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ਹਿਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਿਰ ਮਾਿਰਆ ਪ�ਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ ॥

ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਿਨੰਦਕਾ ਿਪਿਠ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਿਖ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਅੰਿਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਿਮ ਨ ਹੋਈ ॥
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ ॥
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਾਿਤ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ॥
ਤੰੂ ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਫਿਤ ਸੁਆਿਲ�ਹਉ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥੨॥

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨ� ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਿਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਨ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਈਸਰੁ ਬ�ਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਇੰਦ� ਇੰਦ�ਾਸਿਣ ਬੈਠ�  ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ�ਹਮੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
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ਸੇਈ ਤੁਧਨ�  ਗਾਵਿਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨ�  ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥

ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਿਭ ਸੁਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥
ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥

ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥
ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥
ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨ�  ਨ ਪਾਈਆ ॥

ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥
ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥

ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂਖ ॥੧॥

ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥
ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥
ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥

ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਿਰ ਕੇ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥
ਹਮ ਕੀਰੇ ਿਕਰਮ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਿਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥
ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ�ਾਨ ਸਖਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤ�ਪਤਾਸਿਹ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥੨॥

ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਿਸ ॥
ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧ�ਗੁ ਜੀਵੇ ਿਧ�ਗੁ ਜੀਵਾਿਸ ॥੩॥

ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਾਿਸ ॥
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੪॥੪॥

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਿਚਤਵਿਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਿਰਆ ॥
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਸੁ ਤਿਰਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥
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ਊਡੇ ਊਿਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਿਰਆ ॥
ਿਤਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥

ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ॥੪॥੫॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੰੂ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥

ਤੰੂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥
ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥

ਤੰੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
ਤੰੂ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥
ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥

ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥
ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥

ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਿਪ ਸਮਾਸੀ ॥
ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥

ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਅਨ� ਕ ਅਨੰਤਾ ॥

ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਿਹ ਜਪਿਹ ਬੇਅੰਤਾ ॥
ਤੇਰੇ ਅਨ� ਕ ਤੇਰੇ ਅਨ� ਕ ਪੜਿਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥

ਤੰੂ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਤੰੂ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੰੂ ਏਕੋ ਜੀ ਤੰੂ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੰੂ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸ�ਸਿਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਚਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸ�ਈ ॥
ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੰੂ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥
ਿਜਸ ਨ�  ਿਕ�ਪਾ ਕਰਿਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥
ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਿਵਛੋਿੜਆ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥

ਤੰੂ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥

ਿਵਜੋਿਗ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁਿੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥

ਿਜਸ ਨ�  ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥
ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸੋਇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਿਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥
ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥
ਪ�ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਿਜਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੩॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥

ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥

ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥
ਜਨਮੁ ਿਬ�ਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥
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ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥

ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥

ਕਬ�ੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥

ਚੌਪਈ ॥

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਛਾ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਚਤ ਕੀ ਇਛਾ ॥

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥
ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ�ਿਤਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥

ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥
ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਿਹ ਬਚਾਵਹੁ ॥
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਿਰਵਾਰਾ ॥

ਸੇਵਕ ਿਸਖ� ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥

ਮੋ ਰਛਾ ਿਨਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਿਰਯੈ ॥
ਸਭ ਬੈਿਰਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਿਰਯੈ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ਤੋਿਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਿਪਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥

ਤੁਮਿਹ ਛਾਿਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧ�ਾਊ ॥
ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੌ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ ॥
ਸੇਵਕ ਿਸਖ� ਹਮਾਰੇ ਤਾਿਰਯਿਹ ॥

ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤ� ਹਮਾਰੇ ਮਾਿਰਯਿਹ ॥੩੮੦॥

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਿਰਯੈ ॥
ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ�ਾਸ ਿਨਵਿਰਯੈ ॥

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ॥
ਸ�ੀ ਅਿਸਧੁਜ ਜੂ ਕਿਰਯਹੁ ਰਛਾ ॥੩੮੧॥

ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਮੁਿਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਸਾਿਹਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਿਪਯਾਰੇ ॥
ਦੀਨਬੰਧੁ ਦੁਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥

ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ�ਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥
ਕਾਲ ਪਾਇ ਿਸਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥
ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਿਰ ਿਬਸਨ ਪ�ਕਾਸਾ ॥

ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸਾ ॥੩੮੩॥

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਿਸਵ ਕੀਯੋ ॥
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ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ�ਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਿਹ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥
ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥

ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਿਝਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥

ਨਮਸਕਾਰ ਿਤਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਕਲ ਪ�ਜਾ ਿਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਸਵਕਨ ਕੋ ਿਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥
ਸਤ�ਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੰੁਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥

ਸਭ ਪਰ ਿਕ�ਪਾ ਿਦ�ਸਿਟ ਕਿਰ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥
ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥
ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ�  ॥

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨ�  ॥੩੮੮॥

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥
ਪ�ਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥
ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੰੂ ॥

ਤੁਮ ਮੈ ਿਮਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੰੂ ॥੩੮੯॥

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਿਸ�ਸਿਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥
ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਿਝ ਉਚਾਰੈ ॥

ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਿਨਰਾਲਮ ॥
ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥

ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨ� ਿਬਕਾਰ ਿਨ� ਲੰਭ ॥
ਆਿਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਿਦ ਅਸੰਭ ॥
ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥

ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥

ਤਾ ਕੌ ਕਿਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥
ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥
ਮਹਾਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਿਸਵ ॥

ਿਨਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਿਹ ਿਭਵ ॥੩੯੨॥
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ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਿਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥
ਬਰਨਤ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਤੁਿਹ ਤੇਤੀ ॥
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥

ਿਕਹ ਿਬਿਧ ਸਜਾ ਪ�ਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥

ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥

ਉਤਭੁਜ ਖਾਿਨ ਬਹੁਿਰ ਰਿਚ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥

ਕਹੰੂ ਫੂਿਲ ਰਾਜਾ ਹ�ੈ ਬੈਠਾ ॥
ਕਹੰੂ ਿਸਮਿਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥
ਸਗਰੀ ਿਸ�ਸਿਟ ਿਦਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥

ਅਬ ਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥
ਿਸਖ� ਉਬਾਿਰ ਅਿਸਖ� ਸੰਘਰੋ ॥
ਦੁਸਟ ਿਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥

ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥

ਜੇ ਅਿਸਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਸਟ ਦੁਿਖਤ ਹ�ੈ ਮਰੇ ॥
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਿਤਹਾਰੇ ॥

ਿਤਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥

ਜੋ ਕਿਲ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਿਧਐਹੈ ॥
ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਿਨਕਿਟ ਨਿਹ ਐਹੈ ॥
ਰਛਾ ਹੋਇ ਤਾਿਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥

ਦੁਸਟ ਅਿਰਸਟ ਟਰ� ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥

ਿਕ�ਪਾ ਿਦ�ਸਿਟ ਤਨ ਜਾਿਹ ਿਨਹਿਰਹੋ ॥
ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਿਹ ਹਿਰਹੋ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ॥

ਦੁਸਟ ਛਾਹ ਛ�ੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥

ਏਕ ਬਾਰ ਿਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ॥
ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਿਹ ਉਬਾਰਾ ॥
ਿਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਿਤਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥

ਦਾਿਰਦ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥

ਖੜਗਕੇਤੁ ਮੈ ਸਰਿਨ ਿਤਹਾਰੀ ॥
ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥
ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ ॥

ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥
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ਿਕ�ਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ ॥
ਗ�ੰ ਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ ॥

ਿਕਲਿਬਖ ਸਕਲ ਦੇਖ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥
ਦੁਸਟ ਦੋਿਖਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥

ਸ�ੀ ਅਿਸਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ॥
ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ�ੰ ਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥
ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥

ਦੂਖ ਨ ਿਤਸੈ ਿਬਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥

ਅਿੜਲ ॥

ਸੁਨ�  ਗੰੁਗ ਜੋ ਯਾਿਹ ਸੁ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ॥
ਸੁਨ�  ਮੂੜ ਿਚਤ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ॥
ਦੂਖ ਦਰਦ ਭੌ ਿਨਕਟ ਨ ਿਤਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ॥
ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ॥੪੦੪॥

ਚੌਪਈ ॥

ਸੰਬਤ ਸਤ�ਹ ਸਹਸ ਭਿਣਜੈ ॥
ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਿਨ ਤੀਿਨ ਕਿਹਜੈ ॥
ਭਾਦ�ਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਿਵ ਵਾਰਾ ॥
ਤੀਰ ਸਤੁਦ�ਵ ਗ�ੰ ਥ ਸੁਧਾਰਾ ॥੪੦੫॥

ਇਿਤ ਸ�ੀ ਚਿਰਤ� ਪਖ�ਾਨ�  ਿਤ�ਯਾ ਚਿਰਤ�ੇ ਮੰਤ�ੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਚਾਰ
ਸੌ ਚਾਰ ਚਿਰਤ� ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੪੦੪॥੭੫੩੯॥ ਸਮਾਪਤਮ ॥

ਪ�ਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀ ਆਨਯੋ ॥
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨ� ਕ ਕਹ� ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਯੋ ॥
ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ� ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਯੋ ॥

ਸ�ੀ ਅਿਸਪਾਨ ਿਕ�ਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰ ਮੈ ਨ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਿਹ ਬਖਾਨਯੋ ॥੮੬੩॥

ਦੋਹਰਾ ॥

ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਿਡ ਕੈ ਗਹਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ॥
ਬ�ਿਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਿਸ ਗੋਿਬੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ॥੮੬੪॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥
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ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥
ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥

ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥
ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥
ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥
ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨ� ਰੇ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥

ਕਿਰ ਸ�ਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥
ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥

ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨ� ਰਥ ਪੂਰੇ ॥
ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਪ�ਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥

ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਿਵਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥

ਮੰੁਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਥਾਲ ਿਵਿਚ ਿਤੰਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥
ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥

ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੰੁਚੈ ਿਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਰਖੁ ਉਿਰ ਧਾਰੋ ॥

ਤਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਿਗ ਤਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥
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ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨ�  ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥
ਮੈ ਿਨਰਗੁਿਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਿਮਹਰਾਮਿਤ ਹੋਈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਿਮਿਲਆ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤ� ਜੀਵ� ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਿਰਆ ॥੧॥

ਪਉੜੀ ॥

ਿਤਥੈ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਿਜਥੈ ਕੋਇ ਨਾਿਹ ॥
ਓਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਿਹ ॥

ਸੁਿਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਛਿਡ ਜਾਿਹ ॥
ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਿਰ ਪਾਿਹ ॥
ਿਜਨ ਕਉ ਲਗੀ ਿਪਆਸ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਸੇਇ ਖਾਿਹ ॥
ਕਿਲ ਮਿਹ ਏਹੋ ਪੰੁਨੁ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਿਹ ॥
ਸਭਸੈ ਨ�  ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਮ�ਹਾਲੇ ਸਾਿਹ ਸਾਿਹ ॥

ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਿਜ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਆਿਹ ॥੯॥

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ਅੰਤਿਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਿਜਹਵਾ ਜਿਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥
ਨ� ਤ�ੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸ�ਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨ�  ਏਹ ਵਥੁ ਦੇਇ ॥
ਜਗ ਮਿਹ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਿਹ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਅਨੁ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ॥

ਹੋਆ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਾਿਰਅਨੁ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਭਵਜਲੁ ਤਾਿਰਅਨੁ ॥

ਸਾਕਤ ਿਨੰਦਕ ਦੁਸਟ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਿਬਦਾਿਰਅਨੁ ॥
ਿਤਸੁ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨ�  ਮਾਿਹ ॥

ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥
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