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ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ
ੴ ਸਹਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਹਨਰਭਉ ਹਨਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਹਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਹਿ ॥
॥ ਜਪੁ ॥
ਆਹਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਹਿ ਸਚੁ ॥
ਿੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਿੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥
ਸੋਚੈ ਸੋਹਚ ਨ ਿੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਿੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਿਾ ਹਲਵ ਿਾਰ ॥
ਭੁ ਹਖਆ ਭੁ ਖ ਨ ਉਿਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥
ਸਿਸ ਹਸਆਣਪਾ ਲਖ ਿੋਹਿ ਿ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਹਲ ॥
ਹਕਵ ਸਹਚਆਰਾ ਿੋਈਐ ਹਕਵ ਕੂੜੈ ਿੁ ਟੈ ਪਾਹਲ ॥
ਿੁਕਹਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਹਲਹਖਆ ਨਾਹਲ ॥੧॥
ਿੁਕਮੀ ਿੋਵਹਨ ਆਕਾਰ ਿੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
ਿੁਕਮੀ ਿੋਵਹਨ ਜੀਅ ਿੁਕਹਮ ਹਮਲੈ ਵਹਿਆਈ ॥
ਿੁਕਮੀ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਿੁਕਹਮ ਹਲਹਖ ਿੁਖ ਸੁ ਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
ਇਕਨਾ ਿੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਹਕ ਿੁਕਮੀ ਸਿਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
ਿੁਕਮੈ ਅੰਿਹਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਿਹਰ ਿੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਿੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਿ ਿਉਮੈ ਕਿੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਾਣੁ ਿੋਵੈ ਹਕਸੈ ਿਾਣੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਾਹਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁ ਣ ਵਹਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਹਵਹਿਆ ਹਵਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਹਜ ਕਰੇ ਿਨੁ ਖੇਿ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਹਿਹਰ ਿੇਿ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਸੈ ਿੂਹਰ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਿਾਿਰਾ ਿਿੂਹਰ ॥
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ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਿੋਹਟ ॥
ਕਹਥ ਕਹਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਹਟ ਕੋਹਟ ॥
ਿੇਿਾ ਿੇ ਲੈ ਿੇ ਥਹਕ ਪਾਹਿ॥
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਹਰ ਖਾਿੀ ਖਾਹਿ ॥
ਿੁਕਮੀ ਿੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਿੁ ॥
ਨਾਨਕ ਹਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਿੁ ॥੩॥
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਹਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਿੇਹਿ ਿੇਹਿ ਿਾਹਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥
ਿੇਹਰ ਹਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਹਜਿੁ ਹਿਸੈ ਿਰਬਾਰੁ ॥
ਮੁਿੌ ਹਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਹਜਿੁ ਸੁ ਹਣ ਧਰੇ ਹਪਆਰੁ ॥
ਅੰਹਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਹਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਿਰੀ ਮੋਖੁ ਿੁਆਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਹਚਆਰੁ ॥੪॥
ਥਾਹਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਿਾ ਨ ਿੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਹਪ ਹਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਹਜਹਨ ਸੇਹਵਆ ਹਿਹਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁ ਣੀ ਹਨਧਾਨੁ ॥
ਗਾਵੀਐ ਸੁ ਣੀਐ ਮਹਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
ਿੁਖੁ ਪਰਿਹਰ ਸੁ ਖੁ ਘਹਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥
ਗੁ ਰਮੁਹਖ ਨਾਿੰ ਗੁ ਰਮੁਹਖ ਵੇਿੰ ਗੁ ਰਮੁਹਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁ ਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁ ਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁ ਰੁ ਪਾਰਬਿੀ ਮਾਈ ॥
ਜੇ ਿਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਿੀ ਕਿਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁ ਰਾ ਇਕ ਿੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਹਵਸਹਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
ਿੀਰਹਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਹਿਸੁ ਭਾਵਾ ਹਵਣੁ ਭਾਣੇ ਹਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
ਜੇਿੀ ਹਸਰਹਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਹਵਣੁ ਕਰਮਾ ਹਕ ਹਮਲੈ ਲਈ ॥
ਮਹਿ ਹਵਹਚ ਰਿਨ ਜਵਾਿਰ ਮਾਹਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁ ਰ ਕੀ ਹਸਖ ਸੁ ਣੀ ॥
ਗੁ ਰਾ ਇਕ ਿੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਹਵਸਹਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
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ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਿੋਰ ਿਸੂ ਣੀ ਿੋਇ ॥
ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਹਵਹਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਹਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਹਿ ਜਹਗ ਲੇ ਇ ॥
ਜੇ ਹਿਸੁ ਨਿਹਰ ਨ ਆਵਈ ਿ ਵਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
>ਕੀਟਾ ਅੰਿਹਰ ਕੀਟੁ ਕਹਰ ਿੋਸੀ ਿੋਸੁ ਧਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਨਰਗੁ ਹਣ ਗੁ ਣੁ ਕਰੇ ਗੁ ਣਵੰਹਿਆ ਗੁ ਣੁ ਿੇ ॥
ਿੇਿਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁ ਝਈ ਹਜ ਹਿਸੁ ਗੁ ਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥
ਸੁ ਹਣਐ ਹਸਧ ਪੀਰ ਸੁ ਹਰ ਨਾਥ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਧਰਹਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਿੀਪ ਲੋ ਅ ਪਾਿਾਲ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
ਸੁ ਹਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਿੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਮੁਹਖ ਸਾਲਾਿਣ ਮੰਿੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਹਿ ਿਹਨ ਭੇਿ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਸਾਸਿ ਹਸਹਮਰਹਿ ਵੇਿ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
ਸੁ ਹਣਐ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਹਗਆਨੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਅਿਸਹਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਪਹੜ ਪਹੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਲਾਗੈ ਸਿਹਜ ਹਧਆਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
ਸੁ ਹਣਐ ਸਰਾ ਗੁ ਣਾ ਕੇ ਗਾਿ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਹਿਸਾਿ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਿੁ ॥
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ਸੁ ਹਣਐ ਿਾਥ ਿੋਵੈ ਅਸਗਾਿੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥
ਸੁ ਹਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਹਿ ਕਿੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਿੈ ਹਪਛੈ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥
ਕਾਗਹਿ ਕਲਮ ਨ ਹਲਖਣਿਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਹਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਹਨ ਜਾਣੈ ਮਹਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥
ਮੰਨੈ ਸੁ ਰਹਿ ਿੋਵੈ ਮਹਨ ਬੁਹਧ ॥
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁ ਹਧ ॥
ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਹਥ ਨ ਜਾਇ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਹਨ ਜਾਣੈ ਮਹਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥
ਮੰਨੈ ਮਾਰਹਗ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਪਹਿ ਹਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਿੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਹਨ ਜਾਣੈ ਮਹਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥
ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਿੁਆਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਿਰੈ ਿਾਰੇ ਗੁ ਰੁ ਹਸਖ ॥
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਹਭਖ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਹਨ ਜਾਣੈ ਮਹਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥
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ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਿਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਪੰਚੇ ਸੋਿਹਿ ਿਹਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥
ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁ ਰੁ ਏਕੁ ਹਧਆਨੁ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਿੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਿੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਿੀ ਸੁ ਮਾਰੁ ॥
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਿਇਆ ਕਾ ਪੂਿੁ ॥
ਸੰਿੋਖੁ ਥਾਹਪ ਰਹਖਆ ਹਜਹਨ ਸੂ ਹਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਿੋਵੈ ਸਹਚਆਰੁ ॥
ਧਵਲੈ ਉਪਹਰ ਕੇਿਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਰਿੀ ਿੋਰੁ ਪਰੈ ਿੋਰੁ ਿੋਰੁ ॥
ਹਿਸ ਿੇ ਭਾਰੁ ਿਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
ਜੀਅ ਜਾਹਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥
ਸਭਨਾ ਹਲਹਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
ਏਿੁ ਲੇ ਖਾ ਹਲਹਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਲੇ ਖਾ ਹਲਹਖਆ ਕੇਿਾ ਿੋਇ ॥
ਕੇਿਾ ਿਾਣੁ ਸੁ ਆਹਲਿੁ ਰੂਪੁ ॥
ਕੇਿੀ ਿਾਹਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਿੁ ॥
ਕੀਿਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
ਹਿਸ ਿੇ ਿੋਏ ਲਖ ਿਰੀਆਉ ॥
ਕੁਿਰਹਿ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਹਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਿਪ ਿਾਉ ॥
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਹਖ ਵੇਿ ਪਾਿ ॥
ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਹਨ ਰਿਹਿ ਉਿਾਸ ॥
ਅਸੰਖ ਭਗਿ ਗੁ ਣ ਹਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
ਅਸੰਖ ਸਿੀ ਅਸੰਖ ਿਾਿਾਰ ॥
ਅਸੰਖ ਸੂ ਰ ਮੁਿ ਭਖ ਸਾਰ ॥
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ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਹਲਵ ਲਾਇ ਿਾਰ ॥
ਕੁਿਰਹਿ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਹਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥
ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਿਰਾਮਖੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਹਰ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਿਹਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਹਰ ਜਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਕੂਹੜਆਰ ਕੂੜੇ ਹਿਰਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਮਲੇ ਛ ਮਲੁ ਭਹਖ ਖਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਹਨੰ ਿਕ ਹਸਹਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਿੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਹਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥
ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅ ॥
ਅਸੰਖ ਕਿਹਿ ਹਸਹਰ ਭਾਰੁ ਿੋਇ ॥
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਿ ॥
ਅਖਰੀ ਹਗਆਨੁ ਗੀਿ ਗੁ ਣ ਗਾਿ ॥
ਅਖਰੀ ਹਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਹਣ ॥
ਅਖਰਾ ਹਸਹਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਹਣ ॥
ਹਜਹਨ ਏਹਿ ਹਲਖੇ ਹਿਸੁ ਹਸਹਰ ਨਾਹਿ ॥
ਹਜਵ ਿੁਰਮਾਏ ਹਿਵ ਹਿਵ ਪਾਹਿ ॥
ਜੇਿਾ ਕੀਿਾ ਿੇਿਾ ਨਾਉ ॥
ਹਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਿੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
ਕੁਿਰਹਿ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
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ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਹਿ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥
ਭਰੀਐ ਿਥੁ ਪੈਰੁ ਿਨੁ ਿੇਿ ॥
ਪਾਣੀ ਧੋਿੈ ਉਿਰਸੁ ਖੇਿ ॥
ਮੂਿ ਪਲੀਿੀ ਕਪੜੁ ਿੋਇ ॥
ਿੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਿੁ ਧੋਇ ॥
ਭਰੀਐ ਮਹਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਹਗ ॥
ਓਿੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਹਗ ॥
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥
ਕਹਰ ਕਹਰ ਕਰਣਾ ਹਲਹਖ ਲੈ ਜਾਿੁ ॥
ਆਪੇ ਬੀਹਜ ਆਪੇ ਿੀ ਖਾਿੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿੁਕਮੀ ਆਵਿੁ ਜਾਿੁ ॥੨੦॥
ਿੀਰਥੁ ਿਪੁ ਿਇਆ ਿਿੁ ਿਾਨੁ ॥
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਹਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
ਸੁ ਹਣਆ ਮੰਹਨਆ ਮਹਨ ਕੀਿਾ ਭਾਉ ॥
ਅੰਿਰਗਹਿ ਿੀਰਹਥ ਮਹਲ ਨਾਉ ॥
ਸਹਭ ਗੁ ਣ ਿੇਰੇ ਮੈ ਨਾਿੀ ਕੋਇ ॥
ਹਵਣੁ ਗੁ ਣ ਕੀਿੇ ਭਗਹਿ ਨ ਿੋਇ ॥
ਸੁ ਅਸਹਿ ਆਹਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
ਸਹਿ ਸੁ ਿਾਣੁ ਸਿਾ ਮਹਨ ਚਾਉ ॥
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਿੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਹਥਹਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
ਕਵਹਣ ਹਸ ਰੁਿੀ ਮਾਿੁ ਕਵਣੁ ਹਜਿੁ ਿੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਿਿੀ ਹਜ ਿੋਵੈ ਲੇ ਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
ਵਖਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਿੀਆ ਹਜ ਹਲਖਹਨ ਲੇ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
ਹਥਹਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਹਿ ਮਾਿੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
ਜਾ ਕਰਿਾ ਹਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
ਹਕਵ ਕਹਰ ਆਖਾ ਹਕਵ ਸਾਲਾਿੀ ਹਕਉ ਵਰਨੀ ਹਕਵ ਜਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਖਹਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਿੂ ਇਕੁ ਹਸਆਣਾ ॥
ਵਿਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਿੋਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਿੈ ॥੨੧॥
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ਪਾਿਾਲਾ ਪਾਿਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਹਲ ਥਕੇ ਵੇਿ ਕਿਹਨ ਇਕ ਵਾਿ ॥
ਸਿਸ ਅਿਾਰਿ ਕਿਹਨ ਕਿੇਬਾ ਅਸੁ ਲੂ ਇਕੁ ਧਾਿੁ ॥
ਲੇ ਖਾ ਿੋਇ ਿ ਹਲਖੀਐ ਲੇ ਖੈ ਿੋਇ ਹਵਣਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
ਸਾਲਾਿੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਿੀ ਸੁ ਰਹਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
ਨਿੀਆ ਅਿੈ ਵਾਿ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਹਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
ਸਮੁੰਿ ਸਾਿ ਸੁ ਲਿਾਨ ਹਗਰਿਾ ਸੇਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
ਕੀੜੀ ਿੁ ਹਲ ਨ ਿੋਵਨੀ ਜੇ ਹਿਸੁ ਮਨਿੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
ਅੰਿੁ ਨ ਹਸਿਿੀ ਕਿਹਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥
ਅੰਿੁ ਨ ਕਰਣੈ ਿੇਹਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥
ਅੰਿੁ ਨ ਵੇਖਹਣ ਸੁ ਣਹਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਹਕਆ ਮਹਨ ਮੰਿੁ ॥
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਿਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਅੰਿ ਕਾਰਹਣ ਕੇਿੇ ਹਬਲਲਾਹਿ ॥
ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
ਏਿੁ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਬਿੁਿਾ ਕਿੀਐ ਬਿੁਿਾ ਿੋਇ ॥
ਵਿਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
ਊਚੇ ਉਪਹਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
ਏਵਿੁ ਊਚਾ ਿੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ਹਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
ਜੇਵਿੁ ਆਹਪ ਜਾਣੈ ਆਹਪ ਆਹਪ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਕਰਮੀ ਿਾਹਿ ॥੨੪॥
ਬਿੁਿਾ ਕਰਮੁ ਹਲਹਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
ਵਿਾ ਿਾਿਾ ਹਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥
ਕੇਿੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
ਕੇਹਿਆ ਗਣਿ ਨਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
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ਕੇਿੇ ਖਹਪ ਿੁ ਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
ਕੇਿੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
ਕੇਿੇ ਮੂਰਖ ਖਾਿੀ ਖਾਹਿ ॥
ਕੇਹਿਆ ਿੂਖ ਭੂ ਖ ਸਿ ਮਾਰ ॥
ਏਹਿ ਹਭ ਿਾਹਿ ਿੇਰੀ ਿਾਿਾਰ ॥
ਬੰਹਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਿੋਇ ॥
ਿੋਰੁ ਆਹਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਹਣ ਪਾਇ ॥
ਓਿੁ ਜਾਣੈ ਜੇਿੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥
ਆਖਹਿ ਹਸ ਹਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
ਹਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਹਸਿਹਿ ਸਾਲਾਿ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਹਿਸਾਿੀ ਪਾਹਿਸਾਿੁ ॥੨੫॥
ਅਮੁਲ ਗੁ ਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਿਾਰ ॥
ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
>ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਿੀਬਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਿੁ ਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਹਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਆਹਖ ਆਹਖ ਰਿੇ ਹਲਵ ਲਾਇ ॥
ਆਖਹਿ ਵੇਿ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਹਖਆਣ ॥
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਿ ॥
ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਿੈ ਗੋਹਵੰਿ ॥
ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਹਸਧ ॥
ਆਖਹਿ ਕੇਿੇ ਕੀਿੇ ਬੁਧ ॥
ਆਖਹਿ ਿਾਨਵ ਆਖਹਿ ਿੇਵ ॥
ਆਖਹਿ ਸੁ ਹਰ ਨਰ ਮੁਹਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥
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ਕੇਿੇ ਆਖਹਿ ਆਖਹਣ ਪਾਹਿ ॥
ਕੇਿੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਹਿ ਉਹਿ ਜਾਹਿ ॥
>ਏਿੇ ਕੀਿੇ ਿੋਹਰ ਕਰੇਹਿ ॥
ਿਾ ਆਹਖ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
ਜੇਵਿੁ ਭਾਵੈ ਿੇਵਿੁ ਿੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਹਵਗਾੜੁ ॥
ਿਾ ਹਲਖੀਐ ਹਸਹਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
ਸੋ ਿਰੁ ਕੇਿਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਿਾ ਹਜਿੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
ਵਾਜੇ ਨਾਿ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਵਾਵਣਿਾਰੇ ॥
ਕੇਿੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਹਸਉ ਕਿੀਅਹਨ ਕੇਿੇ ਗਾਵਣਿਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਿੁ ਿਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਿੁਆਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਹਚਿੁ ਗੁ ਪਿੁ ਹਲਹਖ ਜਾਣਹਿ ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਿੇਵੀ ਸੋਿਹਨ ਸਿਾ ਸਵਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਇੰਿ ਇਿਾਸਹਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਹਿਆ ਿਹਰ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਹਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਹਰ ਗਾਵਹਨ ਸਾਧ ਹਵਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਨ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਨ ਪੰਹਿਿ ਪੜਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਿਾ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਮੋਿਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਿਹਨ ਸੁ ਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥
ਗਾਵਹਨ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਅਿਸਹਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਿਾਬਲ ਸੂ ਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿਾ ਕਹਰ ਕਹਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥
ਸੇਈ ਿੁ ਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਹਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥
ਿੋਹਰ ਕੇਿੇ ਗਾਵਹਨ ਸੇ ਮੈ ਹਚਹਿ ਨ ਆਵਹਨ ਨਾਨਕੁ ਹਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
ਿੈ ਭੀ ਿੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਹਜਹਨ ਰਚਾਈ ॥
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਹਰ ਕਹਰ ਹਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਹਜਹਨ ਉਪਾਈ ॥
ਕਹਰ ਕਹਰ ਵੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਹਜਵ ਹਿਸ ਿੀ ਵਹਿਆਈ ॥
ਜੋ ਹਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਿੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
ਸੋ ਪਾਹਿਸਾਿੁ ਸਾਿਾ ਪਾਹਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਿਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
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ਮੁੰਿਾ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਿੁ ਝੋਲੀ ਹਧਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਹਬਭੂ ਹਿ ॥
ਹਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਹਿ ਿੰਿਾ ਪਰਿੀਹਿ ॥
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਿੀ ਮਹਨ ਜੀਿੈ ਜਗੁ ਜੀਿੁ ॥
ਆਿੇਸੁ ਹਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥
ਆਹਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਿ ਅਨਾਿਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥

ਭੁ ਗਹਿ ਹਗਆਨੁ ਿਇਆ ਭੰਿਾਰਹਣ ਘਹਟ ਘਹਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਿ ॥
ਆਹਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਹਰਹਧ ਹਸਹਧ ਅਵਰਾ ਸਾਿ ॥
ਸੰਜੋਗੁ ਹਵਜੋਗੁ ਿੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇ ਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥
ਆਿੇਸੁ ਹਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥
ਆਹਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਿ ਅਨਾਿਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਹਿ ਹਵਆਈ ਹਿਹਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਿੀਬਾਣੁ ॥
ਹਜਵ ਹਿਸੁ ਭਾਵੈ ਹਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਹਜਵ ਿੋਵੈ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥
ਓਿੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਿਹਰ ਨ ਆਵੈ ਬਿੁਿਾ ਏਿੁ ਹਵਿਾਣੁ ॥
ਆਿੇਸੁ ਹਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥
ਆਹਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਿ ਅਨਾਿਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥

ਆਸਣੁ ਲੋ ਇ ਲੋ ਇ ਭੰਿਾਰ ॥
ਜੋ ਹਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥
ਕਹਰ ਕਹਰ ਵੇਖੈ ਹਸਰਜਣਿਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
ਆਿੇਸੁ ਹਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥
ਆਹਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਿ ਅਨਾਿਹਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥
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ਇਕ ਿੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਿੋਹਿ ਲਖ ਿੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਿੀਸ ॥
ਏਿੁ ਰਾਹਿ ਪਹਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਿੋਇ ਇਕੀਸ ॥
ਸੁ ਹਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਿੀਸ ॥੩੨॥

ਆਖਹਣ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਿ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਹਣ ਿੇਹਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਹਣ ਮਰਹਣ ਨਿ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਹਜ ਮਾਹਲ ਮਹਨ ਸੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਸੁ ਰਿੀ ਹਗਆਹਨ ਵੀਚਾਹਰ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਿੀ ਛੁ ਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਹਜਸੁ ਿਹਥ ਜੋਰੁ ਕਹਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥

ਰਾਿੀ ਰੁਿੀ ਹਥਿੀ ਵਾਰ ॥
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥
ਹਿਸੁ ਹਵਹਚ ਧਰਿੀ ਥਾਹਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥
ਹਿਸੁ ਹਵਹਚ ਜੀਅ ਜੁਗਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਹਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿ ॥
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਿੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਸਚਾ ਆਹਪ ਸਚਾ ਿਰਬਾਰੁ ॥
ਹਿਥੈ ਸੋਿਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਿਰੀ ਕਰਹਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥
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ਧਰਮ ਖੰਿ ਕਾ ਏਿੋ ਧਰਮੁ ॥
ਹਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਿੁ ਕਰਮੁ ॥
ਕੇਿੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਿਰ ਕੇਿੇ ਕਾਨ ਮਿੇਸ ॥
ਕੇਿੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਹਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥
ਕੇਿੀਆ ਕਰਮ ਭੂ ਮੀ ਮੇਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਧੂ ਉਪਿੇਸ ॥
ਕੇਿੇ ਇੰਿ ਚੰਿ ਸੂ ਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਮੰਿਲ ਿੇਸ ॥
ਕੇਿੇ ਹਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਿੇਵੀ ਵੇਸ ॥
ਕੇਿੇ ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਮੁਹਨ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਰਿਨ ਸਮੁੰਿ ॥
ਕੇਿੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਿੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਿੇ ਪਾਿ ਨਹਰੰਿ ॥
ਕੇਿੀਆ ਸੁ ਰਿੀ ਸੇਵਕ ਕੇਿੇ ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਅੰਿੁ ॥੩੫॥

ਹਗਆਨ ਖੰਿ ਮਹਿ ਹਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ॥
ਹਿਥੈ ਨਾਿ ਹਬਨੋਿ ਕੋਿ ਅਨੰਿੁ ॥
ਸਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥
ਹਿਥੈ ਘਾੜਹਿ ਘੜੀਐ ਬਿੁਿੁ ਅਨੂ ਪੁ ॥
ਿਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਿੈ ਹਪਛੈ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥
ਹਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁ ਰਹਿ ਮਹਿ ਮਹਨ ਬੁਹਧ ॥
ਹਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁ ਰਾ ਹਸਧਾ ਕੀ ਸੁ ਹਧ ॥੩੬॥

ਕਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
ਹਿਥੈ ਿੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿੋਰੁ ॥
ਹਿਥੈ ਜੋਧ ਮਿਾਬਲ ਸੂ ਰ ॥
ਹਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥
ਹਿਥੈ ਸੀਿੋ ਸੀਿਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥
ਿਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥
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ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਿਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥
ਹਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਹਿਥੈ ਭਗਿ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ ਅ ॥
ਕਰਹਿ ਅਨੰਿੁ ਸਚਾ ਮਹਨ ਸੋਇ ॥
ਸਚ ਖੰਹਿ ਵਸੈ ਹਨਰੰਕਾਰੁ ॥
ਕਹਰ ਕਹਰ ਵੇਖੈ ਨਿਹਰ ਹਨਿਾਲ ॥
ਹਿਥੈ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਿ ਅੰਿ ਨ ਅੰਿ ॥
ਹਿਥੈ ਲੋ ਅ ਲੋ ਅ ਆਕਾਰ ॥
ਹਜਵ ਹਜਵ ਿੁਕਮੁ ਹਿਵੈ ਹਿਵ ਕਾਰ ॥
ਵੇਖੈ ਹਵਗਸੈ ਕਹਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

ਜਿੁ ਪਾਿਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁ ਹਨਆਰੁ ॥
ਅਿਰਹਣ ਮਹਿ ਵੇਿੁ ਿਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਹਨ ਿਪ ਿਾਉ ॥
ਭਾਾਂਿਾ ਭਾਉ ਅੰਹਮਰਿੁ ਹਿਿੁ ਢਾਹਲ ॥
ਘੜੀਐ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
ਹਜਨ ਕਉ ਨਿਹਰ ਕਰਮੁ ਹਿਨ ਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਹਰ ਹਨਿਾਲ ॥੩੮॥

ਸਲੋ ਕੁ ॥
ਪਵਣੁ ਗੁ ਰੂ ਪਾਣੀ ਹਪਿਾ ਮਾਿਾ ਧਰਹਿ ਮਿਿੁ ॥
ਹਿਵਸੁ ਰਾਹਿ ਿੁਇ ਿਾਈ ਿਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥
ਚੰਹਗਆਈਆ ਬੁਹਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਿਿੂਹਰ ॥
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਿੂਹਰ ॥
ਹਜਨੀ ਨਾਮੁ ਹਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਹਿ ਘਾਹਲ ॥
ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਿੀ ਛੁ ਟੀ ਨਾਹਲ ॥੧॥
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