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ਸੋਿਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥

ਜੈ ਘਿਰ ਕੀਰਿਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਿਹਲਾ ਿਸਵਿਰਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥

ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਿਹਲਾ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਿਜਤੁ ਸੋਿਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਿਨਤ ਿਨਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ਤੇਰੇ ਦਾਨ�  ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿਤਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥

ਸੰਬਿਤ ਸਾਹਾ ਿਲਿਖਆ ਿਮਿਲ ਕਿਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਿਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥

ਘਿਰ ਘਿਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਿਨਤ ਪਵੰਿਨ ॥

ਸਦਣਹਾਰਾ ਿਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਿਦਹ ਆਵੰਿਨ ॥੪॥੧॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਿਛਅ ਘਰ ਿਛਅ ਗੁਰ ਿਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨ� ਕ ॥੧॥

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਿਤ ਹੋਇ ॥

ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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ਿਵਸੁਏ ਚਿਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਿਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ ॥

ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਿਤ ਅਨ� ਕ ॥

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨ�  ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥

ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥

ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਹਸ ਤਵ ਨ� ਨ ਨਨ ਨ� ਨ ਹਿਹ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤ�ਹੀ ॥

ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥

ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ਿਤਸ ਦੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥

ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨ�  ਅਨਿਦਨ� ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥

ਿਕ�ਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

ਪੂਰਿਬ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥
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ਕਿਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥

ਕਿਰ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਕਤ ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥

ਿਜਉ ਿਜਉ ਚਲਿਹ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਿਹ ਿਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥

ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ�ਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ�ਭ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥

ਈਹਾ ਖਾਿਟ ਚਲਹੁ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥

ਅਉਧ ਘਟੈ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥

ਮਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਿਹ ਤਿਰਓ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥

ਿਜਸਿਹ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਤਿਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਿਬਹਾਝਹੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥

ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥
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