨਮੁਖ ਿੈ ਕਾਗ॥ (41-4-3) 
 ਮਨ ਮੁਜਖ ਊੋਂਧੇ ਕਵਲੁ ਿੈੋਂ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੋ ਿਾਗ॥ (41-4-4) 
 ਮਨ ਮੁਜਖ ਿੋਜਨ ਭਵਾਈਅਜਨ ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਜਰ ਮੇਲਾ॥ (41-4-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੪॥ (41-4-6) 
 



 ਸਚਾ ਸਾਜਿਬੁ ਅਮਰ ਸਚੁ ਸਚੀ  ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ॥ (41-5-1) 
 ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਜਤਆ ਸੁਖ ਦਰਗਿ ਮਾਣੀ॥ (41-5-2) 
 ਜਿਜਨ ਸਜਤਗੁਰੁ ਸਚੁ ਜਧਆਇਆ ਜਤਜਨ ਸੁਖ ਜਵਿਾਣੀ॥ (41-5-3) 
 ਮਨ ਮੁਜਖ ਦਰਗਜਿ ਮਾਰੀਐ ਜਤਲ ਪੀੜ ੈਘਾਣੀ॥ (41-5-4) 
 ਗੁਰਮੁਜਖ ਿਨਮ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਿੇਲਾ॥ (41-5-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੫॥ (41-5-6) 
 
 ਸਚਾ ਨਾ ਮੁ ਅਮੋਲ ਿੈ ਵਡਭਾਗੀ ਸੁਣੀਐ॥ (41-6-1) 
 ਸਜਤਸੰਗਜਤ ਜਵਜਚ ਪਾਈਐ ਜਨਤ ਿਜਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ॥ (41-6-2) 
 ਧਰਮ ਖੇਤ ਕਜਲਿੁਗ ਸਰੀਰ ਬੋਈਐ ਸੋ ਲੁਣੀਐ॥ (41-6-3) 
 ਸਚਾ ਸਾਜਿਬ ਸਚੁ ਜਨਆਇ ਪਾਣੀ ਜਿਉੋਂ ਪੁਣੀਐ॥ (41-6-4) 
 ਜਵਜਚ ਸੰਗਜਤ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਜਨਤ ਨੇਿੁ ਨਵੇਲਾ॥ (41-6-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੬॥ (41-6-6) 
 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਅਕਾਰ ਆਜਪ ਿੈ ਿੋਸੀ ਭੀ ਆਪੈ॥ (41-7-1) 
 ਓਿੀ ਉਪਾਵਨਿਾਰੁ ਿੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਿਾਪੈ॥ (41-7-2) 
 ਜਖਨ ਮਜਿੰ ਢਾਜਿ ਉਸਾਰਦਾ ਜਤਸੁ ਭਾਉ ਨ ਜਬਆਪੈ॥ (41-7-3) 
 ਕਲੀ ਕਾਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਿੀੋਂ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੈ॥ (41-7-4) 
 ਸਭ ਿਗੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਿੈ ਤ ੰ  ਗੁਣੀ ਗਿੇਲਾ॥ (41-7-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰ ਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੭॥ (41-7-6) 
 
 ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਅਨਭੈ ਅਨ ੰਤ ਗੁਰੁ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ॥ (41-8-1) 
 ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰ ਮ ਆਜਦ ਜਿਸੁ ਲਜਖਆ ਨ ਿਾਈਐ॥ (41-8-2) 
 ਅਮਰ ਅਿਾਚੀ ਸਜਤ ਨਾਮੁ ਜਤਸੁ ਸਦਾ ਜਧਆਈਐ॥ (41-8-3) 
 ਸਚਾ ਸਾਜਿਬ ਸੇਵੀਐ ਮਨ  ਜਚੰਜਦਆ ਪ ਾਈਐ॥ (41-8-4) 
 ਅਜਨ ਕ ਰ ਪ ਧਜਰ ਪਰਗਜਿਆ ਿੈ ਏਕ ਅਕੇਲਾ॥ (41-8-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੮॥ (41-8-6) 
 
 ਅਜਬਨਾਸੀ ਅਨੰਤ ਿੈ ਘਜਿ ਘਜਿ ਜਦਸਿਾਇਆ॥ (41-9-1) 
 ਅਘ ਨਾਸੀ ਆਤਮ ਅਭੁਲ ਨਿੀੋਂ ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਇਆ॥ (41-9-2) 
 ਿਜਰ ਅਲਖ ਅਕਾਲ ਅਡੋਲ ਿੈ ਗੁਰੁ ਸਬਜਦ ਲਖਾਇਆ॥ (41-9-3) 
 ਸਰਬ ਜਬਆਪੀ ਿੈ ਅਲੇਪ ਜਿਸੁ ਲਗੈ ਨ ਮਾਇਆ॥ (41-9-4) 
 ਿਜਰ ਗੁਰਮੁਜਖ ਨਾਮ ਜਧਆਈਐ ਜਿਤੁ ਲੰਘੈ ਵਿੇਲਾ॥ (41-9-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੯॥ (41-9-6) 



 
 ਜਨਰੰਕਾਰੁ ਨਰਿਜਰ ਜਨਧਾਨ  ਜਨਰਵੈਰੁ ਜਧਆਈਐ॥ (41-10-1) 
 ਨਾਰਾਇਣ ਜਨਰਬਾਣ ਨਾਥ ਮਨ  ਅਨਜਦਨ ਗਾਈਐ॥ (41-10-2) 
 ਨਰਕ ਜਨਵਾਰਣ ਦੁਖ ਦਲਣ ਿਜਪ ਨਰਜਕ ਨ ਿਾਈਐ॥ (41-10-3) 
 ਦੇਣਿਾਰ ਦਇਆਲ ਨਾਥ ਿੋ ਦੋਇ ਸੁ ਪਾਈਐ॥ (41-10-4) 
 ਦੁਖ ਭੰਿਨ ਸੁਖ ਿਜਰ ਜਧਆਨ ਮਾਇਆ ਜਵਜਚ ਖੇਲਾ॥ (41-10-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੦॥ (41-10-6) 
 
 ਪਾਰਬਰਿਮ ਪ ਰਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾਤਾ॥ (41-11-1) 
 ਪਜਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਅੰਜਤਰ ਿਾਤਾ॥ (41-11-2) 
 ਿਜਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜਬਧਾਤਾ॥ (41-11-3) 
 ਬਨਵਾਰੀ ਬਖਜਸੰਦ ਆਪੁ ਆਪੇ ਜਪ ਤਾ ਮਾਤਾ॥ (41-11-4) 
 ਇਿ ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਅਮੋਲ ਿੈ ਜਮਲਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾ॥ (41-11-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੧॥ (41-11-6) 
 
 ਭੈ ਭੰਿਨ ਭਗਵ ਾਨ ਭਿੋ ਭੈ ਨ ਾਸਨ ਭੋਗੀ॥ (41-12-1) 
 ਭਗਜਤ ਵਛਲ ਭੈ ਭੰਿਨੋ ਿਜਪ ਸਦਾ ਅਰੋਗੀ॥ (41-12-2) 
 ਮਨ ਮੋਿਨ ਮ ਰਜਤ ਮੁਕੰਦ ਪਰਭੁ ਿੋਗ ਸੁ ਿੋਗੀ॥ (41-12-3) 
 ਰਸੀਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਚਨਿਾਰ ਿੋ ਕਰਰੇ ਸੁ ਿੋਗੀ॥ (41-12-4) 
 ਮਧੁਸ ਧਜਨ  ਮਾਧੋ ਮੁਰਾਜਰ ਬਿੁ ਰੰਗੀ ਖੇਲਾ॥ (41-12-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੨॥ (41-12-6) 
 
 ਲੋਚਾ ਪ ਰਨ ਜਲਖਮਿਾਰੁ ਿੈ ਲੇਖ ਜਲਖਾਰੀ॥ (41-13-1) 
 ਿਜਰ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਸਚੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੀ॥ (41-13-2) 
 ਰਾਵਨਿਾਰੁ ਰਿੀਮੁ ਰਾਮ ਆਪੇ ਨਰ ਨਾਰੀ॥ (41-13-3) 
 ਜਰਖੀਿੇਸ ਰਘੁਨ ਾਥ ਰਾਇ ਿਪੀੲੈ ਬਨਵਾਰੀ॥ (41-13-4) 
 ਪਰਮਿੰਸ ਭੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਿਜਪ ਜਰਦੈ ਸੁਿੇਲਾ॥ (41-13-5) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੩॥ (41-13-6) 
 
 ਪਰਾਨ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖੋਤਮ ਪ ਰਾ॥ (41-14-1) 
 ਪੋਖਨਿਾਰ ਪਾਜਤਸਾਿ ਿੈ ਪਰਜਤਪਾਲਨ ਊਰਾ॥ (41-14-2) 
 ਪਜਤਤ ਉਧਾਰਨ ਪਰਾਨਪਜਤ ਸਦ ਸਦਾ ਿਿ ਰਾ॥ (41-14-3) 
 ਵਿ ਪਰਗਜਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵ ੰਤ ਰ ਪ ਗੁਰ ਗੋ ਜਬੰਦ ਸ ਰਾ॥ (41-14-4) 
 ਅਨੋਂਦ ਜਬਨੋਦੀ ਚੋਿੀਆ ਸਚੁ ਸਚੀ ਵੇਲਾ॥ (41-14-5) 



 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੪॥ (41-14-6) 
 
 ਉਿੁ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਿੋਇ ਪਰਗਜਿਓ ਦਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰਾ॥ (41-15-1) 
 ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪੲਰ ਜਨ ਰੰਿਨਾ ਿਜਪਓ ਕਰਤਾਰਾ॥ (41-15-2) 
 ਜਨਿ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਜਰ ਤੇਿ ਕਰਾਰਾ॥ (41-15-3) 
 ਜਸਰ ਕੇਸ ਧਾਜਰ ਗਜਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸਿ ਪਛਾਰਾ॥ (41-15-4) 
 ਸੀਲ ਿਤ ਕੀ ਕਛ ਪਿਜਰ ਪਕੜੋ ਿਜਥਆਰਾ॥ (41-15-5) 
 ਸਚ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰ  ਕੀ ਿੀਜਤਓ ਰਣ ਭਾਰਾ॥ (41-15-6) 
 ਸਭ ਦਤੈ ਅਜਰਜਨ ਕੋ ਘੇਰ ਕਜਰ ਕੀਚੈ ਪਰਿਾਰਾ॥ (41-15-7) 
 ਤਬ ਸਜਿਿੇ ਪਰਗਜਿਓ ਿਗਤ ਮੈ ਗੁਰੁ ਿਾਪ ਅਪਾਰਾ॥ (41-15-8) 
 ਇਉ ੋਂ ਉਪਿੇ ਜਸੰਘ ਭੁਿੰਗੀਏ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ॥ (41-15-9) 
 ਤੁਰਕ ਦੁਸਿ ਸਜਭ ਛੈ ਕੀਏ ਿਜਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ॥ (41-15-10) 
 ਜਤਨ ਆਗੇ  ਕੋਇ ਨ ਠਜਿਜਰਓ ਭਾਗੇ  ਜਸਰਦਾਰਾ॥ (41-15-11) 
 ਿਿ ਰਾਿੇ ਸਾਿ ਅਮੀਰੜੇ ਿੋਏ ਸਭ ਛਾਰਾ॥ (41-15-12) 
 ਜਫਰ ਸੁਨ  ਕਜਰ ਐਸੀ ਧਮਕ ਕਉ ਕਾਂਪੈ ਜਗਜਰ ਭਾਰਾ॥ (41-15-13) 
 ਤਬ ਸਭ ਧਰਤੀ ਿਲਚਲ ਭਈ ਛਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰਾ॥ (41-15-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਐਸੇ ਦੁੰਦ ਕਲੇਸ ਮਜਿ ਖਜਪਓ ਸੰਸਾਰਾ॥ (41-15-15) 
 ਜਤਜਿ ਜਬਨੁ ਸਜਤਗੁਰ ਕੋਈ ਿੈ ਨ ਿੀ ਭੈ ਕਾਿਨ ਿਾਰਾ॥ (41-15-16) 
 ਗਜਿ ਐਸੇ ਖੜਗ ਜਦਖਾਈਐ ਕੋ ਸਕੈ ਨ  ਝੇਲਾ॥ (41-15-17) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ  ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੫॥ (41-15-18) 
 
 ਗੁਰੁਬਰ ਅਕਾਲ ਕੇ ਿੁਕਮ ਜਸਉੋਂ ਉਪਜਿਓ ਜਬਜਗਆਨ ਾ॥ (41-16-1) 
 ਤਬ ਸਜਿਿੇ ਰਜਚਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨ ਾ॥ (41-16-2) 
 ਇਉ ੋਂ ਉਠੇ ਜਸੰਘ ਭਭਕਾਜਰ ਕੈ ਸਭ ਿਗ ਡਰਪਾਨਾ॥ (41-16-3) 
 ਮੜੀ ਦੇਵਲ ਗੋ ਰ ਮਸੀਤ ਢਾਜਿ ਕੀਏ ਮੈਦਾਨਾ॥ (41-16-4) 
 ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਖਿ ਸਾਸਤਰਾ ਫੁਨ  ਜਮਿੇ ਕੁਰਾਨਾ॥ (41-16-5) 
 ਬਾਂਗ ਸਲਾਤ ਿਿਾਇ ਕਜਰ ਮਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ॥ (41-16-6) 
 ਮੀਰ ਪੀਰ ਸਭ ਛਜਪ ਗਏ ਮਿਿਬ ਉਲਿਾਨ ਾ॥ (41-16-7) 
 ਮਲਵਾਨੇ ਕਾਿੀ ਪਜੜ ਥਕੇ ਕਛੁ ਮਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ॥ (41-16-8) 
 ਲਖ ਪੰਡਜਤ ਬਰਿਮਨ  ਿੋਤਕੀ ਜਬਖ ਜਸਉ ਉਰਝਾਨ ਾ॥ (41-16-9) 
 ਫੁਨ  ਪਾਥਰ ਦੇਵਲ ਪ ਜਿ ਕੈ ਅਜਤ ਿੀ ਭਰਮਾਨਾ॥ (41-16-10) 
 ਇਉ ੋਂ ਦੋਨ ੋ ਜਫਰਕੇ ਕਪਿ ਮੋੋਂ ਰਚ ਰਿੇ ਜਨਦਾਨਾ॥ (41-16-11) 
 ਇਉ ੋਂ ਤੀਸਰ ਮਿਿਬ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਓ ਪਰਧਾਨਾ॥ (41-16-12) 
 ਜਿਜਨ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਕੇ ਿੁਕਮ ਜਸਉ ਗਜਿ ਖੜਗ ਜਦਖਾਨਾ॥ (41-16-13) 



 ਜਤਿ ਸਭ ਦੁਸਿਨ ਕਉ ਛੇਜਦ ਕੈ ਅਕਾਲ ਿਪਾਨਾ॥ (41-16-14) 
 ਜਫਰ ਐਸਾ ਿੁਕਮ ਅਕਾਲ ਕਾ ਿਗ ਮੈ ਪਰਗਿਾਨਾ॥ (41-16-15) 
 ਤਬ ਸੁੰ ਨਤ ਕੋਇ ਨ ਕਰ ਸਕੈ ਕਾਂਪਜਤ ਤੁਰਕਾਨਾ॥ (41-16-16) 
 ਇਉ ੋਂ ਉਮਤ ਸਭ ਮੁਿੰਮਦੀ ਖਜਪ ਗਈ ਜਨਦਾਨਾ॥ (41-16-17) 
 ਤਬ ਫਤੇ ਡੰਕ ਿਗ ਮੋ ਘੁਰੇ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਜਮਿਾਨਾ॥ (41-16-18) 
 ਇਉ ੋਂ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਰਚਾਇਨ ੁ ਵਡ ਸ ਰ ਗਿੇਲਾ॥ (41-16-19) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੬॥ (41-16-20) 
 
 ਿਾਗੇ ਜਸੰਘ ਬਲਵੰਤ ਬੀਰ ਸਭ ਦੁਸਿ ਖ ਪਾਏ॥ (41-17-1) 
 ਦੀਨ ਮੁਿੰਮਦੀ ਉਠ ਗਇਓ ਜਿੰਦਕ ਠਜਿਰਾਏ॥ (41-17-2) 
 ਤਜਿ ਕਲਮਾ ਕੋਈ ਨ ਪੜਹ ਸਕੈ ਨ ਿੀੋਂ ਜਿਕਰੁ ਅਲਾਏ॥ (41-17-3) 
 ਜਨਵਾਜ਼ ਦਰ ਦ ਨ ਫਾਇਤਾ ਨਿ ਲੰਡ ਕਿਾਏ॥ (41-17-4) 
 ਯਿ ਰਾਿੁ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਿ ਕਜਰ ਮੁਸਲਮ ਭਰਮਾਏ॥ (41-17-5) 
 ਗੁਰੁ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸਭਨ ਕਉ ਸਚ ਖੇਲ ਰਚਾਏ॥ (41-17-6) 
 ਜਨਿ ਸ ਰ ਜਸੰ ਘ ਵਜਰਆਮੜੇ ਬਿੁ ਲਾਖ ਿਗਾਏ॥ (41-17-7) 
 ਸਭ ਿਗ ਜਤਨਿ ੰ ਲ ਿ ਕਜਰ ਤੁਰਕਾਂ ਚੁਜਣ ਖਾਏ॥ (41-17-8) 
 ਜਫਰ ਸੁਖ ਉ ਪਿਾਇਓ ਿਗਤ ਮੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਬਸਰਾਏ॥ (41-17-9) 
 ਜਨਿ ਦੋਿੀ ਜਫਰੀ ਗੋ ਜਬੰਦ ਕੀ ਅਕਾਲ ਿਪਾਏ॥ (41-17-10) 
 ਜਤਿ ਜਨਰਭਉ ਰਾਿ ਕਮਾਇਅਨ ੁ ਸਚ ਅਦਲ ਚਲਾਏ॥ (41-17-11) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਲਿੁਗ ਮੈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਜਰ ਸਜਤ ਿੁਗ ਵਰਤਾਏ॥ (41-17-12) 
 ਸਭ ਤੁਰਕ ਮਲੇਛ ਖਪਾਇ ਕਜਰ ਸਚ ਬਣਤ ਬਨਾਏ॥ (41-17-13) 
 ਤਬ ਸਕਲ ਿਗਤ ਕਉ ਸੁਖ ਦੀਏ ਦੁਖ ਮਾਜਰ ਿਿਾਏ॥ (41-17-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਿੁਕਮ ਭਇਓ ਕਰਤਾਰ ਕਾ ਸਭ ਦੁੰਦ ਜਮਿਾਏ॥ (41-17-15) 
 ਤਬ ਸਿਿੇ ਧਰਮ ਪਰਗਾਜਸਆ ਿਜਰ ਿਜਰ ਿਸ ਗਾਏ॥ (41-17-16) 
 ਵਿ ਪਰਗਜਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰ ਮੜਾ ਵਰੀਆਮ ਇਕੇਲਾ॥ (41-17-17) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੭॥ (41-17-18) 
 
 ਜਨਿ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸਜਤਗੁਰ  ਕੀਨੋ ਉਿੀਆਰਾ॥ (41-18-1) 
 ਝ ਠ ਕਪਿ ਸਭ ਛਜਪ ਗਏ ਸਚ ਸਚ ਵਰਤਾਰਾ॥ (41-18-2) 
 ਜਫਰ ਿਗ ਿੋਮ ਠਜਿਰਾਇ ਕੈ ਜਨਿ ਧਰਮ ਸਵਾਰਾ॥ (41-18-3) 
 ਤੁਰਕ ਦੁੰਦ ਸਭ ਉਠ ਗਇਓ ਰਜਚਓ ਿਕੈਾਰਾ॥ (41-18-4) 
 ਿਿ ਉਪਿ ੈਜਸੰਘ ਮਿਾਂ ਬਲੀ ਖਾਲਸ ਜਨਰਧਾਰਾ॥ (41-18-5) 
 ਸਭ ਿਗ ਜਤਨਿ ੋਂ ਬਸ ਕੀਓ ਿਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ॥ (41-18-6) 
 ਗੁਰ ਧਰਮ ਜਸਮਜਰ ਿਗ ਚਮਜਕਓ ਜਮਜਿਓ ਅੰਜਧਆਰਾ॥ (41-18-7) 



 ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਆਨੰਦ ਜਸਉੋਂ ਬਜਸਓ ਸੰਸਾਰਾ॥ (41-18-8) 
 ਿਜਰ ਵਾਜਿਗੁਰ  ਮੰ ਤਰ ਅਗੰ ਮ ਿਗ ਤਾਰਨਿਾਰਾ॥ (41-18-9) 
 ਿੋ ਜਸਮਰਜਿ ਨਰ ਪਰੇਮ ਜਸਉ ਪਿੁੋਂਚੈ ਦਰਬਾਰਾ॥ (41-18-10) 
 ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋ ਜਬੰਦ ਕੇ ਛਾਡੋ ਿੰਿਾਰਾ॥ (41-18-11) 
 ਨਾਤਰੁ ਦਰਗਿ ਕੁਿੀਅਨ ੁ ਮਨ ਮੁਜਖ ਕ ਜੜਆਰਾ॥ (41-18-12) 
 ਤਿ ਛੁਿੈ ਸੋਈ ਿੁ ਿਜਰ ਭਿ ੈਸਭ ਤਿ ੈਜਬਕਾਰਾ॥ (41-18-13) 
 ਇਸ ਮਨ  ਚੰਚਲ ਕਉ ਘੇਰ ਕਜਰ ਜਸਮਰੈ ਕਰਤਾਰਾ॥ (41-18-14) 
 ਤਬ ਪਿੁੋਂਚੈ ਿਜਰ ਿੁਕਮ ਜਸਉੋਂ ਜਨਿ ਦਸਵੈੋਂ ਦੁਆਰਾ॥ (41-18-15) 
 ਜਫਰ ਇਉ ੋਂ ਸਜਿਿੇ ਭੇਿ ੈਗਗਨ ਮੈ ਆਤਮ ਜਨਰਧਾਰਾ॥ (41-18-16) 
 ਤਬ ਵੈ ਜਨਰਖੈੋਂ ਸੁਰਗ ਮਜਿ ਆਨੰਦ ਸੁਿੇਲਾ॥ (41-18-17) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੮॥ (41-18-18) 
 
 ਵਜਿ ਉਪਜਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ ਮਰਦਾਨ  ਸਦਾਏ॥ (41-19-1) 
 ਜਿਜਨ ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਕਉ ਿੀਤ ਕਜਰ ਨੀਸਾਨ ਝੁਲਾਏ॥ (41-19-2) 
 ਤਬ ਜਸੰਘਨ ਕਉ ਬਖਸ ਕਰ ਬਿੁ ਸੁਖ ਜਦਖਲਾਏ॥ (41-19-3) 
 ਜਫਰ ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਕੇ ਊਪਰੇ ਿਾਕਮ ਠਜਿਰਾਏ॥ (41-19-4) 
 ਜਤਨਿ ੋਂ ਿਗਤ ਸੰਭਾਲ ਕਜਰ ਆਨੰਦ ਰਚਾਏ॥ (41-19-5) 
 ਤਿ ਜਸਮਜਰ ਜਸਮਜਰ ਅਕਾਲ ਕਉ ਿਜਰ ਿਜਰ ਗੁਨ ਗਾਏ॥ (41-19-6) 
 ਵਾਿ ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਗਾਿੀ ਸਬਲ ਜਿਜਨ ਜਸੰਘ ਿਗਾਏ॥ (41-19-7) 
 ਤਬ ਭਇਓ ਿਗਤ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮਾਏ॥ (41-19-8) 
 ਇਉ ੋਂ ਉਜਠ ਭਬਕੇ ਬਲ ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਸਸਤਰ ਝਮਕਾਏ॥ (41-19-9) 
 ਤਬ ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਛੇਦ ਕਜਰ ਅਕਾਲ ਿਪਾਏ॥ (41-19-10) 
 ਸਭ ਛਤਰਪਤੀ ਚੁਜਨ ਚੁਜਨ ਿਤੇ ਕਿ ੰ ਜਿਕਜਨ ਨ ਪਾਏ॥ (41-19-11) 
 ਤਬ ਿਗ ਮੈੋਂ ਧਰਮ ਪਰਗਾਜਸਓ ਸਚੁ ਿੁਕਮ ਚਲਾਏ॥ (41-19-12) 
 ਯਿ ਬਾਰਿ ਸਦੀ ਜਨਬੇੜ ਕਜਰ ਗੁਰ ਫੜੇ ਬੁਲਾਏ॥ (41-19-13) 
 ਤਬ ਦੁਸ਼ਿ ਮਲੇਛ ਸਜਿਿੇ ਖਪੇ ਛਲ ਕਪਿ ਉਡਾਏ॥ (41-19-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਿਜਰ ਅਕਾਲ ਕੇ ਿੁਕਮ ਸੋੋਂ ਰਣ ਿੁਧ ਮਚਾਏ॥ (41-19-15) 
 ਤਬ ਕੁਦੇ ਜਸੰਘ ਭੁਿੰਗੀਏ ਦਲ ਕਿਕ ਉਡਾਏ॥ (41-19-16) 
 ਇਉ ੋਂ ਫਤੇ ਭਈ ਿਗ ਿੀਤ ਕਜਰ ਸਚੁ ਤਖਤ ਰਚਾਏ॥ (41-19-17) 
 ਬਿੁ ਦੀਓ ਜਦਲਾਸਾ ਿਗਤ ਕੋ ਿਜਰ ਭਗਜਤ ਜਦਰੜਾਏ॥ (41-19-18) 
 ਤਬ ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਸੁਖੀਆ ਭਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਗਵ ਾਏ॥ (41-19-19) 
 ਜਫਰ ਸੁਖ ਜਨਿਚਲ ਬਖਜਸਓ ਿਗਤ ਭੈ ਤਰਾਸ ਚੁਕਾਏ॥ (41-19-20) 
 ਗੁਰਦਾਸ ਖੜਾ ਦਰ ਪਕਜੜ ਕੈ ਇਉੋਂ ਉਚਜਰ ਸੁਣਾਏ॥ (41-19-21) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰ ਿਮ ਤਰਾਸ ਸੋੋਂ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਛੁਡਾਏ॥ (41-19-22) 



 ਿਬ ਿਉੋਂ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸਰੋ ਗੁਰ ਿਜਿਲ ਕਮਾਏ॥ (41-19-23) 
 ਤਬ ਛ ਿੈ ਬੰਧਨ ਸਕਲ ਫੁਨ  ਨਰਜਕ ਨ ਿਾਏ॥ (41-19-24) 
 ਿਜਰਦਾਸਾਂ ਜਚੰਜਦਆ ਸਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਜਤ ਮੇਲਾ॥ (41-19-25) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੧੯॥ (41-19-26) 
 
 ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਜਸਖ ਿਜਿ ਿਗ ਤਾਰਨ ਆਏ॥ (41-20-1) 
 ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿਗ ਮੋ ਗੁਰੁ ਮੰ ਤਰਰ ਿਪਾਏ॥ (41-20-2) 
 ਿਪ ਤਪ ਸੰਿਮ ਸਾਧ ਕਜਰ ਿਜਰ ਭ ਗਜਤ ਕਮਾਏ॥ (41-20-3) 
 ਤਜਿ ਸੇਵਕ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਿੈ ਿਜਰ ਨਾਮ ਜਦਰੜਾਏ॥ (41-20-4) 
 ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਫੁਨ  ਲੋਭ ਮੋਿ ਅਿੰਕਾਰ ਚੁਕਾਏ॥ (41-20-5) 
 ਿੋਗ ਿੁਗਜਤ ਘਜਿ ਸੇਧ ਕਜਰ ਪਵਣਾ ਠਜਿਰਾਏ॥ (41-20-6) 
 ਤਬ ਖਿ ਚਕਰਾ ਸਜਿਿੇ ਘੁਰੇ ਗਗਨਾ ਘਜਰ ਛਾਏ॥ (41-20-7) 
 ਜਨਿ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਜਧ ਲਗਾਇ ਕੈ ਅਨ ਿਦ ਜਲਵ ਲਾਏ॥ (41-20-8) 
 ਤਬ ਦਰਗਿ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਪਜਤ ਜਸਉੋਂ ਘਜਰ ਿਾਏ॥ (41-20-9) 
 ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਰਦਾਨ  ਮਰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਏ॥ (41-20-10) 
 ਯਿ ਵਾਰ ਭਗਉ ਤੀ ਿੋ ਪੜਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ॥ (41-20-11) 
 ਜਤਿ ਦ ਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਕਛੁ ਲਗੈ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਏ॥ (41-20-12) 
 ਜਫਰ ਿੋ ਜਚਤਵੈ ਸੋਈ ਲਿੈ ਘਜਿ ਅਲਖ ਲਖਾਏ॥ (41-20-13) 
 ਤਬ ਜਨਸ ਜਦਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋੋਂ ਮੁ ਖ ਪਾਠ ਸੁਨ ਾਏ॥ (41-20-14) 
 ਸੋ ਲਿੈ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਜਤ ਪਦ ਚਜੜਿ੍ਿ ਗਗਨ ਸਮਾਏ॥ (41-20-15) 
 ਤਬ ਕਛ  ਨਪ ਛੇ ਿਮ ਧਰਮ ਸਭ ਪਾਪ ਜਮਿਾਏ॥ (41-20-16) 
 ਤਬ ਲਗੈ ਨ ਜਤਸੁ ਿਮ ਡੰਡ ਦੁਖ ਨਜਿੋਂ ਿੋਇ ਦੁਿੇਲਾ॥ (41-20-17) 
 ਵਾਿ ਵਾਿ ਗੋ ਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥ ੨੦॥ (41-20-18) 
 
 ਿਜਰ ਸਜਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ॥ (41-21-1) 
 ਅੰਗਦ ਕਉ ਪਰਭੁ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ॥ (41-21-2) 
 ਜਪਰਥਮ ਮਿਲ ਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਾਇਓ॥ (41-21-3) 
 ਦੁਤੀਏ ਅੰ ਗਦ ਿਜਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ॥ (41-21-4) 
 ਤੀਸਰ ਮਿਲ ਅਮਰ ਪਰਧਾਨਾ॥ (41-21-5) 
 ਜਿਿ ਘਿ ਮਜਿ ਜਨਰਖੇ ਿਜਰ ਭਗਵ ਾਨਾ॥ (41-21-6) 
 ਿਲ ਭਜਰਓ ਸਜਤਗੁਰੁ ਕੇ ਦੁਆਰੇ॥ (41-21-7) 
 ਤਬ ਇਿ ਪ ਾਇਓ ਮਿਲ ਅਪਾਰੇ॥ (41-21-8) 
 ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਚਉਥੇ ਪਰਗਾਸਾ॥ (41-21-9) 
 ਜਿਜਨ ਰਿੇ ਜਨਰੰਿਨ ਪਰਭੁ ਅਜਭਨਾਸਾ॥ (41-21-10) 



 ਗੁਰ  ਅਰਿਨ ਪੰਚਮ ਠਿਰਾਇਓ॥ (41-21-11) 
 ਜਿਨ ਸਬਦ ਸੁਧਾਰ ਗਰੰ ਥ ਬਣਾਇਓ॥ (41-21-12) 
 ਗਰ ੰਥ ਬਣਾਇ ਉਚਾਰ ਸੁਨ ਾਇਓ॥ (41-21-13) 
 ਤਬ ਸਰਬ ਿਗਤ ਮੈ ਪਾਠ ਰਚਾਇਓ॥ (41-21-14) 
 ਕਜਰ ਪਾਠ ਗਰ ੰਥ ਿਗਤ ਸਭ ਤਜਰਓ॥ (41-21-15) 
 ਜਿਿ ਜਨਸ ਬਾਸੁਰ ਿਜਰ ਨਾਮ ਉਚਜਰਓ॥ (41-21-16) 
 ਗੁਰ ਿਜਰ ਗੋ ਜਬੰਦ ਖਸਿਮ ਅਵਤਾਰੇ॥ (41-21-17) 
 ਜਿਜਨ ਪਕਜੜ ਤੇਗ ਬਿੁ ਦੁਸਿ ਪਛਾਰੇ॥ (41-21-18) 
 ਇਉ ੋਂ ਸਭ ਮੁਗਲਨ ਕਾ ਮਨ  ਬਉਰਾਨ ਾ॥ (41-21-19) 
 ਤਬ ਿਜਰ ਭਗਤਨ ਸੋੋਂ ਦੁੰਦ ਰਚਾਨਾ॥ (41-21-20) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-21-21) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੧॥ (41-21-22) 
 
 ਸਪਤਮ ਮਜਿਲ ਅਗਮ ਿਜਰਰਾਇਆ॥ (41-22-1) 
 ਜਿਨ ਸੁੰ ਨ ਜਧਆਨ ਕਜਰ ਿੋਗ ਕਮਾਇਆ॥ (41-22-2) 
 ਚਜੜਿ੍ਿ ਗਗਨ ਗੁਫਾ ਮਜਿ ਰਜਿਓ ਸਮਾਈ॥ (41-22-3) 
 ਿਿਾ ਬੈਠ ਅਡੋਲ ਸਮਾਜਧ ਲਗਾਈ॥ (41-22-4) 
 ਸਭ ਕਲਾ ਖੈੋਂਚ ਕਜਰ ਗੁਪਤ ਰਿਾਯੰ॥ (41-22-5) 
 ਤਜਿ ਅਪਨ ਰ ਪ ਕੋ ਨਜਿੋਂ ਜਦਖਲਾ ਯੰ॥ (41-22-6) 
 ਇਉ ੋਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਗੁਬਾਰ ਮਚਾਇਓ॥ (41-22-7) 
 ਤਿ ਦੇਵ ਅੰਸ ਕੋ ਬਿੁ ਚਮਕਾਇਓ॥ (41-22-8) 
 ਿਜਰਜਕਸਨ  ਭਯੋ ਅਸਿਮ ਬਲ ਬੀਰਾ॥ (41-22-9) 
 ਜਿਨ ਪਿੁੰ ਜਚ ਦੇਿਲੀ ਤਜਿਓ ਸਰੀਰਾ॥ (41-22-10) 
 ਬਾਲ ਰ ਪ ਧਜਰ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਓ॥ (41-22-11) 
 ਤਬ ਸਜਿਿੇ ਤਨ ਕੋ ਛੋਜਡ ਜਸਧਾਇਓ॥ (41-22-12) 
 ਇਉ  ਮੁਗਲਜਨ ਸੀਸ ਪਰੀ ਬਿੁ ਛਾਰਾ॥ (41-22-13) 
 ਵੈ ਖੁਦ ਪਜਤ ਸੋ ਪਿੁੰ ਚੇ ਦਰਬਾਰਾ॥ (41-22-14) 
 ਔਰੰ ਗੇ  ਇਿ ਬਾਦ ਰਚਾਇਓ॥ (41-22-15) 
 ਜਤਨ ਅਪਨਾ ਕੁਲ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰਾਇਓ॥ (41-22-16) 
 ਇਉ  ਠਿਜਕ ਠਿਜਕ ਮੁਗਲਜਨ ਜਸਜਰ ਝਾਰੀ॥ (41-22-17) 
 ਫੁਨ  ਿੋਇ ਪਾਪੀ ਵਿ ਨਰਕ ਜਸਧਾਰੀ॥ (41-22-18) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-22-19) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੨॥ (41-22-20) 
 



 ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੇ ਜਸਰ ਤਾਿਾ॥ (41-23-1) 
 ਜਿਿ ਕਉ ਜਸਮਜਰ ਸਰੇ ਸਭ ਕਾਿਾ॥ (41-23-2) 
 ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਯੰ॥ (41-23-3) 
 ਜਿਿ ਅਪਨ ਸੀਸ ਦੇ ਿਗ ਠਿਰਾਯੰ॥ (41-23-4) 
 ਇਸ ਜਬਜਧ ਮੁਗਲਨ ਕੋ ਭਰਮਾਇਓ॥ (41-23-5) 
 ਤਬ ਸਜਤਗੁਰ ਅਪਨਾ ਬਲ ਨ  ਿਨਾਇਓ॥ (41-23-6) 
 ਪਰਭ ਿੁਕਮ ਬ ਜਝ ਪਿੁੰ ਚੇ ਦਰਬਾਰਾ॥ (41-23-7) 
 ਤਬ ਸਜਤਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਜਮਿਰ ਅਪਾਰਾ॥ (41-23-8) 
 ਇਉ ੋਂ ਮੁਗਲਜਨ ਕੋ ਦੋਖ ਲਗਾਨਾ॥ (41-23-9) 
 ਿੋਇ ਖਰਾਬ ਖਜਪ ਗਏ ਜਨਦਾਨਾ॥ (41-23-10) 
 ਇਉ ੋਂ ਨਉੋਂ ਮਿਲੋੋਂ ਕੀ ਿੁਗਜਤ ਸੁਨ ਾਈ॥ (41-23-11) 
 ਜਿਿ ਕਜਰ ਜਸਮਰਨ ਿਜਰ ਭਗਜਤ ਰਚਾਈ॥ (41-23-12) 
 ਿਜਰ ਭਗਜਤ ਰਚਾਇ ਨਾਮ ਜਨਸਤਾਰੇ॥ (41-23-13) 
 ਤਬ ਸਭ ਿਗ ਮੈ ਪਰਗਜਿਓ ਿਕੈਾਰੇ॥ (41-23-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-23-15) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੩॥ (41-23-16) 
 
 ਗੁਰੁ ਗੋ ਜਬੰਦ ਦਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰਾ॥ (41-24-1) 
 ਜਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਿੀਤ ਸੁਧਾਰਾ॥ (41-24-2) 
 ਤੁਰਕ ਦੁਸਿ ਸਭ ਮਾਜਰ ਜਬਦਾ ਰੇ॥ (41-24-3) 
 ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਕੀਨੀ ਗੁਲਿਾਰੇ॥ (41-24-4) 
 ਇਉ ੋਂ ਪਰਗਿੇ ਜਸੰਘ ਮਿਾਂ ਬਲਬੀਰਾ॥ (41-24-5) 
 ਜਤਨ ਆਗੇ  ਕੋ ਧਰ ੈਨ ਧੀਰਾ॥ (41-24-6) 
 ਫਤੇ ਭਈ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਜਮਿਾਏ॥ (41-24-7) 
 ਤਿ ਿਜਰ ਅਕਾਲ ਕਾ ਿਾਪ ਿਪਾਏ॥ (41-24-8) 
 ਜਪਰਥਮ ਮਿਲ ਿਜਪਓ ਕਰਤਾਰਾ॥ (41-24-9) 
 ਜਤਨ ਸਭ ਜਪਰਥਵੀ ਕੋ ਲੀਓ ਉਬਾਰਾ ॥ (41-24-10) 
 ਿਜਰ ਭਗiੇਾ ਜਦਰੜਾਏ ਨਰ  ਸਭ ਤਾਰੇ॥ (41-24-11) 
 ਿਬ ਆਜਗਆ ਕੀਨੀ ਅਲਖ ਅਪਪਾਰੇ॥ (41-24-12) 
 ਇਉ ੋਂ ਸਜਤਸੰਗਜਤ ਕਾ ਮੇਲ ਜਮਲਾਯੰ॥ (41-24-13) 
 ਿਿ ਜਨਸ ਬਾਸੁਰ ਿਜਰ ਿਜਰ ਗੁਨ ਗਾਯੰ॥ (41-24-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-24-15) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੪॥ (41-24-16) 
 



 ਤ ੰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜਨਰੰਿਨ ਦੇਵਾ॥ (41-25-1) 
 ਜਿਿ ਬਰਿਮਾ ਜਬਸਨੁ ਜਸਵ ਲਖੈ ਨ  ਭੇਵਾ॥ (41-25-2) 
 ਤੁਮ ਨਾਥ ਜਨਰੰਿਨ ਗਿਰ ਗੰਭੀਰੇ॥ (41-25-3) 
 ਤੁਮ ਚਰਨਜਨ ਸੋੋਂ ਬਾਂਧੇ ਧੀਰੇ॥ (41-25-4) 
 ਅਬ ਗਜਿ ਪਕਜਰਓ ਤੁਮਰਾ ਦਰਬਾਰਾ॥ (41-25-5) 
 ਜਿਉੋਂ ਿਾਨਿੁ ਜਤਉੋਂ ਲੇਿੁ ਸੁਧਾਰਾ॥ (41-25-6) 
 ਿਮ ਕਾਮੀ ਿੋਧੀ ਅਜਤ ਕ ਜੜਆਰੇ॥ (41-25-7) 
 ਤੁਮ ਿੀ ਠਾਕੁਰ ਬਖਸਨਿਾਰੇ॥ (41-25-8) 
 ਨਿੀੋਂ ਕੋਈ ਤੁਮ ਜਬਣੁ ਅਵਰੁ ਿਮਾਰਾ॥ (41-25-9) 
 ਿੋ ਕਜਰ ਿੈ ਿਮਰੀ ਪਰਜਤਪਾਰਾ॥ (41-25-10) 
 ਤੁਮ ਅਗਮ ਅਡੋਲ ਅਤੋਲ ਜਨਰਾਲੇ॥ (41-25-11) 
 ਸਭ ਿਗ ਕੀ ਕਜਰਿੋ ਪਰਜਤਪਾਲੇ॥ (41-25-12) 
 ਿਲ ਥਲ ਮਿੀਅਲ ਿੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ॥ (41-25-13) 
 ਤੁਮ ਕਉ ਜਸਮ ਜਰ ਤਜਰਓ ਸੰਸਾਰਾ॥ (41-25-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-25-15) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੫ ॥ (41-25-16) 
 
 ਤੁਮ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਕਿਾਯੰ॥ (41-26-1) 
 ਿਿਾ ਬੈਜਠ ਤਖਤ ਪਰ ਿੁਕਮ ਚਲਾਯੰ॥ (41-26-2) 
 ਤੁਝ ਜਬਨੁ ਦ ਸਜਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ॥ (41-26-3) 
 ਤੁਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਜਨਰੰਿਨ ਸੋਈ॥ (41-26-4) 
 ਓਅੰ ਕਾਰ ਧਜਰ ਖੇਲ ਰਚਾਯੰ॥ (41-26-5) 
 ਤੁਮ ਆਪ ਅਗੋ ਚਰ ਗੁਪਤ ਰਿਾਯੰ॥ (41-26-6) 
 ਪਰਭ ਤੁਮਰਾ ਖੇਲ ਅਗਮ ਜਨਰਧਾਰੇ॥ (41-26-7) 
 ਤੁਮ ਸਭ ਘਿ ਭੀਤਰ ਸਭ ਤੇ ਨਯਾਰੇ॥ (41-26-8) 
 ਤੁਮ ਐਸਾ ਅਚਰਿ ਖੇਲ ਬਨਾਇਓ॥ (41-26-9) 
 ਜਿਿ ਲਖ ਬਰਿਮੰ ਡ ਕੋ ਧਾਜਰ ਖਪਾਇਓ॥ (41-26-10) 
 ਪਰਭੁ ਤੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਕਨਿ  ਲਜਖਓ ॥ (41-26-11) 
 ਿਿ ਸਭ ਿਗ ਝ ਠੇ ਧੰਦੇ ਖਜਪਓ॥ (41-26-12) 
 ਜਬਨੁ ਜਸਮਰਨ ਤੇ ਛੁਿੈ ਨ ਕੋਈ॥ (41-26-13) 
 ਤੁਮ ਕੋ ਭਿ ੈਸੁ ਮੁਕਤਾ ਿੋਈ॥ (41-26-14) 
 ਗੁਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਤੁਮਨ ਕਾ ਚੇਲਾ॥ (41-26-15) 
 ਿਜਪ ਿਜਪ ਤੁਮ ਕਉ ਭਇਓ ਸੁਿੇਲਾ॥ (41-26-16) 
 ਇਿ ਭੁਲ ਚ ਕ ਸਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਿੈ॥ (41-26-17) 



 ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਲਾਮ ਅਪਨਾ  ਕਜਰ ਲੀਿ॥ੈ (41-26-18) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-26-19) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੬॥ (41-26-20) 
 
 ਇਿ ਕਵਨ ਕੀਿ ਗੁਰਦਾਸ ਜਬਚਾਰਾ॥ (41-27-1) 
 ਿੋ ਅਗਮ ਜਨਗਮ ਕੀ ਲਖੈ ਸੁਮਾਰਾ॥ (41-27-2) 
 ਿਬ ਕਜਰ ਜਕਰਪਾ ਗੁਰ ਬ ਝ ਬੁਝਾਈ॥ (41-27-3) 
 ਤਬ ਇਿ ਕਥਾ ਉਚਾਜਰ ਸੁਨ ਾਈ॥ (41-27-4) 
 ਜਿਿ ਜਬਨ ਿੁਕਮ ਇਕ ਝੁਲੈ ਨ  ਪਾਤਾ॥ (41-27-5) 
 ਫੁਜਨ ਿੋਇ ਸੋਈ ਿੇ ਕਰ ੈਜਬਧਾਤਾ॥ (41-27-6) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸਗਲ ਅਕਾਰੇ॥ (41-27-7) 
 ਬੁਝੈ ਿੁਕਮ ਸੁ ਉਤਰ ੈਪਾਰੇ॥ (41-27-8) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਬਰਿਮ ਮਿੇਸਾ॥ (41-27-9) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸੇਸਾ॥ (41-27-10) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਜਬਸਨੁ ਬਨਾਯੰ॥ (41-27-11) 
 ਜਿਨ ਿੁਕਮ ਪਾਇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੰ॥ (41-27-12) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਧਰਮ ਰਚਾਯੰ॥ (41-27-13) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਇੰ ਦਰ ਉਪਾਯੰ॥ (41-27-14) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸਜਸ ਅਰੁ ਸ ਰੇ॥ (41-27-15) 
 ਸਭ ਿਜਰ ਚਰਣ ਕੀ ਬਾਂਛਜਿ ਧ ਰੇ॥ (41-27-16) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਧਰਜਨ ਅਕਾਸਾ॥ (41-27-17) 
 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਜਰ ਸਾਜਸ ਜਗਰਾਸਾ॥ (41-27-18) 
 ਜਿਿ ਜਬਨਾ ਿੁਕਮ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ  ਿੀਵੈ॥ (41-27-19) 
 ਬ ਝ ੈਿੁਕਮ ਸੋ ਜਨਿਚਲ ਥੀਵੈ॥ (41-27-20) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-27-21) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੭ ॥ (41-27-22) 
 
 ਇਿ ਵ ਾਰ ਭਗਉ ਤੀ ਮਿਾਂ ਪੁਨ ੀਤੇ॥ (41-28-1) 
 ਜਿਸ ਉਚਰਜਤ ਉਪਿਜਤ ਪਰਤੀਤੇ॥ (41-28-2) 
 ਿੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋੋਂ ਪਰੇ ਮ ਲਗਾਵੈ॥ (41-28-3) 
 ਸੋਈ ਮਨ  ਬਾਂਜਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ॥ (41-28-4) 
 ਜਮਿਜਿੋਂ ਸਗਲ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਕਲੇਸਾ॥ (41-28-5) 
 ਫੁਨ  ਪਰਗਿੈ ਬਿੁ ਸੁਖ ਪ ਰਵੇਸਾ॥ (41-28-6) 
 ਿੋ ਜਨਸ ਬਾਸੁਰ ਰਿਜਿੋਂ ਇਿ ਵ ਾਰੇ॥ (41-28-7) 



 ਸੋ ਪਿੁੰ ਚੇ ਧੁਰ ਿਜਰ ਦਰਬਾਰੇ॥ (41-28-8) 
 ਇਿ ਵ ਾਰ ਭਗਉ ਤੀ ਸਮਾਪਜਤ ਕੀਨੀ॥ (41-28-9) 
 ਤਬ ਘਿ ਜਬਜਦਆ ਕੀ ਸਭ ਜਬਜਧ ਚੀਨੀ॥ (41-28-10) 
 ਇਉ  ਸਜਤਗੁਰ ਸਾਜਿਬ ਭਏ ਜਦਆਲਾ॥ (41-28-11) 
 ਤਬ ਛ ਿ ਗਏ ਸਭ ਿੀ ਿੰਿਾਲਾ॥ (41-28-12) 
 ਕਜਰ ਜਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿਜਰ ਜਗਰਧਾਰੇ॥ (41-28-13) 
 ੳਜਿ ਪਕਜੜ ਬਾਂਿ ਭਉਿਲ ਸੋੋਂ ਤਾਰੇ॥ (41-28-14) 
 ਇਉ ੋਂ ਕਜਰ ਿੈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਕਾਰਾ॥ (41-28-15) 
 ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੁ ਮੁਜਿ ਲੇਿੁ ਉਬਾਰਾ ॥ ੨੮॥੪੧॥ (41-28-16) 


