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GURU NANAK BANI
A Special Issue
We are presenting this special issue of the
Sikh Bulletin. It has entire Bani of Guru
Nanak in Sri Guru Granth Sahib.
We invite the readers of the Sikh Bulletin to
email to us any good translations of any
verses of Guru Nanak into English.
They would be incorporated into this issue.
Eventually an English version of Guru
Nanak’s Bani can be published entirely in
English and from that language translations
into other languages would become easy.
Contemporary of Copernicus and Martin
Luther, Guru Nanak was centuries ahead of
other world Philosophers; only the world
does not know it.
He was a Deist two centuries before
European scholars discovered it; described
the origin of species three centuries before
Charles Darwin’s theory; origin of Universe
five centuries before the development of
modern theories; an environmentalist five
centuries before the movement that is still in
its infancy today.
Technical Associate
Amrinder Singh
This issue of the Sikh Bulletin is only in electronic format
being sent to those whose email addresses we have. If you
or someone you know would like to receive it please
provide the email address. You may also pass it along to
those on your email list.

WHAT SIKHS MUST KNOW ABOUT GURU NANAK
Guru Nanak was a child prodigy, showing early maturity when
questioning his teacher on meaning of life and his priest on
meaning of Janeu. A born linguist, he mastered Sanskrit and
Arabic, two languages in which the Hindu and Islamic literature
was written, the literature that he read in depth, and Persian
which was the official language of his time, at a very young age.
He communicated in the countries he visited in their language,
wore their clothes and ate their food.
To spread his message he travelled the length and breadth of the
Indian-subcontinent to Nepal and Tibet in the north to borders of
Burma in the East, Ceylon in the south and Mecca, Medina and
the neighbouring countries in the Middle East to the west. Within
India he travelled extensively to meet and have discourse with
Indian scholars of various faiths. He travelled to Mecca by sea
with the Muslim pilgrims on Haj and returned to Panjab overland
via Iraq, Iran and Afghanistan, along the well-travelled military
and trade routes.
Not much is known about the details of his travels in the Arab
world but reason and Guru Nanak’s innate curiosity and search
for knowledge dictates that his travels in the realm of the
Ottoman Empire, which was at its peak in the 16th century
when Guru Nanak visited the Middle East, would have been a
must and travel within it would have been safer than it is today.
Ottoman Empire was a powerful multinational, multilingual
empire controlling much of Southeast Europe, Western Asia, the
Caucasus, North Africa, and the Horn of Africa.
It is more than likely that he must have, in addition to Mecca,
Medina and Baghdad, that is commonly referred to about his
Middle East travels, visited, Konya, Turkey. Konya was a
Centre of learning for Sufi Islam established by the followers of
Maulana Jallaluddin Rumi, himself a transplant from present day
Afghanistan of Persian parents.
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Sufis consider themselves to be the original true
proponents of this pure original form of Islam. Guru
Nanak was drawn to Islamic scholars of Sufi Islam
than the Islam practiced in India by the rulers of his
time. During his studies of Islamic literature it stands
to reason that Guru Nanak had access to Rumi’s
writings and must have engaged in discussions with
Sufi scholars in India.
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today’s research this is the closest we come to
placing Guru Nanak in Istanbul, Turkey.

Guru Nanak must have found Rumi’s philosophy to
his liking:
“I’m not from the East or the west.
I’m not Christian or Jew or Muslim.
I’m not Hindu, Buddhist, Sufi or Zen.
I do not belong to any established religion or any
cultural system.
I/m neither body nor soul, for I belong to the Soul
of my Beloved.”

If Guru Nanak did travel to Konya, his travels would
surely have taken him to Jerusalem, place sacred to
the three Semitic religions and on to Istanbul and
may be Baku, Azerbaijan. Background for Guru
Nanak’s portrait below is intriguingly similar to
views of Straits of Bosporus in Istanbul today. With

Straits of Bosporus, Istanbul, separating Asia from Europe
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[Rumi and Guru Nanak portraits and the inscription of
Commencing Verse of Aad Guru Granth Sahib in an ancient
Zoroastrian Temple in Baku, Azerbaijan are published with
permission from Dr. Devinder Singh Chahal from his book
“Nankian Philosophy: Basics for Humanity”.]

A narrative to his visits to Mecca, Medina and
Baghdad has been found in “Babania Kahania” by
Inderjit Singh Jhajj, given to me by Dr. Harbans
Lal:
“During Guru Nanak’s journeys in the Middle East,
a local author, Taajudin Naqshabandhi, joined
Guru Nanak and remained with him for roughly oneand-a-half to two years. Taajudin documented his
time with Guru Nanak in great detail. Four centuries
later, a young man from Kashmir, Syed Mushtaq
Hussain, chanced upon Taajudin’s handwritten
manuscript while studying to become an Islamic
scholar. This manuscript changed Mushtaq’s life. He
converted to Sikhism and went on to become the
renowned Sant Syed Prithipal Singh.
In the absence of any facility available for copying
the book in facsimile, Mushtaq Hussain took notes
from Taajudin's manuscript. He also took notes from
another book, Twarikh-e-Arab, written by Khwaja
Jainul Abdin, a Muslim author who also
accompanied Guru Nanak during his travels to
Mecca. Mushtaq’s notes later formed the basis of the
Punjabi book, Babe Nanak di Baghdad Pheri.”
Inderjit Singh Jhajj, December 26, 2012

Another intriguing look into Guru Nanak’s travels to
the Middle East comes from “My Travels outside
Bombay: Iran, Azerbaijan, Baku” by Ervad ShamsUl-Ulama Dr. Sir Jivanji Jamshedji Modi, B. A., Ph.
D. C. I. E. (1854-1933).
What you see here is the Commencing Verse of the
Adi Granth, courtesy Dr. Devinder Singh Chahal. It
is inscribed in stone above a doorway of a temple
that originally was a prominent centre of
Zoroastrianism in Baku, Azerbaijan, that fell into
disrepair after onset of Islam. Long ago, traders from
India managed to get permission to convert a small
portion of this complex of Zoroastrian Temples as
their place of worship.

I first saw it in Dr. Chahal’s magazine and then on
web under “My Travels outside Bombay: Iran,
Azerbaijan. Baku” by Ervad Shams-UI-Ulama Dr.
Sir Jivanji Jamshedji Modi, B. A., Ph. D. C. I. E.
(1854-1933). He had gone on a pilgrimage to the
places associated with his Zoroastrian ancestors.
My latest exposure to reference to this inscription
came in 2014 when I read, “A Journey from Bengal
to England, through The Northern Part of India,
Kashmire, Afghanistan, And Persia, And into
Russia, by the Caspian-Sea” By George Forster. In
the Civil Service of The Honourable The East
India Company. Printed for R. Faulder, New
Bond-Street, London, 1798. (Original Edition).
George Forester had left Bengal for this overland
Journey from Calcutta on March 23, 1782 arriving in
London on March 31, 1784. Quite a feat! On March
27, 1784 he visited this temple complex in Baku,
saw these inscriptions both in Gurmukhi and
Devnagri script and met a group of aging ‘Moultan
Hindu Traders’ who told him that they were the
last ones because their children are not interested in
following in their footsteps.
Now this is something worth researching by a Sikh
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scholar. Did Guru Nanak visit Konya and
Istanbul in Turkey and perhaps Baku in
Azerbaijan where he ran into Traders from
Multan from his backyard in Panjab? After all
these carvings were there in 1784 only two and a
half centuries after Guru Nanak and trade between
India and that part of the world had gone on for
centuries. In fact it is highly likely where the
ancestors of many Panjabi’s came from. My last
name is Shergill, two Persian words put together,
and meaning the same as in today’s Panjabi. And, to
boot, there is still a province of northern Iran along
the south shore of the Caspian see called, ‘Gilan’,
land of Gils/Gills.
It is time for us to bring the teachings of Guru Nanak
to the notice of the outside world. Best way to do
that is through the medium of English first and then
translation from English into other languages. What
I think we need to concentrate on is to take
advantage of the electronic media and use the
pages of The Sikh Bulletin to coordinate the
translation of the Bani of Guru Nanak into
English. For sure there are several versions of it
already but none of them do justice to what the Guru
is saying.
I ask the readers of The Sikh Bulletin in the
Diaspora to create a dharamsal in their own homes,
become missionaries for Guru Nanak and let their
computer be the channel of communication and
Social Media the Courier Pigeon.
Email to me one hymn of Guru Nanak and its
English translation that you think is worthy of being
brought to the notice of the population in the
countries of our residences. We will invite our
readers’ opinions, arrive at a consensus and then
make it available for everyone to use.
Guru Nanak was One of a Kind, just as his
concept of Kartar/Creator was One and Only.
The world had never produced anyone like him
before nor since. His philosophy is unique and is
applicable in all countries and cultures at all
times.
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He possessed a brilliant mind. He was a Deist two
centuries before European intellectuals coined the
term. Deism rejected revelation and authority as a
source of religious knowledge with the conclusion
that reason and observation of the natural world
are sufficient to determine the existence of a
single creator of the universe. Deism gained
prominence among intellectuals during the Age of
Enlightenment, especially in Britain, France,
Germany and the United States, who, raised as
Christians, believed in one god but became
disenchanted with organized religion and notions
such as the Trinity, Biblical inerrancy and the
supernatural interpretation of events such as
miracles. Included in those influenced by its ideas
were leaders of the American and French
Revolutions.
Guru Nanak threw away centuries old maryada. At a
very young age he refused to wear the janeu;
discarded the caste system; preached against idol
worship; recognised the equality of mankind;
asserted the equality of men and women; opposed
the practice of ‘sati’ (self-immolation by widows
upon their husbands’ death, still prevalent in Hindu
society), rejected the then prevalent concepts of
karma, after life salvation, tapasya, heaven and
hell, incarnation, transmigration, 84 lakh juni,
yatra to holy places, fasting, multiple gods and
goddesses, and of course, unique only to Sikhism,
wished ‘sarbat da bhala’. He gave us nothing like
Ten Commandments or Sharia Law. Instead the
Guru simply says ‘do not commit an act that you
will later regret and do not eat or drink that is
unhealthy for your body and mind’. He wanted
mankind to use ‘bibek budhi’, the only species that
has it.
In this special issue some hymns have English
translation by Dr. Devinder Singh Chahal from
one of his articles and English translation of all the
hymns quoted by Dr. Baldev Singh in his
manuscript that we are planning on publishing this
year.
This is an invitation to the readers who may wish
to join us in spreading the message of Guru
Nanak to the English speaking world. Our
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estimate is that the printing cost of the book will
be around US $1.00. If you wish to join us please
contact us. The cost of shipment will be your
responsibility and it might come to more than
printing. But if you or your family often travel to
India you can bring the books as personal
luggage. Contact email:
editor@sikhbulletin.com
Some Contemporaries of Guru Nanak and some
who came later but developed their theories
similar to Guru Nanak’s on the basis of their own
‘bibek budhi’:
Guru Nanak (1469-1539):
Nicolaus Copernicus, Poland, (1473-1543). They
shared the modern concept of Cosmos.
Martin Luther, Germany (1483-1546). Guru, had
he met him, would have advised him against
attempting reformation of Christianity because a
religion can never be reformed.
Vasco da Gama, Portugal (1460-1524).
Michelangelo, Italy (1475-1564).
Henry VIII, England (1491-1547).
Babur, Uzbekistan (1483-1530). Started Mogul
dynasty in India.
Galileo, Italy (1564-1642) believer in Copernicus
cosmic view; spent last nine years of his life under
house arrest.
Environmentalism (2015) What a refreshing
change from the Vatican, in Galileo’s time and now.
Pope Francis Encyclical on climate change (2015) is
very refreshing and completely opposite to his
predecessors’ actions. Besides, it is fun to watch
United States Republican 2016 Presidential
hopefuls, all totally devoid of conscience, quiver. It
took the world 500 years to catch up with Guru
Nanak, and yet not all the world.
Charles Darwin (1809-1882) published his ‘On the
Origin of Species by means of natural Selection, was
published in 1859, 300 years after Guru Nanak had
expressed it in his hymns.
Alfred
Wagner
(1880-1930),
Germany
hypothesized in 1912 that the continents are slowly
drifting around the Earth. He too had used his bibek
budhi, as Guru Nanak did, by observing the coast
lines of world’s oceans and got laughed at because
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he could not explain the mechanism. Answers came
half a century later with advancement in science.
*****
DOES GURU NANAK BELIEVE IN DEISM?
Prof Devinder Singh Chahal, PhD
Institute for Understanding Sikhism
Laval, Canada
sikhism@iuscanada.com and www. iuscanada.com
It is generally accepted that Sikhism is Monotheistic
religion and so are other religions like Christianity and
Islam. Although Hinduism is considered polytheistic
religion still it is also considered as a monotheistic
religion by them. On the other hand Buddhism does not
discuss God at all.
Although around 1350 BCE certain religious thinkers
abandoned the polytheism of their ancestors and came
to believe in the existence of just one God, not many.
The monotheism being practiced in these days is as
follows: [1]
 Judaism (whose God, Yahweh, chose Mosses as
his Prophet).
 Christianity (whose God, the Christian God,
chose his son Jesus as the Chief Prophet.
 Islam (whose God, Allah, chose Mohammed as
his Chief Prophet).
 Although many Hindus believe in polytheism
(many deities), however, they don’t lag behind
to claim themselves as monotheists.
On the other hand Monotheism according to Guru
Nanak is quite different than that of other religions
since their God, in one way or the other, exists in
Trinity and has a specific Prophet or son for each. The
Monotheistic God of Guru Nanak is ੴ (ਇਕ ਓ ਬੇਅੰ1ਤ
- One and Only That is Infinite) who is a source of
everything, does not occur in Trinity and does not
come into anthropomorphic form, has no particular
prophet or son, existed before the time and space
appeared, existed in the past, exists now and will exist
forever and pervades in everything in the universe.
Although almost all the Sikh theologians and
researchers accept that Guru Nanak’s God is
Monotheistic but I think there may be a rare Sikh
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theologian who would consider Guru Nanak as
DEISTIC. However, I was surprised when I found in
the writing of a Scotsman, Quintin Craufurd, reported
by Dr Inderjeet Singh [2], University of
Wolverhampton, that Sikhism believes in DEISM:
“The author (Quintin Craufurd) had some knowledge
about philosophy of religion(s) which is evident when
he states that Sikhs possess deism. Deists typically
reject supernatural events such as prophecy and
miracles, tending to assert that God (or The Supreme
Architect) has a plan for the universe that is not to be
altered by intervention in the affairs of human life.
Deists believe in the existence of one supreme God
only.”
Deism is defined by www.dictionary.com as follows:
1. Belief in the existence of a God on the evidence of
reason and nature only, with rejection of supernatural
revelation (distinguished from theism).
2. Belief in a God who created the world but has since
remained indifferent to it.
He further writes that [2]: This account is taken from
the book: Craufurd, Quintin. 1790. The History,
Religion, Learning and Manners of the Hindus.
Although the book has been in the public domain for
over 200 years but it has hardly been mentioned by the
Sikh historians in the Punjab Past & Present, the
special commemorative issue on 500th birth centurial
of Guru Nanak contains a partial extract of the
Craufurd account on Sikhs.
Dr Inderjit Singh again writes that: [2]
He (Craufurd) interprets that Guru Nanak became
admirer of Narghenny worship which in all probability
is the concept of Nirgun (a) found in Hindu philosophy
of Vedanta. In Sikh religion the God is both Nirgun
(without attributes) and Sargun (with attributes). Guru
Granth Sahib on page 250 states ‘Nirankaar aakaar aap
nirgun sargun ayk’. ‘Aap akaar aap nirankaar’ (p863
GGS) ‘Raaj joban prabh thoon dhanee, thoon nirguna
thoon sarguna’.
From the above quotes of Guru Arjan Craufurd
declared that Guru Nanak believes in concept of
Nirguna found in Hindu philosophy which will take
Guru Nanak away from his above observation that
Sikhism believes in Deism. If we analyze the bani of
Guru Nanak about Nirgun and Sargun that is quite
different than that of the concept in Hinduism.
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It appears from the paper of Craufurd as analyzed by
Dr Inderjeet Sing that philosophy of Guru Nanak has
not been understood properly even by him (Craufurd),
although he may be the first to declare that Sikhs
believe in Deism.
On the other hand recently Schell [3] has expressed
the current situation about Sikhi founded by Guru
Nanak as follows:
“However, the pristine concepts once propounded
by Guru Nanak have over time degenerated into
just another religion which preached one thing and
did quite another. I am convinced that Guru Nanak
wouldn't recognize his own teachings if he could
come back to see what the situation has become.”
That is the main reason that The Sikh Bulletin is
publishing the bani of Guru Nanak in the current
issue for its interpretation in its real perspective in
the future issues. The Sikh Bulletin and the Institute
for Understanding Sikhism have been busy to make
the humanity to understand Sikhism in its real
perspective since 1999.
Although “Sikhs possess deism” was noticed by
Craufurd in 1790 but many Sikh theologians remained
unaware about this concept of Guru Nanak for the last
225 years. Therefore, this topic needs to be discussed
in detail in the following issues of the Sikh Bulletin and
Understanding Sikhism: The Research Journal to
discover if Guru Nanak’s God was deist or beyond
that.
REFERENCES
1. BRADLEY, R. Philosophy of Science: Did Einstein
believe in God?
http://www.eequalsmcsquared.auckland.ac.nz/
sites/emc2/tl/philosophy/einstein_god.cfm.
2.
SINGH, I. (2015) A Scotsman’s account on
Sikhs ~ Book Extracts
(http://www.sikhnet.com/news/scotsmansaccount-sikhs-book-extracts).
3.
SCELL, J. (2015) A labour of Respect: Working
with Devinder Singh Chahal, PhD,
http://sikhbulletin.com/Bulletins/SikhBulletinM
arApr2015.pdf.
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਮ:੧)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1)
Ik oaŉkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair
akāl mūraṯ ajūnī saibẖaŉ gur parsāḏ.
The commencing verse of Guru Granth Sahib,
shown above, is accepted as Guru Nanak’s
description or definition of God.
1. Manmohan Singh’s translation in ‘Sri Guru
Granth Sahib’, published by Shiromani Gurdwara
Parbandhak Committee is as follows:
There is but one God. True is His name, creative
His personality and immortal His form. He is
without fear, sans enmity, unborn and selfillumined. By the Guru’s grace (He is obtained).
2. Dr Devinder Singh Chahal’s translation
which prompted me to accept Guru Nanak’s
description of God back in 1999:
The One and Only, Oh the Infinite; Exists;
Creator; Without fear (Not governed by any
other-Not under any Law of University); Without
enmity; Timeless (Without effect of time and
space); Neither takes birth nor dies; (Never
comes into any anthropomorphic form); Created
by Itself; Enlightener; and Bounteous.
3. Dr Baldev Singh’s translation:
That One and Only (IkO) -- known as Truth (Sat
Naam), Creator (Karta), Omnipresent (Purkh),
Sovereign and Self-Sufficient/Self-Sustaining
(Nirbhau), without enmity and non-retributive
(Nirvair), Timeless Being/Deathless Being (Akal
Moorat), does not incarnate /beyond birth and
death (Ajuni), Self-Created/Eternal (Saibhan),
Enlightener (Gur) and Bounteous and Sustainer
(Parsad). AGGS, Opening Verse, p. 1.
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Guru Nanak designed this special symbol < to
represent the “One and Only” Entity that is
infinite, ineffable and unfathomable – beyond
human comprehension in totality. It is noteworthy
that Guru Nanak used the numeral 1 (1) instead of
writing one in script as iek (Ik) to emphasize the
“oneness” of God.
4. Hardev Singh Shergill’s translation:
My definition as published in the JanuaryFebruary 2015 issue of the Sikh Bulletin:
There is One and Only, a Singular Reality,
whose True Name is The Creator, that created
Itself; It has no human attributes such as fear,
enmity, limited life span, an image and therefore
it does not communicate with the Prophets
directly or through others, as the Semitic
religions claim, nor does it incarnate as a human
as Hinduism claims. IT can only be
comprehended through knowledge.
That is also why Guru Nanak named the
commune he established in his later life,
‘Kartar Pur’ and salutation as ‘Sat Kartar’.
His followers were called ‘Nanakpanthi’.

॥ ਜਪੁ ॥ (1)P
ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ (1)
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥ (1)
True In The Primal Beginning. True
Throughout The Ages. True Here And Now. O
Nanak, Forever And Ever True. ||1||
AGGS M1 p1
It was there before the Creation, at the time of
Creation, now and it will be there in the future, for
ever and ever. It was there when there was sunn,
nothingness. Out of this nothingness It created the
cosmos, in an instant.
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ਸੋਚੈ ਸੋਤਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ (1)

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਤਹ ॥ (1)

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥ (1)

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਤਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ (1)

ਭੁ ਤਖਆ ਭੁ ਖ ਨ ਉਿਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ (1)

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਿ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ (1)

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਤਹ ਿ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਤਲ ॥ (1)
ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਤਕਵ ਕੂ ੜੈ ਿੁ ਟੈ ਪਾਤਲ ॥ (1)
ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ (1)
The Truth cannot be realized through endless
ritual purifications nor can it be realized through
ascetic practices (withdrawal from active life) nor
through amassing riches nor through endless
clever arguments based on conventional
wisdom/knowledge. Then how could one acquire
the Truth and how could one get rid of ignorance
and falsehood that clouds one’s thinking? The
answer says Nanak lies in the understanding of
Hukam a (Cosmic Law) and living in harmony
with it. AGGS, M 1, p. 1
Harmony with Hukam means concern for the
ecosystem; treating all beings with kindness and
respect for the environment. Then the question
arises: How could one get rid of ignorance and
falsehood? On the pages of AGGS it is mentioned
again and again that Sabad (Knowledge, Truth,
Guru's teachings) destroys ignorance, falsehood,
superstition and doubt:
Guru Nanak emphasized that the purpose of life is
to realize God by living a truthful life. In the
beginning of Jap (Japji), on the opening page of
AGGS, he has described God as Sach, meaning
Eternal Truth. Then in the first stanza on the same
page Nanak has enunciated the purpose of human
life in a question and answer format.

Hukam creates the visible world (shapes/forms).
Hukam is inexplicable (in totality). Life evolves
and develops according to Hukam. Living beings
develop higher and lower levels of consciousness
and intelligence, and experience pain and
pleasure according to Hukam. Some are
liberated
(illuminated)
through
the
understanding of Hukam and some wander
aimlessly forever due to ignorance of Hukam.
Everything in the Cosmos is subject to Hukam.
Nothing can happen without Laws of Nature.
Nanak, it is only when one comprehends the
Hukam that one subdues one’s haumai (selfcenteredness).
AGGS, Jap 1, p. 1.
Guru Nanak observed that every action and
reaction (process) or phenomenon, happening in
this universe and in all the living beings is
governed under some laws/orders. Guru Nanak
calls these laws/order as ਹੁਕਮ (hukm).

ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਾਣੁ ਹੋਵੈ ਤਕਸੈ ਿਾਣੁ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਤਜ ਕਰੇ ਿਨੁ ਖੇਹ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਤਿਤਰ ਦੇਹ ॥ (1)
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਤਦਸੈ ਦੂ ਤਰ ॥ (1)

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ (1)

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂ ਤਰ ॥ (2)

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥ (1)

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ॥ (2)

ਹੁਕਮੀ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਮ ਤਲਤਖ ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਤਹ ॥ (1)

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥ (2)
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ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਤਕ ਪਾਤਹ ॥ (2)

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ (2)

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ (2)
The Great Giver (Bounteous) keeps giving and
the recipients get weary of receiving. Throughout
the ages they subsist on Its bounties.
AGGS, M 1, Jap 3, p. 2.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ (2)
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ (2)
ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਵਣੁ ਭਾਣੇ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ (2)
ਜੇਿੀ ਤਸਰਤਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕ ਤਮਲੈ ਲਈ ॥ (2)
ਮਤਿ ਤਵਤਚ ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਤਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥ (2)
ਨਾਨਕ ਤਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥ (2)
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਤਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥ (2)
ਆਖਤਹ ਮੰਗਤਹ ਦੇਤਹ ਦੇਤਹ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਿਾਰੁ ॥ (2)
True is the Master, true is Its justice, love is Its
language and It is infinite. People pray and beg,
"give us, give us"; the Great Giver keeps giving.
AGGS, Jap 4, p. 2.

(2)
If one practices even one teaching of the Guru,
one is endowed with the wealth of wisdom like a
rich person with gems, jewels and rubies.
AGGS, Jap 6, p. 2.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ (2)
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ (2)
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥ (2)
ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (2)
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਤਗ ਲੇ ਇ ॥ (2)

ਿੇਤਰ ਤਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਤਜਿੁ ਤਦਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥ (2)

ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਿ ਵਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥ (2)

ਮੁਹੌ ਤਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਤਜਿੁ ਸੁਤਣ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ (2)

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥ (2)

ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (2)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥ (2)

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (2)

ਿੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥ (2)

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਤਸਧ ਪੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ (2)

ਥਾਤਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਿਾ ਨ ਹੋਇ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ (2)

ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਦੀਪ ਲੋ ਅ ਪਾਿਾਲ ॥ (2)

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥ (2)

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ (2)

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ (2)

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਤਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ (2)

ਦੁ ਖੁ ਪਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥ (2)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥ (2)

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਿੀ ਮਾਈ ॥ (2)

ਸੁਤਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਤਨ ਭੇਦ ॥ (2)
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ਸੁਤਣਐ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵੇਦ ॥ (2)

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਿੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ (3)

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ (2)

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਸਿੁ ਸੰਿਖ
ੋ ੁ ਤਗਆਨੁ ॥ (3)

ਮੰਨੈ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖੁ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (3)

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥ (3)

ਮੰਨੈ ਿਰੈ ਿਾਰੇ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ (3)

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਤਹ ਨ ਤਭਖ ॥ (3)

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ (3)

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ (3)

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ (3)

ਪੰਚੇ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ (3)

ਪੰਚੇ ਸੋਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥ (3)

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ (3)

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (3)

ਸੁਤਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ (3)

ਕਰਿੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥ (3)

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ (3)

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਿੁ ॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤਪਛੈ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (3)

ਸੰਿੋਖੁ ਥਾਤਪ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਿ ॥ (3)

ਕਾਗਤਦ ਕਲਮ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥ (3)

ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (3)

ਧਵਲੈ ਉਪਤਰ ਕੇਿਾ ਭਾਰੁ ॥ (3)

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ (3)

ਧਰਿੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ (3)

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥ (3)

ਤਿਸ ਿੇ ਭਾਰੁ ਿਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥ (3)
What a great load there is on the bull!
There are countless earths beyond this earth.
What power holds them, and supports their
weight? AGGS M1, p 3

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥ (3)
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ (3)
ਮੰਨੈ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ (3)
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ (3)
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ (3)
ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥ (3)
ਮੰਨੈ ਮਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ (3)
ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਤਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ (3)
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ (3)

Hindu philosophy believed that earth is supported
by a mythical bull. Whenever that bull shifts the
weight of the earth from one horn to the other,
earthquakes result. But Guru says this is not the
only earth. There are countless earths. What power
supports their weight?
ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ (3)
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ਸਭਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁ ੜੀ ਕਲਾਮ ॥ (3)

ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜੋਰ ॥ (4)

ਏਹੁ ਲੇ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (3)

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਤਹ ॥ (4)

ਲੇ ਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕੇਿਾ ਹੋਇ ॥ (3)

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ (4)

ਕੇਿਾ ਿਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂਪੁ ॥ (3)

ਅਸੰਖ ਕੂ ਤੜਆਰ ਕੂ ੜੇ ਤਿਰਾਤਹ ॥ (4)

ਕੇਿੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂ ਿੁ ॥ (3)

ਅਸੰਖ ਮਲੇ ਛ ਮਲੁ ਭਤਖ ਖਾਤਹ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਭਾਰੁ ॥ (4)

ਕੀਿਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ (3)
ਤਿਸ ਿੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ (3)
The universe exploded from one source of energy
(One - Singularity). It sprang from a single act
of Hukam generating innumerable currents of
creation and started to expand.
AGGS, Jap 16, p 3.
ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (3)
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ (3)
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ (3)
ਿੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ (3)

Guru Nanak’s commentary on the 15th century
Indian society. It holds true today for the whole
world.

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ (3)
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਿਪ ਿਾਉ ॥ (3)
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਤਖ ਵੇਦ ਪਾਿ ॥ (3)

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ (4)

ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ (3)
ਅਸੰਖ ਭਗਿ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਸਿੀ ਅਸੰਖ ਦਾਿਾਰ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਮੋਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਿਾਰ ॥ (4)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (4)
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ (4)
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ (4)
ਿੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ (4)
ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥ (4)

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (4)
Numerous are fools, ignorant to the utmost.
Numerous are thieves, who devour others’
possessions. Numerous are tyrants who impose
their will on others. Numerous are cutthroats
who commit murders. Numerous are criminals
who go on committing crimes. Numerous are
liars who keep repeating lies. Numerous are the
wicked who eat filth (make dishonest living).
Numerous are slanderers who carry the load of
calumny on their minds. Nanak, the
lowly/humble, has spoken his views.
AGGS, Jap 18, p. 4.

ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ (4)
ਿੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ (4)
ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ (4)
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅ ॥ (4)
ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥ (4)
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ (4)
ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਿ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ (4)
ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਤਣ ॥ (4)
ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ (4)
ਤਜਤਨ ਏਤਹ ਤਲਖੇ ਤਿਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ (4)
ਤਜਵ ਿੁ ਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਤਹ ॥ (4)
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ਜੇਿਾ ਕੀਿਾ ਿੇਿਾ ਨਾਉ ॥ (4)

ਸੁਅਸਤਿ ਆਤਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥ (4)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ (4)

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ (4)

ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (4)
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ (4)

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਿੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ (4)

ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ (4)

ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਿੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਿੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥ (4)

ਿੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ (4)

ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਿਿੀ ਤਜ ਹੋਵੈ ਲੇ ਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥ (4)
ਵਖਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲੇ ਖੁ ਕੁ ਰਾਣੁ ॥ (4)

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਿਨੁ ਦੇਹ ॥ (4)

ਤਥਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥ (4)

ਪਾਣੀ ਧੋਿੈ ਉਿਰਸੁ ਖੇਹ ॥ (4)
If hands are soiled with dust then cleansing
method is ‘use of simple water’.
AGGS, Jap 20, p 4.

ਜਾ ਕਰਿਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ (4)

ਮੂਿ ਪਲੀਿੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥ (4)
ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥ (4)
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥ (4)
ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥ (4)
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ (4)
ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥ (4)
ਆਪੇ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ (4)

What was the moment or time or lunar day or
day of the week or season or month when the
Cosmos was created? The learned pundits did not
know the time for otherwise they would have
recorded it in the puranas (specific groups of
Hindu scriptures). Nor did the learned qazis
know the time for creation, otherwise they have
written it in the Quran. Neither do the yogis
know the date or day or month or season when
the Cosmos was created. It is only the Creator,
Who created the Cosmos, who knows. AGGS, M
1, Jap 21, p. 4.
Guru Nanak says that no definite time of origin of
the universe is known in any religion.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ (4)
ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ (4)
ਿੀਰਥੁ ਿਪੁ ਦਇਆ ਦਿੁ ਦਾਨੁ ॥ (4)

ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ (5)

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥ (4)
People practice pilgrimage, penance/austerity,
compassion, and charity; If there is any reward
for such activities then, It is equivalent to sesame
seed (means an insignificant achievement).

ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥ (5)

ਸੁਤਣਆ ਮੰਤਨਆ ਮਤਨ ਕੀਿਾ ਭਾਉ ॥ (4)
ਅੰਿਰਗਤਿ ਿੀਰਤਥ ਮਤਲ ਨਾਉ ॥ (4)
ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (4)
ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਿੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (4)

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥ (5)
ਪਾਿਾਲਾ ਪਾਿਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ (5)
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਤਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਿ ॥ (5)
ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਿੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਿੁ ॥ (5)
ਲੇ ਖਾ ਹੋਇ ਿ ਤਲਖੀਐ ਲੇ ਖੈ ਹੋਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ (5)
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥ (5)
After an immense and tiring search, the authors
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of Vedas concluded that there are hundreds of
thousands of netherworlds under netherworlds
and skies above skies. The Semitic texts say that
there are eighteen thousand worlds, but their
Creator is One. However, the Cosmos is so vast
that number of celestial bodies cannot be
counted. It is beyond the scope of
counting/measurement, one would run out of
numbers if one were to undertake such a task.
God is Great who knows the account (of the
celestial bodies in the Universe).
AGGS, Jap 22, p. 5.
There were different concepts about the vastness
of the universe in different religions. After
explaining the old concepts Guru Nanak writes his
own observations about the infiniteness of
universe.
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਏਿੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥ (5)
ਨਦੀਆ ਅਿੈ ਵਾਹ ਪਵਤਹ ਸਮੁੰਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ (5)
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਿਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸੇਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥ (5)
ਕੀੜੀ ਿੁ ਤਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਤਸਿਿੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਵੇਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਤਕਆ ਮਤਨ ਮੰਿੁ ॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਿਾ ਆਕਾਰੁ ॥ (5)
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ (5)
ਅੰਿ ਕਾਰਤਣ ਕੇਿੇ ਤਬਲਲਾਤਹ ॥ (5)
ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਪਾਏ ਜਾਤਹ ॥ (5)
ਏਹੁ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (5)
ਬਹੁਿਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਿਾ ਹੋਇ ॥ (5)
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ (5)
ਊਚੇ ਉਪਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ (5)
ਏਵਿੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ (5)
ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥ (5)
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ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਆਤਪ ॥ (5)
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥ (5)
ਬਹੁਿਾ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ (5)
ਵਿਾ ਦਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥ (5)
ਕੇਿੇ ਮੰਗਤਹ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥ (5)
ਕੇਤਿਆ ਗਣਿ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (5)
ਕੇਿੇ ਖਤਪ ਿੁ ਟਤਹ ਵੇਕਾਰ ॥ (5)
ਕੇਿੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਤਹ ॥ (5)
ਕੇਿੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ (5)
ਕੇਤਿਆ ਦੂ ਖ ਭੂ ਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥ (5)
ਏਤਹ ਤਭ ਦਾਤਿ ਿੇਰੀ ਦਾਿਾਰ ॥ (5)
ਬੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥ (5)
ਹੋਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ (5)
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਪਾਇ ॥ (5)
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਿੀਆ ਮੁਤਹ ਖਾਇ ॥ (5)
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ (5)
ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ (5)
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ (5)
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥ (5)
ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥ (5)
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਿਾਰ ॥ (5)
ਅਮੁਲ ਆਵਤਹ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਤਹ ॥ (5)
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਤਹ ॥ (5)
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (5)
ਅਮੁਲੁ ਿੁ ਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (5)
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (5)
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਿੁ ਰਮਾਣੁ ॥ (5)
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ (5)
ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (5)
ਆਖਤਹ ਵੇਦ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥ (5)
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ਆਖਤਹ ਪੜੇ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ (5)

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਬਰਮੇ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ (5)

ਗਾਵਤਨ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਗੋਪੀ ਿੈ ਗੋਤਵੰਦ ॥ (6)

ਗਾਵਤਨ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ (6)

ਗਾਵਤਹ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਕੇਿੇ ਕੀਿੇ ਬੁਧ ॥ (6)

ਗਾਵਤਨ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦੇਵ ॥ (6)

ਗਾਵਤਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ (6)

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥ (6)

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥ (6)
ਸੇਈ ਿੁ ਧੁਨੋ ਗਾਵਤਹ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥ (6)

ਕੇਿੇ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਪਾਤਹ ॥ (6)

ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਕੇਿੇ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ (6)

(6)

ਏਿੇ ਕੀਿੇ ਹੋਤਰ ਕਰੇਤਹ ॥ (6)

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ (6)

ਿਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ (6)

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ (6)
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥

ਜੇਵਿੁ ਭਾਵੈ ਿੇਵਿੁ ਹੋਇ ॥ (6)
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ (6)
How many are attempting to describe God? How
many have departed doing the same. If God were
to create as many more people as already created,
even then they would not be able to describe how
great God is. God is as great as Its Hukam
(Cosmic Law). O Nanak, the True One alone
knows Its greatness. AGGS, Jap 26, p. 6.

(6)
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (6)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ (6)
ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
(6)
ਮੁੰਦਾ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਿੁ ਝੋਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਬਭੂ ਤਿ ॥ (6)
ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁ ਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਿੰਿਾ ਪਰਿੀਤਿ ॥ (6)

ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ (6)
ਿਾ ਤਲਖੀਐ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ (6)
ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ (6)
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇ ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ (6)
ਕੇਿੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕੇਿੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ (6)
ਗਾਵਤਹ ਿੁ ਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁ ਆਰੇ ॥
(6)
ਗਾਵਤਹ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
(6)
ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ (6)
ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਤਰ ਨਾਲੇ ॥ (6)

ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਿੀ ਮਤਨ ਜੀਿੈ ਜਗੁ ਜੀਿੁ ॥ (6)
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ (6)
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥ (6)
O yogi, make contentment your earrings, begging
bowl your modesty, meditation on God the ashes
smeared on your body, thought of death your
quilted robe, truthful living your way of life and
faith in God your staff. Make universal
brotherhood your Aee Panth (the highest order
of yogis) and subdue your mind (haumai) to
conquer the worldly temptations. Bow in
reverence to the One Who is primordial,
immaculate (pure/perfect), without beginning,
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indestructible and changeless throughout the
ages. AGGS, M 1, Jap 28, p. 6
Yogis (ascetics) looked down upon the
householders though they lived on the charity of
the latter. Guru Nanak admonished them.

May-June 2015

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ (7)
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ (7)
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ (7)
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥ (7)

ਭੁ ਗਤਿ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥
(6)
ਆਤਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ (6)
Cosmic Law/God Itself is the Controller and It
controls everything; the desire to acquire
fame/wealth through supernatural powers leads
one astray from Truth. AGGS, Jap 29, p. 6.
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਦੁ ਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲੇ ਖੇ ਆਵਤਹ ਭਾਗ ॥ (6)
There are two types of activities, the ones that
bring about union with God/Truth and the others
that cause separation. AGGS, Jap 28, p. 6.

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਤਹ ਲਖ ਹੋਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ (7)
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥ (7)
ਏਿੁ ਰਾਤਹ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥ (7)
ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ (7)
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂ ੜੀ ਕੂ ੜੈ ਿੀਸ ॥੩੨॥ (7)
ਆਖਤਣ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ (7)
ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਤਣ ਦੇਤਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥ (7)
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ (7)
ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਮਾਤਲ ਮਤਨ ਸੋਰੁ ॥ (7)
ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਿੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (7)
ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਿੀ ਛੁ ਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (7)

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ (7)
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥ (7)
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਤਵਆਈ ਤਿਤਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (7)
ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (7)
ਤਜਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਤਜਵ ਹੋਵੈ ਿੁ ਰਮਾਣੁ ॥ (7)
ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਿਾ ਏਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥ (7)
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ (7)
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥ (7)

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜੋਰੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ (7)
ਨਾਨਕ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥ (7)
ਰਾਿੀ ਰੁਿੀ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ॥ (7)
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥ (7)
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਥਾਤਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥ (7)
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥ (7)
ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇ ਕ ਅਨੰਿ ॥ (7)
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (7)
ਸਚਾ ਆਤਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥ (7)

ਆਸਣੁ ਲੋ ਇ ਲੋ ਇ ਭੰਿਾਰ ॥ (7)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ (7)
The Creator has established storehouses in every
habitat to take care of all. Whatever sustenance
was required was put there once for all. AGGS,
M 1, Jap 31, p. 7.

ਤਿਥੈ ਸੋਹਤਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (7)
ਨਦਰੀ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (7)
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥ (7)
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥ (7)
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Nanak, whether one is inferior or superior is
found out when one goes to the court of God
(when one is tested on the touchstone of Truth).
AGGS, Jap 34, p. 7.

ਕੇਿੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਿਰ ਕੇਿੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥ (7)
ਕੇਿੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥ (7)
ਕੇਿੀਆ ਕਰਮ ਭੂ ਮੀ ਮੇਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥ (7)
ਕੇਿੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਮੰਿਲ ਦੇਸ ॥ (7)
ਕੇਿੇ ਤਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥ (7)
ਕੇਿੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਰਿਨ ਸਮੁੰਦ ॥ (7)
ਕੇਿੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਿੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਿੇ ਪਾਿ ਨਤਰੰਦ ॥ (7)
ਕੇਿੀਆ ਸੁਰਿੀ ਸੇਵਕ ਕੇਿੇ ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਅੰਿੁ ॥੩੫॥ (7)
ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਮਤਹ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ॥ (7)
ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਤਬਨੋ ਦ ਕੋਿ ਅਨੰਦੁ ॥ (7)
ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਿੁ ਅਨੂ ਪੁ ॥ (8)
ਿਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ (8)
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤਪਛੈ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (8)
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥ (8)
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ (8)

ਤਿਨ ਮਤਹ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰ ॥ (8)
ਤਿਥੈ ਸੀਿੋ ਸੀਿਾ ਮਤਹਮਾ ਮਾਤਹ ॥ (8)
ਿਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ (8)
ਨਾ ਓਤਹ ਮਰਤਹ ਨ ਿਾਗੇ ਜਾਤਹ ॥ (8)
ਤਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (8)

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ (8)

ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਿ ਅੰਿ ਨ ਅੰਿ ॥ (8)
ਤਿਥੈ ਲੋ ਅ ਲੋ ਅ ਆਕਾਰ ॥ (8)
ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥ (8)
ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (8)
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ (8)
ਜਿੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ (8)
ਅਹਰਤਣ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ (8)
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਿਪ ਿਾਉ ॥ (8)
ਭਾਾਂਿਾ ਭਾਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਿੁ ਢਾਤਲ ॥ (8)
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ (8)

ਸਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥ (8)

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ (8)

ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥ (8)

ਤਿਥੈ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿ ॥ (8)

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥ (7)

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥ (8)

ਤਿਥੈ ਭਗਿ ਵਸਤਹ ਕੇ ਲੋ ਅ ॥ (8)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ (8)

ਧਰਮ ਖੰਿ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥ (7)

ਕਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥ (8)

May-June 2015

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ (8)
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ (8)
In the smithy of self-control with the patience of
a goldsmith, make intellect the anvil, knowledge
the hammer, dedication the bellows and hard
work the heat of the fire. In the crucible of love
mold God-consciousness, which is the true mint
to construct truthful thoughts. Those are blessed
whose actions are guided by God-consciousness.
O Nanak, this is the way the Merciful one grants
bliss. (Using metaphors Guru Nanak emphasizes
self-discipline, intellect and knowledge in
arriving at the Truth). AGGS, Jap 38, p. 8
ਸਲੋ ਕੁ ॥ (8)
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਧਰਤਿ ਮਹਿੁ ॥ (8)
ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁ ਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥ (8)
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Air is the guru, water is the father and Earth is
the great mother of all. Day and night are two
nurses in whose laps the whole world is at play.
AGGS, M 1, p. 8.
Guru Nanak was an environmentalist half a
millennium ahead of his time. The positions of
Guru, Father and Mother are the most highly
regarded in Indian culture. By associating those
with the three most essential life support elements
Guru Nanak wants people to show the same
consideration to these elements as they do to the
three human relationships. In other words, do
nothing that will pollute them.

May-June 2015

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਤਰ ਨਾਲੇ ॥ (8)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
(8)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
(9)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
(9)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ (9)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ (9)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
(9)

ਚੰਤਗਆਈਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂ ਤਰ ॥ (8)

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇ ੜੈ ਕੇ ਦੂ ਤਰ ॥ (8)
Good and bad deeds are determined in the light
(hadoor) of Truth (Dharam). According to their
deeds some are drawn closer to Truth (God)
whereas others move away.
AGGS, Jap Slok, p. 8.

(9)
ਸੇਈ ਿੁ ਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥ (9)
ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਿੁ ਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ
ਬੀਚਾਰੇ ॥ (9)
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ (9)
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ (9)
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਤਲ ॥ (8)

(9)

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਿੀ ਛੁ ਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ (8)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (9)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਿਤਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ (9)

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ (8) P

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ (9)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (8)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (9)

ਸੋ ਦਰੁ ਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ (8)

ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (9)

ਵਾਜੇ ਿੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇ ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ (8)

ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਿਾ ਹੋਇ ॥ (9)

ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ (8)

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥ (9)

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁ ਆਰੇ ॥

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਿੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ (9)

(8)

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ (9)

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ
ਬੀਚਾਰੇ ॥ (8)
ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ (8)

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਕੇਿਾ ਕੇਵਿੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (9)
ਸਤਭ ਸੁਰਿੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ (9)
ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (9)
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ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ (9)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (12) P

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਿੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ (9)

ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਤਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥

ਸਤਭ ਸਿ ਸਤਭ ਿਪ ਸਤਭ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥ (9)

(12)

ਤਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥ (9)

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਿਹ ਿੂ ਬੀਅਲੇ ॥੧॥ (12)

ਿੁ ਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ (9)

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ (12)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਨਾਹੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ (9)

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (12)

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ (9)

ਨਾ ਹਉ ਜਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਪਤੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥
(12)

ਤਸਿਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (9)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਜਨ ਿੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ

ਤਜਸੁ ਿੂ ਦੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ॥ (9)

॥੨॥੩॥ (12)

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ (9)

ਸੋਤਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧ (12)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (9)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (12)

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਤਵਸਰੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥ (9)

ਜੈ ਘਤਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (12)

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (9)

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਤਸਵਤਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ (12)

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂ ਖ ॥ (9)
ਉਿੁ ਭੂ ਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਤਹ ਦੂ ਖ ॥੧॥ (9)
ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ (9)
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (9)
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥ (9)
ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ (9)

ਿੁ ਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਤਹਲਾ ॥ (12)
ਹਉ ਵਾਰੀ ਤਜਿੁ ਸੋਤਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (12)
ਤਨਿ ਤਨਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ (12)
ਿੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ (12)
ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਤਲਤਖਆ ਤਮਤਲ ਕਤਰ ਪਾਵਹੁ ਿੇਲੁ ॥ (12)

ਜੇ ਸਤਭ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਤਹ ॥ (9)

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਤਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥ (12)
My wedding date has been fixed, now gettogether and start the celebration by pouring the
oil over the threshold. O my friends give me your
blessings as I am about to meet my Beloved.
AGGS, M 1, p. 12.

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ (9)
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ (9)
ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ (9)
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (9)
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ (9)
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਿੇਵਿ ਿੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ (9)
ਤਜਤਨ ਤਦਨੁ ਕਤਰ ਕੈ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ ॥ (10)
ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ (10)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਤਨਿ ਪਵੰਤਨ ॥ (12)
ਸਦਣਹਾਰਾ ਤਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਦਹ ਆਵੰਤਨ ॥੪॥੧॥ (12)

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥ (10)
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (12)

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ ਤਭਿ ਮਨੋ ਅਨਤਦਨ ਮੋਤਹ ਆਹੀ

ਤਛਅ ਘਰ ਤਛਅ ਗੁਰ ਤਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥ (12)

ਤਪਆਸਾ ॥ (13)

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇ ਕ ॥੧॥ (12)
There are six different schools of Hindu
philosophy by six different teachers with six
different sets of teachings. But the Teacher
(God/Truth) of teachers is One, Who is
interpreted in so many different ways.
AGGS, M 1, p. 12.

ਤਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਤਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ
॥੪॥੩॥ (13)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (14) P
ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (14)
ਮੋਿੀ ਿ ਮੰਦਰ ਊਸਰਤਹ ਰਿਨੀ ਿ ਹੋਤਹ ਜੜਾਉ ॥ (14)
ਕਸਿੂ ਤਰ ਕੁ ੰਗੂ ਅਗਤਰ ਚੰਦਤਨ ਲੀਤਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥ (14)

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਤਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥ (12)

ਮਿੁ ਦੇਤਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥ (14)

ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਿਾਈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (12)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥ (14)

ਤਵਸੁਏ ਚਤਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਤਥਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ ॥ (12)
ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇ ਕ ॥ (12)
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥ (13)

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਤਛ ਦੇਤਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(14)
ਧਰਿੀ ਿ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਿੀ ਪਲਤਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥ (14)
ਮੋਹਣੀ ਮੁਤਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਤਗ ਪਸਾਉ ॥ (14)
ਮਿੁ ਦੇਤਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥ (14)

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (13)
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਿਾਤਰਕਾ ਮੰਿਲ ਜਨਕ ਮੋਿੀ

ਤਸਧੁ ਹੋਵਾ ਤਸਤਧ ਲਾਈ ਤਰਤਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥ (14)

॥ (13)

ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋ ਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥ (14)

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਿੂ ਲੰਿ ਜੋਿੀ

ਿ ਹੀ ॥ (13)

ਮਿੁ ਦੇਤਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥ (14)
What would I gain if I were to become a sidha
(yogi) and acquire the so-called supernatural
power (magical trickery) to perform miracles to
disappear and appear at will so that people would
hold me in awe? I am afraid such temptations
would make me forget God/Truth.
AGGS M 1, p. 14.
ਸੁਲਿਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਤਲ ਲਸਕਰ ਿਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥ (14)

ਸਹਸ ਪਦ ਤਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਤਬਨੁ ਸਹਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥ (14)

ਚਲਿ ਮੋਹੀ ॥੨॥ (13)

ਮਿੁ ਦੇਤਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥ (14)
O Nanak, if I were to become a king, raise a
large army, sit on the throne and have the
authority to issue orders (hukam), it would all be
in vain if I were to forget keeping God in my
mind. AGGS, M 1, p. 14.

॥੧॥ (13)
ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥ (13)
ਭਵ ਖੰਿਨਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥ (13)
ਅਨਹਿਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (13)
ਸਹਸ ਿਵ ਨੈ ਨ ਨਨ ਨੈ ਨ ਹਤਹ ਿੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ

ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ (13)
ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ (13)
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (13)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥੩॥ (13)
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ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (14)

ਨੀਚਾ ਅੰਦਤਰ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ (15)

ਕੋਤਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਤਪਆਉ ॥ (14)

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਾਤਥ ਵਤਿਆ ਤਸਉ ਤਕਆ ਰੀਸ ॥ (15)

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਗੁਿੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥ (14)

ਤਜਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਤਿਥੈ ਨਦਤਰ ਿੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥

ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥ (14)

(15)
Nanak will stand by the lowest of the lowest, not
with the elite. Societies that take care of the
downtrodden have the blessing of God. AGGS, M
1, p. 15.

ਸਾਚਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਜ ਥਾਇ ॥ (14)
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਿਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(14)
ਕੁ ਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਤਣ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥ (14)
ਅਗੀ ਸੇਿੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਿੀ ਰਤਲ ਜਾਉ ॥ (14)
ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥ (14)
ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥ (14)
ਨਦਰੀ ਤਕਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਤਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥ (14)
ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥ (14)
ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ ॥ (15)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (15)
ਲਬੁ ਕੁ ਿਾ ਕੂ ੜੁ ਚੂਹੜਾ ਿਤਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ (15)
ਪਰ ਤਨੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਤਨ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲੁ ॥ (15)
ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥ (15)
ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (15)
ਊਿਮ ਸੇ ਦਤਰ ਊਿਮ ਕਹੀਅਤਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਤਹ ਰੋਇ ॥੧॥

ਮਸੂ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਲੇ ਖਤਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥ (15)

ਰਹਾਉ ॥ (15)

ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥ (15)

ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਤਣ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ (15)
ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥ (15)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (15)

ਏਿੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਤਟ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥ (15)

ਲੇ ਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ ਲੇ ਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ॥ (15)

ਤਜਿੁ ਬੋਤਲਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (15)

ਲੇ ਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇ ਖੈ ਸੁਤਣ ਵੇਖਾਉ ॥ (15)

ਤਿਕਾ ਬੋਤਲ ਤਵਗੁਚਣਾ ਸੁਤਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥ (15)

ਲੇ ਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਅਤਹ ਪੜੇ ਤਕ ਪੁਛਣ ਜਾਉ ॥੧॥ (15)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਤਰ ਤਕ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥ (15)

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੁ ॥ (15)

ਤਿਨ ਮਤਿ ਤਿਨ ਪਤਿ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਤਜਨ ਤਹਰਦੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ

ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹ ਨ ਓਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (15)

॥ (15)

ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਤਲ ॥ (15)

ਤਿਨ ਕਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਆਤਲਉ ਕਾਇ ॥ (15)

ਤਜਥੈ ਬਤਹ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਤਲਓ ਨਾਤਲ ॥ (15)

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚਤਹ ਦਾਤਨ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥ (15)

ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਿੜੇ ਸਤਭ ਬੰਨਤਹ ਪੰਿ ਪਰਾਤਲ ॥੨॥ (15)
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਘਤਟ ਨ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥ (15)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (15)

ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਹਤਣ ਨ ਵਿਾ ਹੋਇ ॥ (15)

ਅਮਲੁ ਗਲੋ ਲਾ ਕੂ ੜ ਕਾ ਤਦਿਾ ਦੇਵਣਹਾਤਰ ॥ (15)

ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਤਰ ਜੀਆ ਕੇਿੇ ਲੋ ਅ ॥੩॥ (15)

ਮਿੀ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਖੁਸੀ ਕੀਿੀ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ (15)
ਸਚੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨ ਸੋਿੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥੧॥ (15)
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ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥ (15)

ਸਤਭ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮੰਤਨਐ ਸੁਤਣਐ ਸਾਲੋ ਣੇ ॥ (16)

ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਖਟ ਿੁ ਰਸੀ ਮੁਤਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥ (16)

(15)

ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥ (16)

ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ (15)
ਸੁਣਤਹ ਵਖਾਣਤਹ ਜੇਿੜੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (16)

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ (16)

ਿਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥ (16)

ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਸਿੁ ਪਰਮਲੁ ਿਤਨ ਵਾਸੁ ॥ (16)

(16)
O baba (respected one) food/diet which is
injurious to the body and mind should be avoided
as it destroys happiness. AGGS, M 1, p. 16.

ਿਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਿੀ ਇਕ ਦਾਤਿ ॥ (16)
ਦੂ ਖ ਤਿਸੈ ਪਤਹ ਆਖੀਅਤਹ ਸੂਖ ਤਜਸੈ ਹੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ (16)
ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥ (16)
ਤਿਸੁ ਤਵਣੁ ਸਭੁ ਅਪਤਵਤ੍ਰੁ ਹੈ ਜੇਿਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ (16)
ਹੋਤਰ ਗਲਾਾਂ ਸਤਭ ਕੂ ੜੀਆ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥ (16)

ਰਿਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਿੁ ਦਾਨੁ ॥ (16)
ਨੀਲੀ ਤਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਤਹਰਣੁ ਪੈਰ ਤਧਆਨੁ ॥ (16)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (16)

ਕਮਰਬੰਦੁ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥ (16)

ਜਾਤਲ ਮੋਹੁ ਘਤਸ ਮਸੁ ਕਤਰ ਮਤਿ ਕਾਗਦੁ ਕਤਰ ਸਾਰੁ ॥ (16)

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ (16)

ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਤਰ ਤਚਿੁ ਲੇ ਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (16)

ਤਜਿੁ ਪੈਧੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਤਲਖੁ ਤਲਖੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ (16)

(16)

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣੁ ॥ (16)

ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਿ ਬੂਝਣੁ ਿੇਰੀ ਵਾਟ ॥ (16)

ਤਜਥੈ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (16)

ਿਰਕਸ ਿੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਾਂਗ ਿੇਗਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਿੁ ॥ (16)

ਤਜਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥ (16)
ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਤਟਕੇ ਤਨਕਲਤਹ ਤਜਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ (16)
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁ ਆਉ ॥੨॥ (16)
ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਤਹ ਉਤਿ ਰਖੀਅਤਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥ (16)
ਇਤਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਿੇ ਇਕਨਾ ਵਿੇ ਦਰਵਾਰ ॥ (16)
ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥ (16)
ਭੈ ਿੇਰੈ ਿਰੁ ਅਗਲਾ ਖਤਪ ਖਤਪ ਤਛਜੈ ਦੇਹ ॥ (16)
ਨਾਵ ਤਜਨਾ ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਤਿਿੇ ਖੇਹ ॥ (16)
ਨਾਨਕ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਸਤਭ ਕੂ ੜੇ ਿੁ ਟੇ ਨੇ ਹ ॥੪॥੬॥ (16)

ਵਾਜਾ ਨੇ ਜਾ ਪਤਿ ਤਸਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਿੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ॥੩॥
(16)
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ (16)
ਤਜਿੁ ਚਤੜਐ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (16)
ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਤਰ ਿੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥ (16)
ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (17)
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪੂਤਛ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥ (17)
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ (17)
ਤਜਿੁ ਸੁਿੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥੪॥੭॥ (17)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (16)
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ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17)

(17)

ਕੁ ੰਗੂ ਕੀ ਕਾਾਂਇਆ ਰਿਨਾ ਕੀ ਲਤਲਿਾ ਅਗਤਰ ਵਾਸੁ ਿਤਨ ਸਾਸੁ ॥

ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਿੁ ਲਹਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ (17)

(17)

ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਤਹਥੋ ਗੁਰੁ ਿੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥ (17)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਕਾ ਮੁਤਖ ਤਟਕਾ ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਮਤਿ ਤਵਗਾਸੁ ॥ (17)

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥ (17)

ਓਿੁ ਮਿੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੧॥ (17)

ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੈ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸ ॥ (17)

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥ (17)

ਪੂਰੈ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਵਣੈ ਪੂਰੈ ਆਸ ਤਨਰਾਸ ॥ (17)

ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜਾ ਜੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (17)

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਕਉ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਿਾਸ ॥੪॥੯॥ (17)

ਪੂਜ ਲਗੈ ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਤਮਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (17)
ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੈ ਤਸਧੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥ (17)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17)

ਜਾ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ (17)

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅੰਤਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥ (17)

ਤਜਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਥਾਤਪਆ ਤਿਨ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ (17)

ਤਮਤਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮਰਥ ਕੰਿ ਕੀਆਹ ॥ (17)

ਓਨਾ ਅੰਦਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (17)

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਸਤਭ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਤਭ ਅਸਾਹ ॥੧॥ (17)

ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਿੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥ (17)

ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰੈ ਜੋਤਰ ॥ (17)
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਤਕਆ ਹੋਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (17)

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਿਾ ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥ (17)

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੁ ਸੀ ਰਾਤਵਆ ਤਕਨੀ ਗੁਣਾਂੀੀ ॥ (17)

ਜਲੀਆ ਸਤਭ ਤਸਆਣਪਾ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥ (17)

ਸਹਤਜ ਸੰਿੋਤਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਮਿਾ ਬੋਲਣੀ ॥ (17)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਸਾਤਰਐ ਦਤਰ ਗਇਆ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੪॥੮॥ (17)
What happens to Jio when the body mingles with
the
dust
after
death?
All
the
intelligence/cleverness is burnt away when the
suffering body becomes lifeless.
AGGS, M 1, p. 17.

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਿਾ ਤਮਲੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥ (17)
ਕੇਿੀਆ ਿੇਰੀਆ ਕੁ ਦਰਿੀ ਕੇਵਿ ਿੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ (18)
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਤਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ॥ (18)
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ॥੩॥ (18)
ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਊਪਜੈ ਸਚ ਮਤਹ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥ (18)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17)

ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਪਤਿ ਊਗਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਇ ॥ (18)

ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਅਉਗੁਣਵੰਿੀ ਝੂ ਤਰ ॥ (17)

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥ (18)

ਜੇ ਲੋ ੜਤਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਤਪਰ ਕੂ ਤਰ ॥ (17)
ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਿੁ ਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਤਪਰੁ ਦੂ ਤਰ ॥੧॥ (17)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (18)

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁ ਰ ਪੂਰੈ ਿਖਤਿ ਅਿੋਲੁ ॥ (17)

ਭਲੀ ਸਰੀ ਤਜ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਹੁ ॥ (18)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਿੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (17)

ਦੂ ਿ ਲਗੇ ਤਿਤਰ ਚਾਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ (18)

ਪਰਭੁ ਹਤਰਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥ (17)

ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਤਦ ਹੈ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥ (18)

ਮੋਿੀ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥ (17)

ਮਨ ਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥ (18)

ਤਬਨੁ ਪਉੜੀ ਗਤੜ ਤਕਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਧਆਨ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

ਭੈ ਤਬਨੁ ਤਨਰਭਉ ਤਕਉ ਥੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
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॥ (18)

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਤਜਉ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਕਤਰ ਢਤਹ ਪਾਇ ॥ (18)

ਕੇਿਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਆਖਤਣ ਿੋਤਟ ਨ ਹੋਇ ॥ (18)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਖੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਦੂ ਖੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ (18)

ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਿੜੇ ਦਾਿਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ (18)

ਮੁੰਧੇ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (18)

ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹੈ ਮਤਨ ਵਤਸਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ (18)

ਦਤਰ ਘਤਰ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਦਰਗਹ ਝੂ ਿੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥ (18)

(19)

ਸੰਜੋਗੀ ਤਮਤਲ ਏਕਸੇ ਤਵਜੋਗੀ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥ (18)

ਆਤਪ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁ ਲਈ ਸਚਾ ਵਿ ਤਕਰਸਾਣੁ ॥ (19)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥ (18)

ਪਤਹਲਾ ਧਰਿੀ ਸਾਤਧ ਕੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਦਾਣੁ ॥ (19)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਵੇਸਾਹੀਐ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥ (18)

ਨਉ ਤਨਤਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ (19)

ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (18)

ਗੁਰ ਕਉ ਜਾਤਣ ਨ ਜਾਣਈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ (19)

ਨਾਨਕ ਵਸਿੁ ਪਛਾਣਸੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਤਜਸੁ ਪਾਤਸ ॥੪॥੧੧॥ (18)

ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੁ ॥ (19)
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥ (19)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (18)

ਚੰਦਨੁ ਮੋਤਲ ਅਣਾਇਆ ਕੁ ੰਗੂ ਮਾਾਂਗ ਸੰਧੂਰੁ ॥ (19)

ਧਾਿੁ ਤਮਲੈ ਿੁ ਤਨ ਧਾਿੁ ਕਉ ਤਸਿਿੀ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (18)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਤਲ ਕਪੂਰੁ ॥ (19)

ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥ (18)

ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਿ ਸਤਭ ਅਿੰਬਰ ਕੂ ੜੁ ॥੪॥ (19)

ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਸੰਿੋਖੀਆ ਹਤਰ ਜਤਪ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥ (18)

ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਤਦ ਹਤਹ ਸਤਭ ਸੀਗਾਰ ਤਵਕਾਰ ॥ (19)

ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥ (18)

ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਤਦ ਨ ਭੇਦੀਐ ਤਕਉ ਸੋਹੈ ਗੁਰਦੁ ਆਤਰ ॥ (19)

ਸੰਿ ਸਭਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥ (19)

(18)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (19)

ਊਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਤਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥ (18)

ਸੁੰਞੀ ਦੇਹ ਿਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ (19)

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਪਆਤਰ ॥ (18)

ਭਾਤਹ ਬਲੰਦੀ ਤਵਝਵੀ ਧੂਉ ਨ ਤਨਕਤਸਓ ਕਾਇ ॥ (19)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੨॥ (18)

ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁ ਤਖ ਭਰੇ ਤਬਨਸੇ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥ (19)
The lifeless body without consciousness (Jio) is
dreadful. It stops breathing when the fire
(energy) that kept it alive is extinguished. The
five sense organs that were exhausted by
corrupting influence of the world, cry in pain.
AGGS, M 1, p. 19.

ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਇ ॥ (18)
ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਿਰ ਕੁਟੀ ਛੁ ਟਸੀ ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (18)
ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥੩॥ (18)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ (18)
ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਤਿਆਗੈ ਆਸ ॥ (18)
ਨਾਨਕ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੪॥੧੨॥

ਮੂੜੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ (19)

(18)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁਿੀ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (19)
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਦੂ ਜੀ ਕਾਰੈ ਲਤਗ ॥ (19)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (18)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਲਾਗੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅੰਿਤਰ ਤਿਰ ਸਨਾ ਅਤਗ ॥ (19)

ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਦੋਹਾਗਣੀ ਮੁਿੀ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥ (18)
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ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਤਰ ਮੁਿੀ ਧੰਧੈ ਿਤਗ ॥੨॥ (19)

ਪੰਚ ਭੂ ਿ ਸਤਚ ਭੈ ਰਿੇ ਜੋਤਿ ਸਚੀ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (20)

ਮੁਈ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਤਵਰੋਧੁ ॥ (19)

ਨਾਨਕ ਅਉਗਣ ਵੀਸਰੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਪਤਿ ਿਾਤਹ ॥੪॥੧੫॥ (20)

ਧੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ਿੋਧੁ ॥ (19)
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਤਨਰੋਧੁ ॥੩॥ (19)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (20)

ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (19)

ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਿਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (20)

ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥ (19)

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਵਹੀ ਪੂਤਰ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥ (20)

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥ (19)

ਮਨਹਤਿ ਮਿੀ ਬੂਿੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਸੁ ਿਾਤਰ ॥੧॥ (20)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (20)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ ੧ ॥ (19)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਿਨੁ ਜਤਲ ਬਤਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਨੂ ਰੁ ॥ (19)

(20)

ਅਉਗਣ ਤਿਤਰ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂ ਤਰ ਵਜਾਵੈ ਿੂ ਰੁ ॥ (19)

ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਿਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਤਰਓ ਅੰਗੂਰੁ ॥ (20)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਾਈਐ ਦੁ ਤਬਧਾ ਿੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥੧॥ (19)

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਿੇ ਤਬਨਸੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਚੁ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (20)

ਮਨ ਰੇ ਸਬਤਦ ਿਰਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ (19)

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਹਦੂ ਤਰ ॥੨॥ (20)

ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਤਝਆ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥

ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ਿੁ ਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਦੇ ਨ ਤਵਸਾਰੇਉ ॥ (20)

ਰਹਾਉ ॥ (19)

ਤਜਉ ਤਜਉ ਸਾਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੇਉ ॥ (20)

ਿਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਮਤਹ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (19)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮੇਉ ॥੩॥ (20)

ਭੈ ਸਤਚ ਰਾਿੀ ਦੇਹੁਰੀ ਤਜਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥ (19)

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਕਤਰ ਆਕਾਰੁ ॥ (20)

ਸਚੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਾਵੈ ਿਾਉ ॥੨॥ (19)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ (20)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੪॥ (20)

ਸਾਚੇ ਿੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਿੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥ (19)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਜਾਤਣਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (20)

ਜਲ ਿੇ ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਸਾਤਜਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ॥ (19)
The True One created the air; air produced water
and it is water wherein evolved the world of life
with Cosmic-consciousness (God-consciousness).
AGGS, M 1, p. 19.

ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਲ ਤਮਲੇ ਸਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸ ॥ (20)

The Cosmos is continuously evolving, be it the
Earth and the life on it. Guru Nanak postulates that
life evolved in water and water is essential for the
survival of life.
ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥ (19)
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਤਚ ਸੰਿੋਤਖਆ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ॥ (19)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ॥੫॥੧੬॥ (20)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (20)
ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਮਿਰ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਲੁ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ ॥ (20)
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਤਨ ਸਾਸੁ ਹੈ ਿਬ ਲਗੁ ਇਹੁ ਿਨੁ ਦੇਹ ॥ (20)
O my mind, my dear friend listen, this is the only
time for you to meet God. Moreover, this
opportunity will last only as long as the body is
healthy and full of vitality. AGGS, M 1, p. 20.
Guru Nanak rejects the concept of past or future
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ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥ (21)
ਤਿਰ ਹੁ ਗੁਣ ਬੰਧੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਤਗ ਸੋ ਖੇਲੁ ॥ (21)
ਤਵਜੋਗੀ ਦੁ ਤਖ ਤਵਛੁ ੜੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹਤਹ ਨ ਮੇਲੁ ॥੪॥ (21)

ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਿਨੁ ਖੇਹ ॥੧॥ (20)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਘਤਰ ਵਸੈ ਸਚ ਭੈ ਰਾਿਾ ਹੋਇ ॥ (21)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥ (20)

ਤਗਆਨ ਮਹਾਰਸੁ ਭੋਗਵੈ ਬਾਹੁਤੜ ਭੂ ਖ ਨ ਹੋਇ ॥ (21)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਤਨਵਰੀ ਭਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਤਮਲੁ ਭੀ ਤਿਤਰ ਦੁ ਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧੮॥

(20)

(21)

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਗੰਢਣੁ ਗੰਢੀਐ ਤਲਤਖ ਪਤੜ ਬੁਝਤਹ ਭਾਰੁ ॥ (20)
ਤਿਰ ਸਨਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥ (20)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21)

ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਿੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੨॥ (20)

ਏਹੁ ਮਨੋ ਮੂਰਖੁ ਲੋ ਭੀਆ ਲੋ ਭੇ ਲਗਾ ਲ ਭਾਨੁ ॥ (21)

ਲਖ ਤਸਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲਖ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਮਲਾਪੁ ॥ (20)

ਸਬਤਦ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਕਿਾ ਦੁ ਰਮਤਿ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ॥ (21)

ਤਬਨੁ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਨ ਧਰਾਪੀਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੂ ਖ ਸੰਿਾਪੁ ॥ (20)

ਸਾਧੂ ਸਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ (21)

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁ ਟੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨੈ ਆਪੁ ॥੩॥ (20)

ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋਤਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥ (21)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਗੁਰ ਪਤਹ ਵੇਤਚਆ ਮਨੁ ਦੀਆ ਤਸਰੁ ਨਾਤਲ ॥ (20)

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸੇਤਵ ਿੂ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਖੋਤਜ ਢੰਢੋਤਲਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਤਨਹਾਤਲ ॥ (20)

(21)

ਸਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਾਤਲ ॥੪॥੧੭॥ (20)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਾਨੁ ॥ (21)
ਸਤਭ ਸੁਖ ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ ਸੰਿ ਸਭਾ ਤਮਤਲ ਤਗਆਨੁ ॥ (21)
ਤਨਤਿ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵਆ ਸਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ॥੨॥

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (20)
ਮਰਣੈ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਸ ॥ (20)
ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਹੀ ਲੇ ਖੈ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ॥ (20)

(21)
ਕੂ ਕਰ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਈਐ ਗੁਰ ਤਨੰਦਾ ਪਚੈ ਪਚਾਨੁ ॥ (21)

ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂ ਵਸਤਹ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥੧॥

ਭਰਮੇ ਭੂ ਲਾ ਦੁ ਖੁ ਘਣੋ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨੁ ॥ (21)

(20)

ਮਨਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਸੁਭਾਨੁ ॥੩॥ (21)

ਜੀਅਰੇ ਰਾਮ ਜਪਿ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥ (20)

ਐਥੈ ਧੰਧੁ ਤਪਟਾਈਐ ਸਚੁ ਤਲਖਿੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ (21)

ਅੰਿਤਰ ਲਾਗੀ ਜਤਲ ਬੁਝੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਦਾ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਪਰਧਾਨੁ ॥ (21)

॥ (20)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਕਰਤਮ ਸਚੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੧੯॥ (21)

ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ਸੰਕ ਉਿਾਤਰ ॥ (21)
ਮੁਇਆ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਤਿਿੁ ਜੀਵਤਦਆ ਮਰੁ ਮਾਤਰ ॥ (21)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21)

ਅਨਹਦ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥੨॥ (21)

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਿਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (21)

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਿਹ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸੁ ॥ (21)

ਤਕਉ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਤਰ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (21)

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ਿਾਸੁ ॥ (21)

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ॥੧॥ (21)

ਖਤੜ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਐ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥ (21)

ਮਨ ਰੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ (21)
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ਤਜਨ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥੧॥

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22)

ਰਹਾਉ ॥ (21)

ਭਰਮੇ ਭਾਤਹ ਨ ਤਵਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਤਦਸੰਿਰ ਦੇਸੁ ॥ (22)

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈਐ ਸੁਰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥ (21)

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਵੇਸੁ ॥ (22)

ਤਹੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਿੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥ (21)

ਹੋਰੁ ਤਕਿੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ ॥੧॥ (22)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਸੰਜਗ
ੋ ੁ ॥੨॥ (21)

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥ (22)

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥ (21)

ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰ ਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਨੇ ਹੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (21)

(22)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੩॥ (21)

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਤਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥ (22)

ਚਾਰੇ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਮਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥ (22)

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਤਰਆ ਅਘਾਇ ॥ (22)

(22)

ਨਾਨਕ ਸਿਗੁਰੁ ਮੀਿੁ ਕਤਰ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥
(22)

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇ ॥੨॥
(22)
ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੁ ਅਉਗੁਤਣ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (22)
ਤਜਸੁ ਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਤਟਓ ਸੁ ਭਉਜਤਲ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥ (22)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22)
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹਤਰ ਬੋਤਲ ॥ (22)
ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਿੁ ਲੀਐ ਪੂਰੈ ਿੋਤਲ ॥ (22)
ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਤਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਤਲ ਅਮੋਤਲ ॥੧॥ (22)
ਭਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ॥ (22)
ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਬਤਦ ਸਲਾਤਹ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (22)
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥ (22)
ਤਜਉ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਤਲ ਪਾਇਐ ਤਿਉ ਤਿਰ ਸਨਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਤਸ ॥

ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਤਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਇਉ ਕਉਿੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
(22)
ਤਜੰਨਾ ਸਿਗੁਰੁ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥ (22)
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (22)
ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੨੨॥
(22)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22)

(22)

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇ ਹੁ ਸਮਾਤਲ ॥ (22)

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਿਰੈ ਿਰਾਤਸ ॥੨॥ (22)

ਿੈਸੀ ਵਸਿੁ ਤਵਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਤਨਬਹੈ ਨਾਤਲ ॥ (22)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੂ ੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਤਚ ਰਿੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥ (22)

ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈ ਸੀ ਵਸਿੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ (22)

ਸਾਕਿ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪਾਾਂਇ ॥ (22)

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ (22)

ਸਤਚ ਰਿੇ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲਐ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥ (22)
ਮਨ ਮਤਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥ (22)
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ (22)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥ (22)

ਹਤਰ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(22)
ਤਜਨਾ ਰਾਤਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਤਕਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (23)
ਖੋਟੈ ਵਣਤਜ ਵਣੰਤਜਐ ਮਨੁ ਿਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥ (23)
ਿਾਹੀ ਿਾਥੇ ਤਮਰਗ ਤਜਉ ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਤਨਿ ਰੋਇ ॥੨॥ (23)
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ਖੋਟੇ ਪੋਿੈ ਨਾ ਪਵਤਹ ਤਿਨ ਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (23)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (23)

ਖੋਟੇ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਖੋਤਟ ਨ ਸੀਝਤਸ ਕੋਇ ॥ (23)

ਇਹੁ ਿਨੁ ਧਰਿੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਤਲਲ ਆਪਾਉ ਸਾਤਰੰਗਪਾਣੀ

ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥੩॥ (23)

॥ (23)

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸਾਲਾਹ ॥ (23)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਤਿਨਾਹ ॥ (23)
ਹਤਰ ਜਤਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥
(23)

ਮਨੁ ਤਕਰਸਾਣੁ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਤਸ ਪਦੁ ਤਨਰਬਾਣੀ
॥੧॥ (23)
ਕਾਹੇ ਗਰਬਤਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ॥ (23)
ਤਪਿ ਸੁਿੋ ਸਗਲ ਕਾਲਿਰ ਮਾਿਾ ਿੇਰੇ ਹੋਤਹ ਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਇਆ ॥
ਰਹਾਉ ॥ (23)
ਤਬਖੈ ਤਬਕਾਰ ਦੁ ਸਟ ਤਕਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਿਤਜ ਆਿਮੈ ਹੋਇ ਤਧਆਈ

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23)
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਿੁ ਲੜਾ ਨਾਿੀਅੜੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ (23)

॥ (23)
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਤਹ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸੈ ਮਧੁ ਆਸਰਮਾਈ ॥੨॥

ਪਬਤਣ ਕੇਰੇ ਪਿ ਤਜਉ ਢਤਲ ਢੁ ਤਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥ (23)

(23)

ਰੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ (23)

ਬੀਸ ਸਪਿਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗਰਹੈ ਿੀਤਨ ਖੋੜਾ ਤਨਿ ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥

ਤਦਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (23)

(23)

ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲ
ੁ ੇ ਜਾਇ ਸੁਿੇ ਜੀਰਾਤਣ ॥ (23)
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਿੁ ਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਤਣ ॥੨॥ (23)

ਦਸ ਅਿਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਿਾਰੈ
॥੩॥੨੬॥ (23)

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥ (23)
ਲਗੀ ਆਵਤਹ ਸਾਹੁਰੈ ਤਨਿ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥ (23)
ਨਾਨਕ ਸੁਿੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਤਵਰਿੀ ਸੰਤਨ ॥ (23)
ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਿੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਤਨ ॥੪॥੨੪॥ (23)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (24)
ਅਮਲੁ ਕਤਰ ਧਰਿੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਤਰ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਤਨਿ ਦੇਤਹ
ਪਾਣੀ ॥ (24)
ਹੋਇ ਤਕਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਤਭਸਿੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂ ਜਾ ੨ ॥ (23)
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ (23)
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥ (23)
ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(23)
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁ ਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥ (23)
ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਤਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥ (23)
ਆਪੇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥ (23)

॥੧॥ (24)
Make your daily action the soil, plant the seed of
Sabad (Truth) and irrigate daily with the water of
truthful living. Become such a farmer then your
faith will sprout. O ignorant one, this way you
would understand the meaning of hell and
heaven. AGGS, M 1, p. 24.
ਮਿੁ ਜਾਣ ਸਤਹ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥ (24)
ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਿੁ ਤਬਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥

ਤਨਿ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥ (23)

ਰਹਾਉ ॥ (24)

ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਿੀ ਿੂ ਸਰਵਰੁ ਿੂ ਹੰਸੁ ॥ (23)

ਐਬ ਿਤਨ ਤਚਕੜੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਿਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂਤਲ

ਕਉਲੁ ਿੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਿੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥ (23)

ਪਾਈ ॥ (24)
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ਭਉਰੁ ਉਸਿਾਦੁ ਤਨਿ ਭਾਤਖਆ ਬੋਲੇ ਤਕਉ ਬੂਝੈ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (24)

॥੨॥ (24)

ਮੁਤਖ ਤਨੰਦਾ ਆਖਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ॥ (24)

ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਮਾਇਆ ॥ (24)

ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਿ ॥ (24)

ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਤਰ ਤਦਲਤਹ ਪਤਸੰਦੇ ਤਜਨੀ ਕਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ
॥੩॥ (24)
ਿੀਹ ਕਤਰ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਤਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸੈਿਾਨੁ ਮਿੁ ਕਤਟ ਜਾਈ ॥
(24)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿਤਨ ਵਸਤਹ ਚੰਿਾਲ ॥ (24)
ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੨॥ (24)
ਿਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂ ਕੀ ਵੇਸੁ ॥ (24)

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਤਹ ਪੈ ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਤਕਿ ਕੂ ਸੰਤਜਆਹੀ

ਹਉ ਿਗਵਾੜਾ ਿਗੀ ਦੇਸੁ ॥ (24)

॥੪॥੨੭॥ (24)

ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ਬਹੁਿਾ ਭਾਰੁ ॥ (24)
ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੩॥ (24)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24)

ਮੈ ਕੀਿਾ ਨ ਜਾਿਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ (24)

ਸੋਈ ਮਉਲਾ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਮਉਤਲਆ ਹਤਰਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ ॥ (24)

ਹਉ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁ ਸਟੁ ਚੋਰੁ ॥ (24)

ਆਬ ਖਾਕੁ ਤਜਤਨ ਬੰਤਧ ਰਹਾਈ ਧੰਨੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ (24)

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (24)

ਮਰਣਾ ਮੁਲਾ ਮਰਣਾ ॥ (24)

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੪॥੨੯॥ (24)

ਭੀ ਕਰਿਾਰਹੁ ਿਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (24)
ਿਾ ਿੂ ਮੁਲਾ ਿਾ ਿੂ ਕਾਜੀ ਜਾਣਤਹ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਈ ॥ (24)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24)

ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਪਤੜਆ ਹੋਵਤਹ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ ॥੨॥ (24)

ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ ਜੇਿੇ ਹੈ ਜੀਅ ॥ (24)

ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਤਜਤਨ ਆਪੁ ਿਤਜਆ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥

ਸੁਰਤਿ ਤਵਹੂਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ ॥ (24)

(24)

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਿੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ ॥ (25)

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੩॥ (24)

ਲੇ ਖਾ ਇਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥ (25)

ਪੰਜ ਵਖਿ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰਤਹ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬ ਕੁ ਰਾਣਾ ॥ (24)

ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਤਹ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (25)

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੋਰ ਸਦੇਈ ਰਤਹਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ॥੪॥੨੮॥ (24)

ਲੇ ਵੈ ਦੇਵੈ ਤਢਲ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (25)
ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਜੀਆ ਕਾ ਿੋਤਹ ॥ (25)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24)

ਤਕਿ ਕਉ ਸਾਤਹਬ ਆਵਤਹ ਰੋਤਹ ॥ (25)

ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁ ਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥ (24)

ਜੇ ਿੂ ਸਾਤਹਬ ਆਵਤਹ ਰੋਤਹ ॥ (25)

ਭਲਕੇ ਭਉਕਤਹ ਸਦਾ ਬਇਆਤਲ ॥ (24)

ਿੂ ਓਨਾ ਕਾ ਿੇਰੇ ਓਤਹ ॥੨॥ (25)

ਕੂ ੜੁ ਛੁ ਰਾ ਮੁਿਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ (24)

ਅਸੀ ਬੋਲਤਵਗਾੜ ਤਵਗਾੜਹ ਬੋਲ ॥ (25)

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥ (24)

ਿੂ ਨਦਰੀ ਅੰਦਤਰ ਿੋਲਤਹ ਿੋਲ ॥ (25)

ਮੈ ਪਤਿ ਕੀ ਪੰਤਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ (24)

ਜਹ ਕਰਣੀ ਿਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥ (25)

ਹਉ ਤਬਗੜੈ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਤਬਕਰਾਲ ॥ (24)

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਤਟ ॥੩॥ (25)

ਿੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (24)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਗਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥ (25)
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ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥ (25)

ਜੇਹੀ ਧਾਿੁ ਿੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ (25)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (25)

ਿੁ ਲੁ ਭਾਉ ਿਲੁ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥ (25)

ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥ (25)

ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥ (25)
ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਤਵਤਚ ਰਾਜੁ ॥ (25)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25)

ਮਤਿ ਅਲੂ ਣੀ ਤਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥ (25)

ਿੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁ ਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਿੁ ਲਹਾ ॥ (25)

ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥ (25)

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਿਹ ਿੂ ਹੈ ਿੁ ਝ ਿੇ ਤਨਕਸੀ ਿੂ ਤਟ ਮਰਾ ॥੧॥

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਤਸ ॥੩॥੩੨॥ (25)

(25)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥ (25)

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥ (25)

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ॥ (25)

ਜਾ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਿਾ ਿੁ ਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (25)

ਤਜਉ ਸਾਤਹਬੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋ ਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥

ਿੂ ਭਰਪੂਤਰ ਜਾਤਨਆ ਮੈ ਦੂ ਤਰ ॥ (25)

(25)

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਿੇਰੈ ਹਦੂ ਤਰ ॥ (25)

ਤਬਨੁ ਿੇਲ ਦੀਵਾ ਤਕਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (25)

ਿੂ ਦੇਖਤਹ ਹਉ ਮੁਕਤਰ ਪਾਉ ॥ (25)

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ (25)

ਿੇਰੈ ਕੰਤਮ ਨ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥ (25)

ਭਉ ਵਟੀ ਇਿੁ ਿਤਨ ਪਾਈਐ ॥ (25)

ਜੇਿਾ ਦੇਤਹ ਿੇਿਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥ (25)

ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਤਣ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥ (25)

ਤਬਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਤਰ ਜਾਉ ॥ (25)

ਇਹੁ ਿੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥ (25)

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (25)

ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਤਹਬ ਿਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (25)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੩॥ (25)

ਇਿੁ ਿਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥ (25)

ਆਪੇ ਨੇ ੜੈ ਦੂ ਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਤਝ ਤਮਆਨ ॥ (25)

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥ (25)

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ॥ (25)

ਸਭ ਦੁ ਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥ (26)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ॥੪॥੩੧॥ (25)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25)

ਤਵਤਚ ਦੁ ਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ (26)

ਕੀਿਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਤਨ ਮਾਨੁ ॥ (25)

ਿਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ (26)
God honors those who serve others in the world.
AGGS, M 1, p. 26.

ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਤਥ ਦਾਨੁ ॥ (25)
ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ ॥ (25)
ਕੀਿੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੧॥ (25)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁ ਿਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥ (26)

ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ॥ (25)
ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (25)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (53) P

ਜਾ ਕੇ ਰੁਖ ਤਬਰਖ ਆਰਾਉ ॥ (25)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ (53)
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ਆਤਖ ਆਤਖ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਤਜਉ ਤਜਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥ (53)
ਤਜਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਿੁ ਤਕਿੁ ਥਾਇ ॥ (53)
ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਿੜੇ ਸਤਭ ਆਤਖ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ (53)
ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ (53)
ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਤਦਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (53)
ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਿੜਾ ਤਲਤਖ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (53)
ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਤਹ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਤਹ ਰੋਇ ॥ (53)
ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਤਭ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖਤਹ ਸੋਇ ॥੨॥
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continuous prayers (sincere efforts). Allah does
not consult anyone when It builds or destroys, or
when It gives or takes away. Allah alone knows
its qudrat (full scope of naturalism). It alone is
the Doer. It watches over all kindly and provides
for them according to their needs.
AGGS, M 1, p. 53.
Guru Nanak challenged the superiority of Islam
and bigotry of the Muslim rulers.

(53)

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ਨਾਵਾ ਕੇਵਿੁ ਨਾਉ ॥ (53)

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥ (53)

ਤਜਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਿੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥ (53)

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਤਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥ (53)

ਅੰਬਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਤਕਸ ਨੋ ਪੁਛਤਣ ਜਾਉ ॥੫॥ (53)

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਤਨ ਦਰੂਦ ॥੩॥ (53)

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਤਕਸੈ ਵਿਾ ਕਰੇਇ ॥ (53)

ਪੁਤਛ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਤਛ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਤਛ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇ ਇ ॥ (53)

ਵਿੇ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥ (53)

ਆਪਣੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥ (53)

ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਤਢਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥ (53)

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥੪॥ (53)
As one understands God’s attributes one finds
that describing Its greatness is like wracking the
brain. Those who describe God don’t know Its
greatness or where It resides. All those who have
tried to answer these questions with intense
contemplation have been unsuccessful. O baba
(Sir), Allah is unreachable and infinite (beyond
human comprehension in totality). Sacred is Its
name and sacred is Its abode and It is eternal
and the cherisher of all. Pause. Even the power
of Its immutable Hukam (Cosmic Law) is
indescribable, no one could write it down. If one
hundred poets were to get together to try to
describe it, they would not be able to describe
even a tiny bit of it after wracking their brains.
No one can evaluate Allah’s greatness. They all
merely repeat again and again what they have
heard before. Pirs, prophets, spiritual teachers,
faithful ones, carefree mendicants, martyrs,
sheikhs, mystics, qazis, mullahs and dervishes
who are said to have reached Allah, couldn’t
describe the greatness of Allah. Their
accomplishments are Allah’s blessings for their

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਲੈ ਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (53)
ਕੇਵਿੁ ਦਾਿਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਤਹਆ ਸੁਮਾਤਰ ॥ (53)
ਨਾਨਕ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਿੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਿਾਰ ॥੭॥੧॥ (53)
ਮਹਲਾ ੧ ॥ (53)
ਸਭੇ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (53)
ਗਣਿ ਗਣਾਵਤਣ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥ (54)
ਪਾਖੰਤਿ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ (54)
ਹਤਰ ਜੀਉ ਇਉ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਤਰ ॥ (54)
ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਲੈ ਤਹ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (54)
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਪਰ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥ (54)
ਦੁ ਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਖੜੀ ਿਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (54)
ਲਾਤਲ ਰਿੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਿੀ ਰੰਤਗ ਰਾਤਸ ॥੨॥ (54)
ਤਪਰਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ (54)
ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੁ ਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥ (54)
ਸਬਤਦ ਰਿੀ ਮਨੁ ਵੇਤਧਆ ਹਉ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥ (54)
ਸਾ ਧਨ ਰੰਿ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ (54)
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ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਿਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥ (54)

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥ (54)

ਤਨਿ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਤਰ ਰਜਾਇ ॥੪॥ (54)

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਗੁਰ ਵਾਤਕ ॥ (55)

ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਿੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (54)

ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਤਰ ਤਜਸੁ ਓਿਾਕੁ ॥ (55)

ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (54)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥ (55)

ਦੀਪਕੁ ਸਬਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥ (54)

ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥ (55)

ਨਾਰੀ ਅੰਦਤਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਿਤਕ ਮਣੀ ਤਪਆਰੁ ॥ (54)

ਹਉਮੈ ਤਿਰ ਸਨਾ ਮਾਤਰ ਕੈ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ (55)

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪਰੇਤਮ ਅਪਾਰ ॥ (54)

ਜਗ ਮਤਹ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥੬॥ (55)

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥ (55)

(54)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (55)

ਤਨਤਸ ਅੰਤਧਆਰੀ ਸੁਿੀਏ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥ (54)

ਪਤਿ ਤਸਉ ਲੇ ਖਾ ਤਨਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੭॥ (55)

ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਿਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਇ ॥ (54)

ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥ (55)

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਿਾ ਤਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥ (54)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਏਕੁ ਿੂ ੰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਇ ॥ (55)

ਸੇਜੈ ਕੰਿ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਿੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ (54)

ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥ (55)

ਹਉ ਸੁਿੀ ਤਪਰੁ ਜਾਗਣਾ ਤਕਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ (54)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥ (54)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55)
ਮਛੁ ਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥ (55)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (54)

ਅਤਿ ਤਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਉ ਕੀਿੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥ (55)

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (54)

ਕੀਿੇ ਕਾਰਤਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਤਸਰਾਹੁ ॥੧॥ (55)

ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਪਰਤਖ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (54)

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥ (55)

ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥ (54)

ਤਜਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਤਚੰਿਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (55)

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂ ੰ ਕਰਿਾ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (54)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲੁ ਅਿਾਰੁ ॥ (55)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂ ੰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(54)
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ॥ (54)
ਆਪੇ ਮੋਿੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਿ ਬਸੀਿੁ ॥ (54)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹਣਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੀਿੁ ਅਿੀਿੁ ॥੨॥ (54)
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਤਹਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (54)
ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂ ੰ ਸਬਤਦ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ (54)
ਤਨਿਤਰਆ ਿਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥ (54)
ਅਸਤਥਰੁ ਕਰਿਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਿੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (54)
ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਿੂ ੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥ (54)

ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁ ਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ (55)
ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥੨॥ (55)
ਸੀਚਾਨੇ ਤਜਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਤਧਕ ਹਾਤਥ ॥ (55)
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਤਰ ਿਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਤਥ ॥ (55)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਤਣ ਸੁਟੀਅਤਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਤਥ ॥੩॥ (55)
ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥ (55)
ਤਜਨੀ ਸਚਾ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਮਤਨ ਸਚੁ ਤਧਆਨੁ ॥ (55)
ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਤਗਆਨੁ ॥੪॥ (55)
ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਕਤਰ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ (55)
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ਸਾਜਤਨ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂ ਿ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥ (55)

ਦਤਰ ਘਤਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂ ਟੀ ਦੂ ਜੈ ਸਾਤਦ ॥੫॥ (56)

ਨਾਵੈ ਅੰਦਤਰ ਹਉ ਵਸਾਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੫॥ (55)

ਪੰਤਿਿ ਵਾਚਤਹ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (56)

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ (55)

ਅਨ ਕਉ ਮਿੀ ਦੇ ਚਲਤਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ (56)

ਗੁਰਮਿੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (55)

ਕਥਨੀ ਝੂ ਿੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥ (56)

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥ (55)

ਕੇਿੇ ਪੰਤਿਿ ਜੋਿਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (56)

ਿੂ ੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਿੂ ੰ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ (55)

ਵਾਤਦ ਤਵਰੋਤਧ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥ (56)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ (55)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁ ਟਸੀ ਕਤਹ ਸੁਤਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥ (56)

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਤਜਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥ (55)

ਸਤਭ ਗੁਣਵੰਿੀ ਆਖੀਅਤਹ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (56)

ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਤਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥ (55)

ਹਤਰ ਵਰੁ ਨਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥ (56)

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥ (55)

ਨਾਨਕ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥ (56)

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਿਾ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ
॥੮॥੪॥ (55)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (56)
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਿੀਰਤਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥ (56)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55)

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਤਕਆ ਿਾਸੁ ॥ (56)

ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਿਤਨ ਜੂਤਿ ਹੈ ਤਜਹਵਾ ਜੂਿੀ ਹੋਇ ॥ (55)

ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਿੇਹਾ ਲੁ ਣੈ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਤਵਣਾਸੁ ॥੧॥ (56)

ਮੁਤਖ ਝੂ ਿੈ ਝੂ ਿੁ ਬੋਲਣਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ (56)

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (56)

ਤਬਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਿੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (56)

ਅਵਗਣ ਤਿਆਤਗ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਤਹ ॥ (56)

(56)

ਤਪਰੁ ਰਲੀਆ ਰਤਸ ਮਾਣਸੀ ਸਾਤਚ ਸਬਤਦ ਸੁਖੁ ਨੇ ਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਵਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਕੇ ਕੁ ੰਿਾ ਚਾਤਰ ॥ (56)

(56)

ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਿੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਤਰ ॥ (56)

ਤਪਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਾਂਢੀ ਝੂ ਰੇਇ ॥ (56)

ਤਵਣੁ ਵਖਰ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂ ਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂ ਤੜਆਤਰ ॥੨॥ (56)

ਤਜਉ ਜਤਲ ਥੋੜੈ ਮਛੁ ਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥ (56)

ਲਾਹਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਉਿਨਾ ਪਰਖੇ ਰਿਨੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (56)

ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥ (56)

ਵਸਿੁ ਲਹੈ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਤਰ ॥ (56)

ਤਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਤਲ ॥ (56)

ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਜੁ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੩॥

ਿਤਨ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਰਿੀ ਰੰਤਗ ਤਨਹਾਤਲ ॥ (56)

(56)

ਸਬਤਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਤਲ ॥੩॥ (56)

ਸੰਿਾਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ (56)

ਕਾਮਤਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਤਣਆਤਰ ॥ (56)

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਤਵਛੁ ੜੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (56)

ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂ ਤਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਤਰ ॥ (56)

ਸਚੈ ਆਸਤਣ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪਰਮ
ੇ ਤਪਆਰ ॥੪॥ (56)

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਿਾਖੜੋ ਛੋਿੀ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਤਰ ॥੪॥ (56)

ਤਜਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਘਰ ਮਤਹ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥ (56)

ਤਪਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਿੀ ਸੋ ਤਕਿੁ ਸਾਤਦ ॥ (56)

ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (56)

ਤਪਰ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਿਾਤਦਲੁ ਬਾਤਦ ॥ (56)

ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੫॥ (57)
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ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਜਾਿਾ ਸੰਤਗ ॥ (57)

ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਤਧਕਾ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥ (57)

ਮਹਲੀ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ॥ (57)

ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਤਜਤਣ ਗਏ ਹਉ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੬॥ (57)

ਸਤਚ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾ ਭਲੀ ਤਪਤਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਤਗ ॥੬॥ (57)

ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਤਜਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (57)

ਭੂ ਲੀ ਭੂ ਲੀ ਥਤਲ ਚੜਾ ਥਤਲ ਚਤੜ ਿੂ ਗਤਰ ਜਾਉ ॥ (57)

ਭਗਿੀ ਭਾਇ ਤਵਹੂਤਣਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ (57)

ਬਨ ਮਤਹ ਭੂ ਲੀ ਜੇ ਤਿਰਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਉ ॥ (57)

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਅਵਗਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥੭॥ (57)

ਨਾਵਹੁ ਭੂ ਲੀ ਜੇ ਤਿਰਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੭॥ (57)

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਪਾਇਆ ਿਰੁ ਕਤਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥ (57)

ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਊਆ ਚਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥ (57)

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਘਤਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰ ਸਨਾ ਜਾਇ ॥ (57)

ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਤਹ ਆਪਣਾ ਦਤਰ ਘਤਰ ਿਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥ (57)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲ ਊਜਲੇ ਜੋ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੮॥੭॥ (57)

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੬॥ (57)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (57)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (57)

ਸੁਤਣ ਮਨ ਭੂ ਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ (57)

ਗੁਰ ਿੇ ਤਨਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ ਤਨਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥ (57)

ਹਤਰ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਜਮੁ ਿਰਪੈ ਦੁ ਖ ਭਾਗੁ ॥ (57)

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚੋ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥ (57)

ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਤਕਉ ਤਥਰੁ ਰਹੈ ਸੁਹਾਗੁ ॥੧॥ (57)

ਸਹਜੈ ਿੇ ਸੁਖੁ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਿੀਰੁ ॥੧॥ (57)

ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ (58)

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਤਨਰਮਲ ਜਤਲ ਨਾਇ ॥ (57)

ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(58)

(57)

ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਤਸ ਤਿਸੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਉ ॥ (58)

ਹਤਰ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਣੈ ਹਾਤਰ ॥ (57)

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥ (58)

ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੀਪ ਅਨੂ ਪ ਜੋਤਿ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (57)

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਤਟਕੀ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥੨॥ (58)

ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਿੜੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਵਾਪਾਰ ॥੨॥ (57)

ਗੁਰੂ ਤਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ (58)

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖੁ ਤਨਰੰਜਨ ਭਾਇ ॥ (57)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਸੁਆਉ ॥ (58)

ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਿਾਇ ॥ (57)

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁ ਿਾਵਣਾ ਤਜਉ ਸੁਞ
ੰ ੈ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥੩॥ (58)

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਸਹਜੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ (57)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁ ਖੁ ਦੇਹੁਰੀ ਤਜਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥ (58)

ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਪਰਖੇ ਤਹਿੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ (57)

ਿਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥ (58)

ਖੋਟੇ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇ ॥ (57)

ਸਬਤਦ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਤਨਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ ॥੪॥ (58)

ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂ ਤਰ ਕਤਰ ਇਉ ਮਲੁ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥੪॥ (57)

ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥ (58)

ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ ਦੁ ਖੁ ਨ ਮਾਗੈ ਕੋਇ ॥ (57)

ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁ ਖੁ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥ (58)

ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ (57)

ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਤਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਉ ॥੫॥ (58)

ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੀਅਤਹ ਸਬਤਦ ਭੇਤਦ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥ (57)

ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਿਤਜ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ (58)

ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮ ਤਬਆਸੁ ॥ (57)

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਸਦ ਸਦਾ ਹਤਰ ਰਾਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ (58)
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ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ (58)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਤਲ ਿ ਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਿਰਾਜੀ ਿੋਲੁ ॥ (59)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮਤਰ ਰਹੈ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ॥ (58)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਤਰ ਿਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥ (59)

ਸਬਦੈ ਹੀ ਿੇ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥ (58)

ਆਤਪ ਿੁ ਲਾਏ ਿੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਿੋਲੁ ॥੭॥ (59)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂ ਲਾ ਤਿਰੈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥ (58)

ਕਥਨੈ ਕਹਤਣ ਨ ਛੁ ਟੀਐ ਨਾ ਪਤੜ ਪੁਸਿਕ ਭਾਰ ॥ (59)

ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਿਹੁ ਵਿੇਰੀ ਹੋਇ ॥ (58)

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਪਆਰ ॥ (59)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥ (58)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰ ॥੮॥੯॥ (59)

ਨਾਨਕ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ (58)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (58)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਰਿਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (59)

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਦ ਖੁਆਰੁ ॥ (58)

ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਤਪਆਰੁ ॥ (59)

ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਤਖ ਸੇਜੜੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਬਾਤਦ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (58)

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥ (59)

ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਤਰ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥ (58)

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (59)

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (58)

ਪੂਛਹੁ ਬਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਤਬਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (59)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਤਦ ਤਮਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧੁਤਨ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥ (59)

(58)
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਵਰੁ ਸਹਤਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (58)
ਸਤਚ ਮਾਣੇ ਤਪਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰੁ ॥ (58)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣ ਤਸਞਾਣੀਐ ਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥ (58)
ਸਤਚ ਤਮਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਤਪਤਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ (58)
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਾਤਚ ਤਵਗਤਸਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (58)
ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥ (58)
ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੂ ਆ ਜੇ ਮਰੈ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਤਰ ॥ (58)
ਇਕਿੁ ਿਾਗੈ ਰਤਲ ਤਮਲੈ ਗਤਲ ਮੋਿੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥ (58)
ਸੰਿ ਸਭਾ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥ (58)
ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਪਜੈ ਤਖਤਨ ਖਪੈ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਖਨੁ ਜਾਇ ॥ (58)
ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਤਵ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਇ ॥ (58)
ਸਾਤਹਬੁ ਅਿੁ ਲੁ ਨ ਿੋਲੀਐ ਕਥਤਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥ (59)
ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਤਰਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ॥ (59)
ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਹ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਰਜਾਇ ॥ (59)
ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੬॥ (59)

ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇ ਰੀ ਹੋਇ ॥ (59)
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੈ ਸੋਇ ॥੨॥ (59)
ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥ (59)
ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਅਪਾਰੁ ॥ (59)
ਸੁਖਦਾਿਾ ਦੁ ਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥ (59)
ਭਵਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾਵਣੋ ਨਾ ਕੰਧੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ (59)
ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਿੁ ਲਹੜਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥ (59)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਤਹਥਾ ਨਦਰੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੁ ॥੪॥ (59)
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰੈ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਸੁਖੁ ਜਾਇ ॥ (59)
ਤਜਹਵਾ ਜਲਉ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥ (59)
ਘਟੁ ਤਬਨਸੈ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲੋ ਜਮੁ ਪਕੜੈ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥੫॥ (59)
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਗਏ ਿਨੁ ਧਨੁ ਕਲਿੁ ਨ ਸਾਤਥ ॥ (59)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ ਬਾਤਦ ਹੈ ਭੂ ਲੋ ਮਾਰਤਗ ਆਤਥ ॥ (59)
ਸਾਚਉ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥੋ ਕਾਤਥ ॥੬॥ (59)
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥ (59)
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਕਉ ਮੇਟੀਐ ਤਲਤਖਆ ਲੇ ਖੁ ਰਜਾਇ ॥ (59)
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ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਛੁ ਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੭॥ (59)

ਖੇਤਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂ ੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਿਤਲ ॥ (60)

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥ (59)

ਘੜੀ ਤਕ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥ (60)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਜਤਲ ਬਲਉ ਲੋ ਭੁ ਜਲਉ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (59)

ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਤਪੜੁ ਮਤਲ ॥੮॥ (60)

ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੮॥੧੦॥ (59)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (60)
ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਤਦ ਭੇਤਦ ਪਿੀਆਇ ॥ (60)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਤਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥ (60)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਤਹ ॥ (59)

ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਤਦ ਤਮਲੇ ਪਿੀਆਇ ॥ (60)

ਲਹਰੀ ਨਾਤਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਤਵਗਸੈ ਅਸਨੇ ਤਹ ॥ (59)

ਮਨਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁ ਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ (60)

ਜਲ ਮਤਹ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਤਿਨੇ ਤਹ ॥੧॥ (59)

ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ (60)

ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂ ਟਤਹ ਤਬਨੁ ਤਪਆਰ ॥ (60)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (60)

॥ (60)

ਮਨਮੁਤਖ ਭੁ ਲੈ ਭੁ ਲਾਈਐ ਭੂ ਲੀ ਿਉਰ ਨ ਕਾਇ ॥ (60)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁ ਲੀ ਨੀਰ ॥ (60)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਕੋ ਨ ਤਦਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (60)

ਤਜਉ ਅਤਧਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ (60)

ਤਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਿਤਗਆ ਮੁਿਾ ਜਾਇ ॥੧॥ (60)

ਤਬਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥ (60)

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥ (60)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਿਰ ਕ ਮੇਹ ॥ (60)

ਭਰਤਮ ਭੁ ਲੀ ਿੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਤਪਰ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਰ ਭਤਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥ (60)

(60)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਦੇਹ ॥੩॥ (60)

ਭੂ ਲੀ ਤਿਰੈ ਤਦਸੰਿਰੀ ਭੂ ਲੀ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜ ਜਾਇ ॥ (60)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁ ਧ ਹੋਇ ॥ (60)

ਭੂ ਲੀ ਿੂ ੰਗਤਰ ਥਤਲ ਚੜੈ ਭਰਮੈ ਮਨੁ ਿੋਲਾਇ ॥ (60)

ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁ ਧ ਕਉ ਖਪਤਣ ਨ ਦੇਇ ॥ (60)

ਧੁਰਹੁ ਤਵਛੁ ੰਨੀ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ਗਰਤਬ ਮੁਿੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥੨॥ (60)

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਵਛੁ ਤੰ ਨਆ ਸਤਚ ਵਤਿਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥ (60)

ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲਸੀ ਹਤਰ ਰਤਸ ਨਾਮ ਤਪਆਤਰ ॥ (60)

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ (60)

ਸਾਤਚ ਸਹਤਜ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥ (61)

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂ ਤਰ ਹਜੂਤਰ ॥ (60)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ੰ ਮੈ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਭਿਾਰੁ ॥੩॥ (61)

ਮਨਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਹਜੂਤਰ ॥੫॥ (60)

ਅਖਰ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭੁ ਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਿੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (61)

ਮਨਮੁਤਖ ਗਣਿ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ (60)

ਿੀਰਥ ਨਾਿਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ (61)

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋ ਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (60)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥੪॥ (61)

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥ (60)

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (61)

ਸਚਾ ਨੇ ਹੁ ਨ ਿੁ ਟਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥ (60)

ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (61)

ਤਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ (60)

ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥ (61)

ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥ (60)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (61)
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ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥ (61)

ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਿੀਕਾ ਸਾਦੁ ॥੬॥ (61)

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥੬॥ (61)

ਆਸਾ ਅੰਦਤਰ ਜੰਤਮਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ॥ (61)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਆਤਪ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥ (61)

ਆਸਾ ਬੰਤਧ ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ (61)

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਤਗ ਰਹੁ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ (61)

ਅਵਗਤਣ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਛੂ ਟੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥੭॥ (61)

ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੭॥ (61)

ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਿੂ ੰ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥ (62)

ਭੁ ਲਣ ਅੰਦਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁ ਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (61)

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥ (62)

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਤਪਆਰੁ ॥ (61)

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਤਦ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥ (62)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥ (61)

ਆਕਾਸੀ ਪਾਿਾਤਲ ਿੂ ੰ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (62)
ਆਪੇ ਭਗਿੀ ਭਾਉ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਤਮਲਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥ (62)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (61)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥ (62)

ਤਿਰ ਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਤਰ ॥ (61)
ਧਤਨ ਜੋਬਤਨ ਜਗੁ ਿਤਗਆ ਲਤਬ ਲੋ ਤਭ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥ (61)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62)

ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥੧॥ (61)

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (62)

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਮੈ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (61)
ਮੈ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿੂ ੰ ਭਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(61)
ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਤਸਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸੰਿੋਖੁ ॥ (61)
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਕੂ ੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥ (61)
ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਇਆ ਤਨਿ ਚਲਦਾ ਸਾਥੁ ਦੇਖੁ ॥੨॥ (61)
ਆਖਤਣ ਆਖਤਹ ਕੇਿੜੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ (61)
ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਜੇ ਤਮਲੈ ਸਤਚ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (61)
ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥ (61)
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁ ਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ॥ (61)
ਅਸਟ ਧਾਿੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸਬਤਦ ਤਵਗਾਤਸ ॥ (61)
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਤਸ ॥੪॥ (61)
ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਤਿਿੀ ਿੋ ਤਕ ਵਜਾਇ ॥ (61)
ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਸਤਚ ਤਟਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥ (61)
ਗੁਰਮਤਿ ਿੂ ੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥ (61)
ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ ॥ (61)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਤਖਆ ਦੂ ਜਾ ਸਾਦੁ ॥ (61)

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪਰਭ ਰਾਿਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ (62)
One obtains peace and happiness through
Sabad-surat
(God-consciousness/Cosmic
consciousness) by contemplating on God’s
excellences, which are the source of bliss.
AGGS, M 1, p. 62.
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂ ੰ ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ (62)
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥ (62)
ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਾਤਜ ਸੀਗਾਤਰਆ ਤਿਸੁ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (62)
ਿਨੁ ਬੈਸੰਿਤਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਿੀ ਿੋਤਲ ਕਟਾਇ ॥ (62)
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਅਗਤਨ ਜਲਾਇ ॥ (62)
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੁ ਤਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥ (62)
ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਤਸਤਰ ਕਰਵਿੁ ਧਰਾਇ ॥ (62)
ਿਨੁ ਹੈਮੰਚਤਲ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਿੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (62)
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੁ ਤਲ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਤਿਿੀ ਿੋ ਤਕ ਵਜਾਇ ॥੩॥ (62)
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਿੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ (62)
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ਭੂ ਤਮ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਿਤਰ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ (62)
ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ (62)
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The human body that is empty of love crumbles
into a heap of ashes (is wasted away).
AGGS, M 1, p. 62.

ਮਨਹਿ ਬੁਧੀ ਕੇਿੀਆ ਕੇਿੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ (62)
ਕੇਿੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ ॥ (62)

ਭਾਈ ਰੇ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ (62)

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਤਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥ (62)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੋ ਗੁਰੁ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ (62)

(62)

ਇਕਨੈ ਭਾਾਂਿੇ ਸਾਤਜਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋ ਇ ॥ (62)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ (62)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਤਰ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥ (62)
There are so many stubborn (self-centered)
people who perform austerities and so many who
deliberate on the Vedas to obtain liberation. They
create so many obstacles and entanglements for
themselves whereas a gurmukh (God-centered
being) obtains liberation. Truth is higher than
everything, but higher still is truthful living.
(Because that is union with God). Regard
everyone as exalted as there is no one of low
caste. The One, Whose Light shines everywhere
creates all. It is the immutable Hukam (Cosmic
Law) that one realizes God/Truth through one’s
deeds only. AGGS, M 1, p. 62.

ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਤਜਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (62)
ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁ ਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (62)
ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥ (63)
ਨਾਰੀ ਦੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀਅਤਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥ (63)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥ (63)
ਤਚਿੁ ਚਲੈ ਤਵਿੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਿ ਿੋਤਲ ਿੋਲਾਇ ॥ (63)
ਬਾਹਤਰ ਢੂ ੰਤਢ ਤਵਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਿੁ ਸੁਥਾਇ ॥ (63)
ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥ (63)
ਸਾਕਿ ਤਨਰਗੁਤਣਆਤਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ (63)
ਰਕਿੁ ਤਬੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਿਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਤਸ ਤਪਰਾਣੁ ॥ (63)
ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਤਸ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਿਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥ (63)

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਿੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ (62)

ਬਹੁਿਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋ ੜੈ ਕੋਇ ॥ (63)

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ (62)

ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥ (63)

ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਿੋਤਖਆ ਦਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥ (62)

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜੈ ਤਕੰਗੁਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਸਬਤਦ ਸੁਭਾਇ ॥ (62)

(63)

ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥ (62)

ਤਜਉ ਸੁਪਨੈ ਤਨਤਸ ਭੁ ਲੀਐ ਜਬ ਲਤਗ ਤਨਦਰ ਾ ਹੋਇ ॥ (63)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂ ਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥ (62)

ਇਉ ਸਰਪਤਨ ਕੈ ਵਤਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ (63)
ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋ ਇ ॥੭॥ (63)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62)

ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਤਜਉ ਬਾਤਰਕ ਦੂ ਧੈ ਮਾਇ ॥ (63)

ਤਚਿੇ ਤਦਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁ ਆਰ ॥ (62)

ਤਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥ (63)

ਕਤਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਤਰਆ ਦੂ ਜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥ (62)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਜੀਵਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ
॥੮॥੧੫॥ (63)

ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰੇਮ ਤਬਨੁ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥ (62)
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ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (63)

ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਬੈਸਣਾ ਤਨਿ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥ (64)

ਿੂ ੰਗਰੁ ਦੇਤਖ ਿਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਿਰੀਆਸੁ ॥ (63)

ਮੁਕਾਮੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਤਨਹਚਲੁ ਲੋ ਕ ॥੧॥ (64)

ਊਚਉ ਪਰਬਿੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਿੁ ਿਾਸੁ ॥ (63)

ਦੁ ਨੀਆ ਕੈਤਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥ (64)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਣਆ ਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿਰੀਆਸੁ ॥੧॥ (63)

ਕਤਰ ਤਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾਾਂਉ ॥ (63)

(64)

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਗੁਰੁ ਿਾਰੇ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋਗੀ ਿ ਆਸਣੁ ਕਤਰ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਤਮ ॥ (64)

(63)

ਪੰਤਿਿ ਵਖਾਣਤਹ ਪੋਥੀਆ ਤਸਧ ਬਹਤਹ ਦੇਵ ਸਥਾਤਨ ॥੨॥ (64)

ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (63)

ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ (64)

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (63)

ਦਤਰ ਕੂ ਚ ਕੂ ਚਾ ਕਤਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਤਭ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥ (64)

ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਤਨ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥ (63)

ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂ ਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕੂ ਚੁ ॥ (64)

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥ (63)

ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਚਲਣਾ ਤਦਲ ਸਮਝੁ ਿੂ ੰ ਤਭ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥ (64)

ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥ (63)

ਸਬਦਾਹ ਮਾਤਹ ਵਖਾਣੀਐ ਤਵਰਲਾ ਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ (64)

ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ਨ ਚਤਲਆ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥ (63)

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੫॥ (64)

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥ (63)

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥ (64)

ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਦੋਹੀ ਿੇਰੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ॥ (63)

ਸਭ ਦੁ ਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥ (64)

ਤਪੰਿੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਿੈਲੀ ਤਕਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥ (63)

ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਤਸਤਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇ ਖੁ ॥ (64)

ਪੁਿਾ ਦੇਤਖ ਤਵਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਿਾਰ ॥ (63)

ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਿੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥ (64)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (63)

ਤਦਨ ਰਤਵ ਚਲੈ ਤਨਤਸ ਸਤਸ ਚਲੈ ਿਾਤਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋ ਇ ॥ (64)

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਤਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥ (63)

ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥ (64)

ਮਹਰ ਮਲੂ ਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਤਕ ਖਾਨੁ ॥ (63)

ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਸਿਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ (64)

ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ ਜਤਲ ਬਲੀਐ ਅਤਭਮਾਨ ॥ (63)
ਮਨਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਤਜਉ ਿਤਵ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥ (63)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (71) P

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਤਹ ॥ (63)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (71)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਿੜੀ ਿਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਤਹ ॥ (64)

ਜੋਗੀ ਅੰਦਤਰ ਜੋਗੀਆ ॥ (71)

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਬਤਦ ਤਨਵਾਰੀ ਭਾਤਹ ॥੭॥ (64)

ਿੂ ੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਤਰ ਭੋਗੀਆ ॥ (71)

ਨਾਨਕ ਿਰੀਐ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ (64)

ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਤਗ ਮਤਛ ਪਇਆਤਲ ਜੀਉ ॥੧॥ (71)

ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥ (64)

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਿੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਤਲ ਪਤਚ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥

(71)

(64)

ਿੁ ਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ (71)
ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥ (71)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (64)

ਵੇਖਤਹ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਕੁ ਦਰਤਿ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲ ਜੀਉ ॥੨॥
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ਤਿਨ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (72)

ਪਰਗਤਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥ (71)
ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਿਾਪਦਾ ॥ (71)

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ਜੀਉ ॥੩॥

॥੧੦॥ (72)
O Nanak, Satguru (True God), is the One Who
brings all together.” AGGS, M 1, p. 72.

(71)
ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥ (71)
ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ (71)
ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਲੋ ਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
(72)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥ (72)
ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (72)
ਦੁ ਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁ ਖੁ ਕਤਟਆ ਭਾਗੁ ਬੈਿਾ ਮਸਿਤਕ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥
(72)

ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ (72)
ਤਜਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (72)
What constitutes a society (satsangat) of
saints/enlightened beings? There is satsangat
where there is deliberation/contemplation on
the True One. AGGS, M 1, p. 72.
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
(72)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥ (72)
ਿੇਤਰਆ ਭਗਿਾ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥ (72)
ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖਐ ਆਪਣੀ ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਸਿਾਤਰ ਜੀਉ
॥੧੨॥ (72)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਜਾਣੀਐ ॥ (72)
ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (72)
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥
(72)

ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਇਆ ॥ (72)

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥ (72)

ਆਪਹੁ ਿੁ ਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ (72)
ਪਰਿਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਤਜਨਾ ਕੇ ਨਾਤਹ ਜੀਉ ॥੬॥ (72)
ਦੋਹਾਗਣੀ ਤਕਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥ (72)
ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੀਆ ਤਿਰਤਹ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥ (72)
ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁ ਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥ (72)
ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ (72)

ਤਜਤਨ ਭਰ ਤਮ ਭੁ ਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥ (72)
ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥ (72)
ਿੂ ੰ ਸਭਨਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥ (72)
ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਆਪੁ ਲੁ ਕਾਇਆ ॥ (72)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਿਾਤਰ
ਜੀਉ ॥੧੫॥ (72)

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥ (72)

ਆਪੇ ਖਸਤਮ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥ (72)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥ (72)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਦੇ ਸਾਤਜਆ ॥ (72)

ਹੁਕਮੁ ਤਜਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥ (72)

ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁ ਇ ਕਰ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰ ਜੀਉ

ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ (72)

॥੧੬॥ (72)

ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥ (72)

ਸਤਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਤਸਆਣਪਾ ॥ (72)

ਤਜਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥ (72)

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥ (72)
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ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪੁ ਵਰਿਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋ ਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥

॥ (74)

(72)

ਉਰਧ ਿਪੁ ਅੰਿਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਖਸਮ ਸੇਿੀ ਅਰਦਾਤਸ

ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥ (72)

॥ (74)

ਪਰਤਭ ਅਪਣਾ ਤਬਰਦੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥ (72)

ਖਸਮ ਸੇਿੀ ਅਰਦਾਤਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਤਧਆਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਤਖਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਿਿੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥ (72)

(74)

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰਭੂ ਤਧਆਇਆ ॥ (72)

ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਤਲ ਭੀਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥ (74)

ਜੀਇ ਇਤਛਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥ (72)

ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁ ੜੀ ਹੈ ਮਸਿਤਕ ਿੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਤਸ ॥ (74)

ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤਸਤਰ ਖਸਮੁ ਿੂ ੰ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ
॥੧੯॥ (72)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਤਸ ॥੧॥
(74)
ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥

ਿੁ ਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ (73)

(75)

ਦੂ ਜਾ ਖੇਲੁ ਕਤਰ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ (73)
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਦਾ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥
(73)

ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਤਜਉ ਜਸੁਦਾ ਘਤਰ ਕਾਨੁ ॥
(75)
ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਮਾਿ ਕਹੈ ਸੁਿੁ ਮੇਰਾ ॥ (75)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ (73)

ਚੇਤਿ ਅਚੇਿ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥ (75)

ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (73)
ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥ (73)
ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥ (73)

ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਿਤਰ ਧਤਰ ਤਗਆਨੁ ॥
(75)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥੨॥

ਿੁ ਧੁ ਆਪੇ ਗੋਇ ਉਿਾਲੀਆ ॥ (73)

(75)

ਹੁਕਮੀ ਭਾਾਂਿੇ ਸਾਤਜਆ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਭੰਤਨ ਸਵਾਤਰ ਜੀਉ ॥੨੨॥ (73)

ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ॥

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥ (73)

(75)

ਤਿਨੀ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (73)
ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਜੀਉ
॥੨੩॥ (73)
ਿੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥ (73)
ਮੈ ਰਾਤਿ ਤਦਹੈ ਵਤਿਆਈਆਾਂ ॥ (73)
ਅਣਮੰਤਗਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਜੀਉ
॥੨੪॥੧॥ (73)

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਹੀ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਬਧਾ ਛੁ ਟਤਹ ਤਜਿੁ ॥
(75)
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਪਰਾਣੀ ਤਬਕਲੁ ਭਇਆ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ॥
(75)
ਧਨ ਤਸਉ ਰਿਾ ਜੋਬਤਨ ਮਿਾ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (75)
ਧਰਮ ਸੇਿੀ ਵਾਪਾਰੁ ਨ ਕੀਿੋ ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਿੋ ਤਮਿੁ ॥ (75)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ॥੩॥ (75)
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਿੁ ॥
(75)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (74)
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (74)
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਤਸ

ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਤਕਸੈ ਨ ਤਮਤਲਆ
ਭੇਿੁ ॥ (75)
ਭੇਿੁ ਚੇਿੁ ਹਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਤਮਤਲਓ ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ॥
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(75)

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਿਨੁ

ਝੂ ਿਾ ਰੁਦਨੁ ਹੋਆ ਦ ਆਲੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ (75)

ਖੀਣੁ ॥ (76)

ਸਾਈ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਤਜਸੁ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਹੇਿੁ ॥ (75)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਲਾਵੀ ਲੁ ਤਣਆ ਖੇਿੁ ॥੪॥੧॥
(75)

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਨ ਦੀਸਈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੈ ਨ ਵੈਣ ॥
(76)
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਕਉ ਿਾਣਾ ॥ (76)
ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਨਾਹੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ (76)
ਖੜੁ ਪਕੀ ਕੁ ਤੜ ਭਜੈ ਤਬਨਸੈ ਆਇ ਚਲੈ ਤਕਆ ਮਾਣੁ ॥ (76)

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (75)
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਬਾਲਕ ਬੁਤਧ ਅਚੇਿੁ ॥
(75)
ਖੀਰੁ ਪੀਐ ਖੇਲਾਈਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਹੇਿੁ ॥
(75)
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਨੇ ਹੁ ਘਨੇ ਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਾਈ ॥ (75)
ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਇਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥ (75)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਬੂਿੀ ਦੂ ਜੈ ਹੇਤਿ ॥ (75)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਛੂ ਟਤਹਗਾ ਹਤਰ ਚੇਤਿ ॥੧॥ (75)
ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮੈ ਮਤਿ ॥
(75)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ
ਤਚਤਿ ॥ (75)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਨਾਹੀ ਹੋਤਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਿੇ ॥ (75)
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨਤਮ ਮਰਹੁਗੇ ਝੂ ਿੇ ॥ (75)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥੪॥
(76)
ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਸਾਤਹਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ
ਕੰਤਨ ॥ (76)
ਇਕ ਰਿੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਤਣਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਅਵਗਣ
ਖੜਸਤਨ ਬੰਤਨ ॥ (76)
ਗੁਣ ਸੰਜਤਮ ਜਾਵੈ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ॥ (76)
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਿਰਣਾ ॥ (76)
ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਜਾਵੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲੇ ਦੂ ਖ ਤਮਟਾਵੈ ॥ (76)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂ ਟੈ ਸਾਚੇ ਿੇ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੫॥੨॥
(76)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (83) P
ਦਾਿੀ ਸਾਤਹਬ ਸੰਦੀਆ ਤਕਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ॥
ਇਤਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਤਨਹਹ ਇਕਨਹਹ ਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਿਾਤਲ ॥੧॥
ਮ: ੧ ॥ (83)

ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥ (75)

ਤਸਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸਾਤਦਕਾ ਸਬਰੁ ਿੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾਾਂ ॥ (83)

ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ਦੁ ਤਬਧਾ ਤਵਆਪੈ ਦੂ ਜਾ ॥੨॥ (75)

ਦੀਦਾਰੁ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ ॥੨॥ (83)

ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਸਤਰ ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਇ
॥ (75)
ਜੋਬਨੁ ਘਟੈ ਜਰੂਆ ਤਜਣੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰ ਾ ਆਵ ਘਟੈ ਤਦਨੁ ਜਾਇ
॥ (75)
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਪਛੁ ਿਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ॥ (76)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (83)
ਿਕੜ ਜਾਿੀ ਿਕੜੁ ਨਾਉ ॥ (83)
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥ (83)

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਾਤਖਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਇਆ

ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ ॥ (83)

ਪਰਾਇਆ ॥ (76)

ਨਾਨਕ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥ (83)
Worthless is the caste and worthless is the status
attached to it, as the Protector of all is One. “One
may consider oneself high, but Nanak says,

ਬੁਤਧ ਤਵਸਰਜੀ ਗਈ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (76)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਭੁ ਚੇਿਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ (76)
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“High is the one who is approved by God.”
AGGS, M 1, p. 83.

ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਿੀਆ ਨਾਤਲ ॥ (91)

Nanak rejected the caste system and the notions of
karma and transmigration. It was the caste system
that atomized the Hindu society whereas it was the
doctrine of “karma and transmigration” that
infused the Hindu psyche with the sense of
fatalism, helplessness and hopelessness. He went
to extraordinary lengths in denouncing these
doctrines. He emphasized frequently that it is only
truthful living that determines one’s real worth.
The real low-castes are those who turn their back
on Truth [God]:

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਿਮ ਸੇਈ ਤਜ ਪਾਪਾਾਂ ਪੰਤਦ ਨ ਦੇਹੀ ॥੧॥ (91)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (83)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਤਰ ਕੈ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥ (83)
ਵਖਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥ (84)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ (84)
ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ (84)
ਸਰੈ ਸਰੀਅਤਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (84)
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਤਹ ਪਾਰੁ ॥ (84)
ਤਸਦਕੁ ਕਤਰ ਤਸਜਦਾ ਮਨੁ ਕਤਰ ਮਖਸੂਦੁ ॥ (84)
ਤਜਹ ਤਧਤਰ ਦੇਖਾ ਤਿਹ ਤਧਤਰ ਮਉਜੂਦੁ ॥੧॥ (84)
ਮ: ੧ ॥ (85)
ਗਲਾਂ ੀੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ (85)
ਮਨਹੁ ਕੁ ਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਤਰ ਤਚਟਵੀਆਹ ॥ (85)
ਰੀਸਾ ਕਤਰਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ (85)
ਨਾਤਲ ਖਸਮੈ ਰਿੀਆ ਮਾਣਤਹ ਸੁਤਖ ਰਲੀਆਹ ॥ (85)
ਹੋਦੈ ਿਾਤਣ ਤਨਿਾਣੀਆ ਰਹਤਹ ਤਨਮਾਨਣੀਆਹ ॥ (85)
ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਹ ॥੨॥ (85)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (91)
ਕੁ ਬੁਤਧ ਿੂ ਮਣੀ ਕੁ ਦਇਆ ਕਸਾਇਤਣ ਪਰ ਤਨੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਿੀ
ਿੋਤਧ ਚੰਿਾਤਲ ॥ (91)

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ॥ (91)

Evil-mindedness is dumni (a woman of low caste
of minstrels), cruelty is a ksain (butchers wife), a
slanderous heart is a chuhri (sweeper woman)
and wrath which ruins the world is a chandalni
(out-caste woman). What is the benefit of
drawing a boundary line around your cooking
place when these four are sitting inside you?
Make Truth your guide (self-discipline), truthful
living the line you draw around the kitchen and
contemplation on God the ceremonial bath you
take. Nanak, God exalts those who do not lead
others on the path of wickedness. AGGS, M 1, p.
91.
In this hymn Guru Nanak condemns the caste
system and the concept of ritual purity. He uses
the most despised section of the Indian society,
low caste and untouchable women as metaphors.
He says that the caste label does not make one
dumni (fUmxI), a woman of low caste of minstrels
or ksain (kswieix), a woman from butcher caste or
chuhri (cUhVI), a sweeper woman or chandalni
(cMfwlnI), an out-caste woman; rather it is an evil
mind that is dumni, cruelty that is ksain, slander
that is chuhri and anger that is chandalni. “O
Brahman, an evil mind, cruelty, slander and anger,
the four are within you. How will the marking of
your cooking-square with a line around it keep
your food pure, when the cook (Brahman) is
already defiled?” Guru Nanak advises the
Brahman that before God only Truth and truthful
living matters, not one’s caste or social status in
society:

ਮ: ੧ ॥ (91)
ਤਕਆ ਹੰਸੁ ਤਕਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ (91)
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ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥ (91)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ॥ (109)

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (109) P

ਸਚੇ ਿਾਕੁ ਰ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥ (109)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (109)

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧॥

ਸਬਤਦ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਏ ॥ (109)

(109)

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ॥ (109)
ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਵਤਣਆ ॥੧॥

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਿਥਾ ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਿਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ

(109)

ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥ (137) P

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥ (109)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (137)

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (137)

ਰਹਾਉ ॥ (109)

ਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਗੁਰੁ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋ ਇ ॥ (137)

ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਸੁ ਕੇਰਾ ॥ (109)

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (137)

ਸਾਚਾ ਿਾਕੁ ਰੁ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਮੇਰਾ ॥ (109)

ਮ: ੧ ॥ (137)

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜਾਇ ਘਣੇ ਰੀ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਿਾਵਤਣਆ

ਪਤਹਲੈ ਤਪਆਤਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁ ਤਧ ॥ (137)

॥੨॥ (109)

ਦੂ ਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ (137)

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ॥ (109)

ਿੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ (137)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਨਾਤਮ ਨੀਸਾਣੈ ॥ (109)

ਚਉਥੈ ਤਪਆਤਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਿ ॥ (137)

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਤਰ ਲੇ ਖਾ ਸਚੈ ਛੂ ਟਤਸ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੩॥
(109)

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਿੁ ॥ (137)
ਤਛਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥ (137)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ (109)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਿੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੪॥
(109)

ਸਿਵੈ ਸੰਤਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ (137)
ਅਿਵੈ ਿੋਧੁ ਹੋਆ ਿਨ ਨਾਸੁ ॥ (137)
ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥ (137)

ਸਾਕਿ ਕੂ ੜੇ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥ (109)

ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥ (137)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ (109)
ਤਲਤਖਆ ਲੇ ਖੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ਗਏ ਤਸਗੀਿ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥ (137)

(109)

ਉਤਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥ (137)

ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਜਾਿੋ ਨਾਹੀ ॥ (109)

ਆਇਆ ਗਇਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ ॥ (138)

ਝੂ ਤਿ ਤਵਛੁ ੰਨੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥ (109)

ਤਪਛੈ ਪਿਤਲ ਸਤਦਹੁ ਕਾਵ ॥ (138)

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗਣ ਗੁਤਣ ਬਖਸਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੁ ਤਪਆਰੁ ॥ (138)

(109)

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਿੁ ਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ (138)

ਪੇਈਅੜੈ ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਤਪਆਰਾ ॥ (109)

ਮ: ੧ ॥ (138)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (109)

ਦਸ ਬਾਲਿਤਣ ਬੀਸ ਰਵਤਣ ਿੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥ (138)

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥ (109)

ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ ਤਖਸੈ ਸਿੀ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥
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(138)

ਕੁ ਲੁ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ॥ (138)

ਸਿਤਰ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ ਅਸੀਹਾਾਂ ਕਾ ਤਵਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (138)

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

ਨਵੈ ਕਾ ਤਸਹਜਾਸਣੀ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲੁ ॥ (138)

(139)

ਢੰਢੋਤਲਮੁ ਢੂ ਤਢਮੁ ਤਿਿੁ ਮੈ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥ (139)

(138)

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿੂ ੰ ਏਕੁ ਹੈ ਿੁ ਧੁ ਦੂ ਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ (139)

ਪਉੜੀ ॥ (138)

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋ ਭੁ ਅੰਿਤਰ ਜੰਿਾ ਪਾਇਆ ॥ (139)

ਿੂ ੰ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਤਪ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਿੀ ॥ (138)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ਸਭ ਕਰੇ ਿੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ (139)

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਿੀ ॥ (138)

ਇਕਨਾ ਬਖਸਤਹ ਮੇਤਲ ਲੈ ਤਹ ਗੁਰਮਿੀ ਿੁ ਧੈ ਲਾਇਆ ॥ (139)

ਿੂ ੰ ਜਾਣਤਹ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਿੁ ਮਾਿੀ ॥ (138)

ਇਤਕ ਖੜੇ ਕਰਤਹ ਿੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਤਹ ਉਤਿ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਰ ਜਾਿੀ ॥ (138)

(139)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਚਲੂ ਤਲਆ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥ (138)

ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਇਤਕ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥ (139)

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਸਤਿ ਤਨਰੰਜਨੋ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿੀ ॥ (138)
ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਵਿਾਿੀ ॥ (138)
ਜੋ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਿੁ ਧੁ ਤਧਆਇਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਚਆ ਬਤਲ ਬਤਲ ਹਉ ਤਿਨ
ਜਾਿੀ ॥੧॥ (138)

ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਕੁ ਟੰਬੁ ਹੈ ਇਤਕ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੇ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਇਆ ॥
(139)
ਓਤਹ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
(139)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (139)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (138)
ਜੀਉ ਪਾਇ ਿਨੁ ਸਾਤਜਆ ਰਤਖਆ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥ (138)
ਅਖੀ ਦੇਖੈ ਤਜਹਵਾ ਬੋਲੈ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (138)
ਪੈਰੀ ਚਲੈ ਹਥੀ ਕਰਣਾ ਤਦਿਾ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ (138)
ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥ (138)
ਜਾ ਭਜੈ ਿਾ ਿੀਕਰੁ ਹੋਵੈ ਘਾੜਿ ਘੜੀ ਨ ਜਾਇ ॥ (138)
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਨਾਤਹ ਪਤਿ ਪਤਿ ਤਵਣੁ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਇ ॥੧॥

ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਿਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਤਲ ॥ (139)
ਕੈ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉਰਤਧ ਰਹਾ ਤਸਤਰ ਭਾਤਰ ॥ (139)
ਪੁਰੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਪਤਹਰਾ ਧੋਵਾ ਸਦਾ ਕਾਤਰ ॥ (139)
ਬਗਾ ਰਿਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (139)
ਹੋਇ ਕੁ ਚੀਲੁ ਰਹਾ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਮਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ (139)
ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥ (139)

(138)

ਮ: ੧ ॥ (139)

ਪਉੜੀ ॥ (138)

ਵਸਿਰ ਪਖਾਤਲ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਤਮ ਹੋਵੈ ॥ (139)

ਿੁ ਧੁ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿੁ ਧੁ ਆਪੇ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ (138)

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵੈ ॥ (139)

ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਪਾਇ ਕੈ ਿੁ ਧੁ ਆਪਹੁ ਜਗਿੁ ਖੁਆਇਆ ॥ (138)

ਅੰਧਾ ਭੂ ਤਲ ਪਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥ (139)

ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਤਰ ਅਗਤਨ ਹੈ ਨਹ ਤਿਪਿੈ ਭੁ ਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ॥ (138)
ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥ (138)
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹੁ ਨ ਿੁ ਟਈ ਸਤਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
(138)

ਵਸਿੁ ਪਰਾਈ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਦੁ ਖੁ ਘਾਲੇ ॥
(139)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਿੁ ਟੈ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ (139)
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਨਾਮੇ ਸੁਤਖ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥ (139)

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸੁਤਖ ਰਜਾ ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਇਆ ॥ (138)
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ਪਵੜੀ ॥ (139)
ਕਾਇਆ ਹੰਤਸ ਸੰਜੋਗੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥ (139)
ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਤਵਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥ (139)
It is Hukam (Cosmic Law) that puts
consciousness in the body. It is also Hukam that
takes away consciousness from the body. AGGS,
M 1, p. 139.
ਮੂਰਖੁ ਭੋਗੇ ਭੋਗੁ ਦੁ ਖ ਸਬਾਇਆ ॥ (139)
ਸੁਖਹੁ ਉਿੇ ਰੋਗ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ॥ (139)
ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਆ ॥ (139)
ਮੂਰਖ ਗਣਿ ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ॥ (139)
ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਥ ਤਨਬੇੜੁ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (139)
ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥ (139)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (139)

May-June 2015

ਜੋ ਰਿੁ ਪੀਵਤਹ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਤਕਉ ਤਨਰਮਲੁ ਚੀਿੁ ॥ (140)
If a bloodstain defiles/pollutes the robe/garment
then how could the conscience of those who
drink human blood (exploit, persecute and
murder people) be clean?
AGGS, M 1, p. 140.
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਤਦਤਲ ਹਛੈ ਮੁਤਖ ਲੇ ਹੁ ॥ (140)
ਅਵਤਰ ਤਦਵਾਜੇ ਦੁ ਨੀ ਕੇ ਝੂ ਿੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥੧॥ (140)
ਮ : ੧ ॥ (140)
ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਿਾ ਤਕਆ ਆਖਾ ਤਕਹੁ ਨਾਹੀ ਤਕਆ ਹੋਵਾ ॥ (140)
ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਕਤਹਆ ਕਥਨਾ ਭਤਰਆ ਭਤਰ ਭਤਰ ਧੋਵਾਾਂ ॥ (140)
ਆਤਪ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋ ਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਾਂ ॥ (140)
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥ (140)
ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਪਾਤਹ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੨॥ (140)
ਪਉੜੀ ॥ (140)

ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥ (139)

ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਸਭ ਿੂ ੰ ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (140)

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਤਣ ਜਾਇ ॥ (140)

ਿੂ ੰ ਗਣਿੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ (140)

ਮੁਿਾ ਆਤਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥ (140)

ਪਤੜਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ (140)

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥ (140)

ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (140)

ਪਉੜੀ ॥ (140)
ਇਤਕ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਤਣ ਖਾਤਹ ਵਣ ਖੰਤਿ ਵਾਸਾ ॥ (140)
ਇਤਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਤਰ ਤਿਰਤਹ ਜੋਗੀ ਸੰਤਨਆਸਾ ॥ (140)
ਅੰਦਤਰ ਤਿਰ ਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ (140)
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਤਗਰਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥ (140)
ਜਮਕਾਲੁ ਤਸਰਹੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਮਨਸਾ ॥ (140)
ਗੁਰਮਿੀ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇ ੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ॥ (140)
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਮਤਨ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਉਦਾਸਾ ॥ (140)

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਭਗਿੀ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (140)
ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨਆ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥ (140)
ਤਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥ (140)
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਿੂ ੰ ਹੋਰੁ ਜਗਿੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥੬॥ (140)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (140)
ਤਮਹਰ ਮਸੀਤਿ ਤਸਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁ ਰਾਣੁ ॥ (140)

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਿੇ ਤਨਰਾਸਾ ॥੫॥

ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥ (140)

(140)

ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਤਨਵਾਜ ॥ (140)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (140)

ਿਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥੧॥ (140)
Let mercy be your mosque, faith be your prayer
mat, honest living be your Quran, and fidelity to
your wife be your circumcision and good conduct

ਜੇ ਰਿੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਿੁ ॥ (140)
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be your fast. This will make you a true Muslim.
Make pious work your kaaba, Truth your
spiritual teacher, good deeds your prayer and
recognize your rosary as God’s Will. This
conduct of yours will bring you honor in the
court of God. AGGS, M 1, p. 140.
Here Guru Nanak rejects conventional/ritualistic
prayers; instead he suggests universal human
values as a way of life not only for a Muslim but
for the entire humanity.
ਮ: ੧ ॥ (141)
ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ (141)
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one, practice of charity the third one, cleansing
the mind of evil thoughts the fourth one and
contemplation on God's excellences the fifth one.
And let good deeds become your kalma, the
foundation of your faith. If one practices the
above, only then one is a true Muslim
(gurmukh). Otherwise O Nanak, by practicing
hypocrisy, one becomes false through and
through. AGGS, M 1, p. 141.
Guru Nanak carried the same message that he gave
to the Brahman, to the Muslim audience. For
example, he explained the true meaning of the five
prayers and what is required to become a true
Muslim (gurmukh):

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਿਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥ (141)
ਗਲੀ ਤਭਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁ ਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥ (141)

ਪਉੜੀ ॥ (141)

ਮਾਰਣ ਪਾਤਹ ਹਰਾਮ ਮਤਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (141)

ਇਤਕ ਰਿਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਇਤਕ ਕਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ (141)

ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂ ੜੀਈ ਕੂ ੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥ (141)
To violate or usurp someone’s right or take away
what rightfully belongs to another is like eating
pork for a Muslim and beef for a Hindu. The
spiritual guide (gur pir) would stand by only if
the follower does not make an unlawful living.
Mere talk does not lead to paradise; salvation lies
in right conduct. Adding spice to unlawfully
earned food does not make it Halal (lawful).
Nanak, falsehood begets only falsehood.
AGGS, M 1, p. 141.

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁ ਿੈ ਪਾਈਅਤਨ ਅੰਦਤਰ ਰਿਨ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (141)

ਮ: ੧ ॥ (141)
ਪੰਤਜ ਤਨਵਾਜਾ ਵਖਿ ਪੰਤਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥ (141)
ਪਤਹਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁ ਇ ਿੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥ (141)

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਲਤਧਆ ਅੰਧੇ ਭਉਤਕ ਮੁਏ ਕੂ ਤੜਆਰਾ ॥ (141)
ਮਨਮੁਖ ਦੂ ਜੈ ਪਤਚ ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (141)
ਇਕਸੁ ਬਾਝਹੁ ਦੂ ਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤਕਸੁ ਅਗੈ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰਾ ॥ (141)
ਇਤਕ ਤਨਰਧਨ ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ ਿੁ ਜਾਰਾ ॥ (141)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਤਬਤਖਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥ (141)
ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੭॥
(141)
Nanak, Hukam acts and causes others to act and
It controls development/progress.
AGGS, M 1, p. 141.

ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਤਸ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਤਸਿਤਿ ਸਨਾਇ ॥ (141)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (141)

ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਤਖ ਕੈ ਿਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ ॥ (141)

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਿਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਜੇਿੇ ਕੂ ਤੜਆਰ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥ (141)

(141)
ਅਵਤਲ ਅਉਤਲ ਦੀਨੁ ਕਤਰ ਤਮਿਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥

The five prayers for the five different times
during the day have five different names. Make
truth the first prayer, honest living the second

(141)
ਹੋਇ ਮੁਸਤਲਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
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(141)
ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਤਸਰ ਉਪਤਰ ਕਰਿਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥
(141)
ਿਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਤਮਹਰੰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ
॥੧॥ (141)
ਪਉੜੀ ॥ (141)
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Even under such conditions my longing to adore
God and sing Its praises would not diminish. (In
other words, I will not waver from the path of
Truth). AGGS, M 1, p. 142.
Nanak proclaimed the freedom of conscience
(religion) and universal liberty, equality and
justice by declaring allegiance only to God:

ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਤਸਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥ (141)
ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥ (141)

ਮ: ੧ ॥ (142)

ਪਕੇ ਬੰਕ ਦੁ ਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ॥ (141)

ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਪੜੁ ਹੋਵੈ ਖਾਣਾ ਹੋਵੈ ਵਾਉ ॥ (142)

ਦਰਤਬ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ਰੀਿੇ ਇਤਕ ਖਣੇ ॥ (141)
ਿਾਜੀ ਰਥ ਿੁ ਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ॥ (141)
ਬਾਗ ਤਮਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਤਕਥੈ ਤਸ ਆਪਣੇ ॥ (141)
ਿੰਬੂ ਪਲੰਘ ਤਨਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਿੀ ॥ (141)
ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਿਾਰੁ ਤਸਨਾਖਿੁ ਕੁ ਦਰਿੀ ॥੮॥ (141)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (141)
ਨਦੀਆ ਹੋਵਤਹ ਧੇਣਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵਤਹ ਦੁ ਧੁ ਘੀਉ ॥ (141)
ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਤਨਿ ਜੀਉ ॥ (141)
ਪਰਬਿੁ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਹੋਵੈ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥ (142)
ਭੀ ਿੂ ੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੧॥ (142)
ਮ: ੧ ॥ (142)
ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗਰੁੜਾ ਹੋਇ ਸੁਆਉ ॥ (142)
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਤਿਰਦੇ ਰਖੀਅਤਹ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥ (142)
ਭੀ ਿੂ ੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੨॥ (142)

ਸੁਰਗੈ ਦੀਆ ਮੋਹਣੀਆ ਇਸਿਰੀਆ ਹੋਵਤਨ ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਜਾਉ ॥
(142)
ਭੀ ਿੂ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੪॥ (142)
ਪਵੜੀ ॥ (142)
ਬਦਿੈਲੀ ਗੈਬਾਨਾ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ॥ (142)
ਸੋ ਕਹੀਐ ਦੇਵਾਨਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ॥ (142)
ਕਲਤਹ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਤਰ ਵਾਦੇ ਖਪੀਐ ॥ (142)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਤਰ ਭਰਮੇ ਪਚੀਐ ॥ (142)
ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਇਕੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਤਸਝਸੀ ॥ (142)
ਕੁ ਿਰ ਗੋਅ ਕੁ ਿਰਾਣੈ ਪਇਆ ਦਝਸੀ ॥ (142)
ਸਭ ਦੁ ਨੀਆ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥ (142)
ਤਸਝੈ ਦਤਰ ਦੀਵਾਤਨ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੯॥ (142)
ਮ: ੧ ਸਲੋ ਕੁ ॥ (142)
ਸੋ ਜੀਤਵਆ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥ (142)
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥ (142)
ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ ॥ (142)

ਮ: ੧ ॥ (142)
ਜੇ ਦੇਹੈ ਦੁ ਖੁ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗਰਹ ਦੁ ਇ ਰਾਹੁ ॥ (142)
ਰਿੁ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਤਸਰੈ ਉਪਤਰ ਰਖੀਅਤਹ ਏਵੈ ਜਾਪੈ ਭਾਉ ॥ (142)
ਭੀ ਿੂ ੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੩॥ (142)
I will adore God even if I was to be afflicted with
bodily pain under the influence of unlucky stars
and I was to suffer under blood-sucking rulers.

ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਿਾ ਤਕਛੁ ਖਾਇ ॥ (142)
If one submits to injustice or tyranny without
moral resistance then all efforts to subsist are
fruitless. AGGS, M 1, p. 142.
ਰਾਤਜ ਰੰਗੁ ਮਾਤਲ ਰੰਗੁ ॥ (142)
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ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ ॥ (142)

ਮ: ੧ ॥ (142)

ਨਾਨਕ ਿਤਗਆ ਮੁਿਾ ਜਾਇ ॥ (142)

ਵੇਖੁ ਤਜ ਤਮਿਾ ਕਤਟਆ ਕਤਟ ਕੁ ਤਟ ਬਧਾ ਪਾਇ ॥ (142)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥੧॥ (142)

ਖੁੰਢਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਦੇਤਨ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ ॥ (143)

ਮ: ੧ ॥ (142)

ਰਸੁ ਕਸੁ ਟਟਤਰ ਪਾਈਐ ਿਪੈ ਿੈ ਤਵਲਲਾਇ ॥ (143)

ਤਕਆ ਖਾਧੈ ਤਕਆ ਪੈਧੈ ਹੋਇ ॥ (142)

ਭੀ ਸੋ ਿੋਗੁ ਸਮਾਲੀਐ ਤਦਚੈ ਅਤਗ ਜਾਲਾਇ ॥ (143)

ਜਾ ਮਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ (142)

ਨਾਨਕ ਤਮਿੈ ਪਿਰੀਐ ਵੇਖਹੁ ਲੋ ਕਾ ਆਇ ॥੨॥ (143)

ਤਕਆ ਮੇਵਾ ਤਕਆ ਤਘਉ ਗੁੜੁ ਤਮਿਾ ਤਕਆ ਮੈਦਾ ਤਕਆ ਮਾਸੁ ॥

ਪਵੜੀ ॥ (143)

(142)

ਇਕਨਾ ਮਰਣੁ ਨ ਤਚਤਿ ਆਸ ਘਣੇ ਤਰਆ ॥ (143)

ਤਕਆ ਕਪੜੁ ਤਕਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਤਹ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸ ॥ (142)

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਤਨਿ ਤਕਸੈ ਨ ਕੇਤਰਆ ॥ (143)

ਤਕਆ ਲਸਕਰ ਤਕਆ ਨੇ ਬ ਖਵਾਸੀ ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ॥ (142)

ਆਪਨੜੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਕਹਤਨ ਚੰਗੇਤਰਆ ॥ (143)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਸਭੇ ਟੋਲ ਤਵਣਾਸੁ ॥੨॥ (142)

ਜਮਰਾਜੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮਨਮੁਖ ਹੇਤਰਆ ॥ (143)

ਪਵੜੀ ॥ (142)

ਮਨਮੁਖ ਲੂ ਣ ਹਾਰਾਮ ਤਕਆ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥ (143)
ਬਧੇ ਕਰਤਨ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨ ਭਾਤਣਆ ॥ (143)

ਜਾਿੀ ਦੈ ਤਕਆ ਹਤਥ ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ ॥ (142)

ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਬ ਭਾਵਸੀ ॥ (143)

ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਤਥ ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ ॥ (142)
What good is caste/social status? One’s true
worth is determined by Truth/truthful living.
Caste/social status is like holding poison in the
hand. If one tastes it, one dies. AGGS, M 1, p.
142.

ਕਰਸਤਨ ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਤਲਤਖਆ ਪਾਵਸੀ ॥੧੧॥ (143)
ਮ: ੧ ਸਲੋ ਕੁ ॥ (143)
ਮਛੀ ਿਾਰੂ ਤਕਆ ਕਰੇ ਪੰਖੀ ਤਕਆ ਆਕਾਸੁ ॥ (143)
ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ ਤਕਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ (143)
ਕੁ ਿੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਭੀ ਸੋ ਕੁ ਿੀ ਧਾਿੁ ॥ (143)

ਸਚੇ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ ॥ (142)

ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਪੜੀਅਤਹ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪਾਿ ॥ (143)

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਤਸਰਦਾਰੁ ਦਤਰ ਦੀਬਾਣੀਐ ॥ (142)

ਅੰਧਾ ਚਾਨਤਣ ਰਖੀਐ ਦੀਵੇ ਬਲਤਹ ਪਚਾਸ ॥ (143)

ਿੁ ਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸਤਮ ਪਿਾਇਆ ॥ (142)

ਚਉਣੇ ਸੁਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਤਣ ਚੁਤਣ ਖਾਵੈ ਘਾਸੁ ॥ (143)

ਿਬਲਬਾਜ ਬੀਚਾਰ ਸਬਤਦ ਸੁਣਾਇਆ ॥ (142)

ਲੋ ਹਾ ਮਾਰਤਣ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ ॥ (143)

ਇਤਕ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ਇਕਨਾ ਸਾਖਿੀ ॥ (142)

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਏਤਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਤਵਣਾਸੁ ॥੧॥ (143)

ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ਇਕਨਾ ਿਾਖਿੀ ॥੧੦॥ (142)

ਮ: ੧ ॥ (143)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (142)

ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਿੁ ਟੈ ਸਾਰੁ ॥ (143)

ਜਾ ਪਕਾ ਿਾ ਕਤਟਆ ਰਹੀ ਸੁ ਪਲਤਰ ਵਾਤੜ ॥ (142)

ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋ ਹਾਰੁ ॥ (143)

ਸਣੁ ਕੀਸਾਰਾ ਤਚਤਥਆ ਕਣੁ ਲਇਆ ਿਨੁ ਝਾਤੜ ॥ (142)

ਗੋਰੀ ਸੇਿੀ ਿੁ ਟੈ ਭਿਾਰੁ ॥ (143)

ਦੁ ਇ ਪੁੜ ਚਕੀ ਜੋਤੜ ਕੈ ਪੀਸਣ ਆਇ ਬਤਹਿੁ ॥ (142)

ਪੁਿਾਂੀੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (143)

ਜੋ ਦਤਰ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬੁ ਤਿਿੁ ॥੧॥ (142)

ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਤਦਿੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ ॥ (143)
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ਭੁ ਤਖਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ ॥ (143)

ਨ ਸਪਿ ਜੇਰ ਤਜਮੀ ॥ (144)

ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ ਨਦੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ ॥ (143)

ਅਸਤਿ ਏਕ ਤਦਗਤਰ ਕੁ ਈ ॥ (144)

ਗੰਢੁ ਪਰੀਿੀ ਤਮਿੇ ਬੋਲ ॥ (143)

ਏਕ ਿੁ ਈ ਏਕ ਿੁ ਈ ॥੩॥ (144)

ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ ॥ (143)

ਮ: ੧ ॥ (144)

ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇ ਕੀ ਸਿੁ ਹੋਇ ॥ (143)

ਨ ਸੂਰ ਸਤਸ ਮੰਿਲੋ ॥ (144)

ਏਿੁ ਗੰਤਢ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (143)

ਨ ਸਪਿ ਦੀਪ ਨਹ ਜਲੋ ॥ (144)

ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਤਹ ਮਾਰ ॥ (143)

ਅੰਨ ਪਉਣ ਤਥਰੁ ਨ ਕੁ ਈ ॥ (144)

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (143)

ਏਕੁ ਿੁ ਈ ਏਕੁ ਿੁ ਈ ॥੪॥ (144)

ਤਸਿਿੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਤਰ ॥੨॥ (143)

ਮ: ੧ ॥ (144)

ਪਉੜੀ ॥ (143)

ਨ ਤਰਜਕੁ ਦਸਿ ਆ ਕਸੇ ॥ (144)

ਆਪੇ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਾਤਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (143)

ਹਮਾ ਰਾ ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥ (144)

ਇਤਕ ਖੋਟੇ ਇਤਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥ (143)

ਅਸਤਿ ਏਕੁ ਤਦਗਰ ਕੁ ਈ ॥ (144)

ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਤਹ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਤਹ ਬਾਹਰ ਵਾਤਰ ॥ (143)

ਏਕ ਿੁ ਈ ਏਕੁ ਿੁ ਈ ॥੫॥ (144)

ਖੋਟੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਸੁਟੀਅਤਹ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥ (143)

ਮ: ੧ ॥ (144)

ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਛੈ ਭਤਜ ਪਵਤਹ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ (143)

ਪਰੰਦਏ ਨ ਤਗਰਾਹ ਜਰ ॥ (144)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਤਟਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਤਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ (143)

ਦਰਖਿ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ॥ (144)

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਤਨ ਗੁਰ ਕੈ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥ (143)

ਤਦਹੰਦ ਸੁਈ ॥ (144)

ਗਣਿ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕੋ ਤਕਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਤਪ ਬਖਸੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥੧੨॥

ਏਕ ਿੁ ਈ ਏਕ ਿੁ ਈ ॥੬॥ (144)

(143)

ਮ: ੧ ॥ (144)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (143)

ਨਾਨਕ ਤਲਲਾਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਇ ॥ (144)

ਹਮ ਜੇਰ ਤਜਮੀ ਦੁ ਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥ (143)

ਮੇਤਟ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥ (144)

ਮੇ ਰਵਤਦ ਬਾਤਦਸਾਹਾ ਅਿਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥ (143)

ਕਲਾ ਧਰੈ ਤਹਰੈ ਸੁਈ ॥ (144)

ਏਕ ਿੂ ਹੀ ਏਕ ਿੁ ਹੀ ॥੧॥ (143)

ਏਕੁ ਿੁ ਈ ਏਕੁ ਿੁ ਈ ॥੭॥ (144)

ਮ: ੧ ॥ (143)

ਪਉੜੀ ॥ (144)

ਨ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ॥ (143)

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣਆ ॥ (144)

ਨ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕਾ ਧਰਾ ॥ (143)

ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ (144)

ਅਸਤਿ ਏਕ ਤਦਗਤਰ ਕੁ ਈ ॥ (143)

ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥ (144)

ਏਕ ਿੁ ਈ ਏਕ ਿੁ ਈ ॥੨॥ (144)

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਤਣਆ ॥ (144)

ਮ : ੧ ॥ (144)

ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂ ਤੜਆਰ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਤਣਆ ॥ (144)

ਨ ਦਾਦੇ ਤਦਹੰਦ ਆਦਮੀ ॥ (144)

ਤਵਸਟਾ ਅੰਦਤਰ ਵਾਸੁ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥ (144)
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ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥ (144)

(145)

ਨਾਨਕ ਪਾਰਖੁ ਆਤਪ ਤਜਤਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਤਣਆ ॥੧੩॥ (144)

ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਮੁਲਾ ਸੇਖ ਕਹਾਵਤਹ ॥ (145)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (144)

ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹੋਵਤਹ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ॥ (145)

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁ ਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ॥ (144)

ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿੇਗ ਵਗਾਵਤਹ ਤਸਰ ਮੁੰਿੀ ਕਤਟ ਜਾਵਤਹ ॥ (145)

ਘਾਹੁ ਖਾਤਨ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵਾਲੇ ਏਤਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥ (144)

ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਜਾਤਹ ਤਦਸੰਿਤਰ ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ॥ (145)

ਨਦੀਆ ਤਵਤਚ ਤਟਬੇ ਦੇਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ॥ (144)

ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਤਹ ਿੁ ਧੁ ਭਾਣੇ ਿੂ ੰ ਭਾਵਤਹ ॥ (145)

ਕੀੜਾ ਥਾਤਪ ਦੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ ॥ (144)

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਹੋਤਰ ਸਗਲੇ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ॥੧॥ (145)

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਜੀਵਤਹ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਿਾ ਤਕ ਅਸਾਹ ॥ (144)

ਮ: ੧ ॥ (145)

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਤਜਉ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਦੇਇ ਤਗਰਾਹ ॥੧॥

ਜਾ ਿੂ ੰ ਵਿਾ ਸਤਭ ਵਤਿਆਾਂਈਆ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ॥ (145)

(144)

ਜਾ ਿੂ ੰ ਸਚਾ ਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਾ ਕੂ ੜਾ ਕੋਇ ਨ ਕੋਈ ॥ (145)

ਮ: ੧ ॥ (144)

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਚਲਣੁ ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਧਾਿੁ ॥ (145)

ਇਤਕ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਤਕ ਤਿਰ ਣੁ ਖਾਤਹ ॥ (144)

ਹੁਕਮੁ ਸਾਤਜ ਹੁਕਮੈ ਤਵਤਚ ਰਖੈ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਤਪ ॥੨॥ (145)

ਇਕਨਾ ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਪਾਤਹ ॥ (144)

ਪਉੜੀ ॥ (145)

ਇਤਕ ਤਮਟੀਆ ਮਤਹ ਤਮਟੀਆ ਖਾਤਹ ॥ (144)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਨਸੰਗੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ (145)

ਇਤਕ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪਉਣ ਸੁਮਾਤਰ ॥ (144)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ (145)

ਇਤਕ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਤਰ ॥ (144)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (145)

ਜੀਵੈ ਦਾਿਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (144)

ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੁ ਸਾਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ॥ (145)

ਨਾਨਕ ਮੁਿੇ ਜਾਤਹ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੨॥ (144)

ਮਨਮੁਤਖ ਕੂ ੜੁ ਗੁਬਾਰੁ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (145)

ਪਉੜੀ ॥ (144)

ਸਚੇ ਦੈ ਦਤਰ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਾਂਈਐ ॥ (145)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਤਮ ਕਮਾਈਐ ॥ (144)

ਸਚੈ ਅੰਦਤਰ ਮਹਤਲ ਸਤਚ ਬੁਲਾਈਐ ॥ (145)

ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (144)

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਤਚਆਰੁ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੧੫॥ (145)

ਦੂ ਜੀ ਕਾਰੈ ਲਤਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥ (144)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (145)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਤਵਸੁ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥ (144)
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਾਲਾਤਹ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥ (144)
ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਤਖ ਤਨਵਾਸੁ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਈਐ ॥
(144)
ਦੁ ਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (144)
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਾਈਐ ॥੧੪॥ (144)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (144)
ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਵਾਵਤਹ ਗਾਵਤਹ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਜਤਲ ਨਾਵਤਹ ॥ (144)
ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਹ ਿਾ ਕਰਤਹ ਤਬਭੂ ਿਾ ਤਸੰਙੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਤਹ ॥

ਕਤਲ ਕਾਿੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਤਰ ਉਿਤਰਆ ॥ (145)
ਕੂ ੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਤੜਆ ॥ (145)
It is a murderous age, the kings are butchers,
and righteousness has taken on wings. It is the
dark Amaavas night (fifteenth night of the
descending moon) of falsehood as the moon of
Truth does not rise anywhere.
AGGS, M 1, p. 145.
Guru

Nanak

describes
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degeneration that plagued the society: tyranny,
injustice, cruelty, greed, corruption, exploitation,
falsehood, hypocrisy, pretension, deception and
self-conceit. Not only was he deeply anguished by
the sheer ignorance of the masses and their
exploitation by the powerful assembly of elite
ranks
comprising
rulers,
government
administrators, clergy and the rich, but also the
heartbreaking
conditions
of
untouchables/outcastes and women who were
thrust at the lowest rung of the social order. He
condemned the elite elements vigorously by
calling spade a spade.
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ਿੀਜੈ ਮੁਹੀ ਤਗਰਾਹ ਭੁ ਖ ਤਿਖਾ ਦੁ ਇ ਭਉਕੀਆ ॥ (146)
ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ ਭੀ ਖਾਣੇ ਤਸਉ ਦੋਸਿੀ ॥ (146)
ਚਉਥੈ ਆਈ ਊਂਘ ਅਖੀ ਮੀਤਟ ਪਵਾਤਰ ਗਇਆ ॥ (146)
ਭੀ ਉਤਿ ਰਤਚਓਨੁ ਵਾਦੁ ਸੈ ਵਤਰਹਆ
ਹ ਕੀ ਤਪੜ ਬਧੀ ॥ (146)
ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਿ ਸਤਭ ਜੇ ਅਿੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥ (146)
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (146)
ਪਉੜੀ ॥ (146)
ਜਾ ਿੂ ੰ ਿਾ ਤਕਆ ਹੋਤਰ ਮੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈਐ ॥ (146)
ਮੁਿੀ ਧੰਧੈ ਚੋਤਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (146)
ਏਨੈ ਤਚਤਿ ਕਿੋ ਤਰ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥ (146)

ਹਉ ਭਾਤਲ ਤਵਕੁ ੰਨੀ ਹੋਈ ॥ (145)

ਤਜਿੁ ਘਤਟ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਤਨ ਘੜਾਈਐ ॥ (146)

ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (145)

ਤਕਉ ਕਤਰ ਪੂਰੈ ਵਤਟ ਿੋਤਲ ਿੁ ਲਾਈਐ ॥ (146)

ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਦੁ ਖੁ ਰੋਈ ॥ (145)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥ (145)
ਪਉੜੀ ॥ (145)
ਭਗਿਾ ਿੈ ਸੈਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥ (145)
ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਅਭੁ ਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁ ਲੈ ਤਕਸੈ ਦਾ ਭੁ ਲਾਇਆ ॥ (145)
ਭਗਿ ਆਪੇ ਮੇਤਲਅਨੁ ਤਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ (145)
ਸੈਸਾਰੀ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਤਜਨੀ ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਇਆ ॥
(145)
ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਤਵਸੁ ਵਧਾਇਆ ॥ (145)

ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਤਟ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥ (146)
ਲਈਅਤਨ ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਦਤਰ ਬੀਨਾਈਐ ॥ (146)
ਸਉਦਾ ਇਕਿੁ ਹਤਟ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਪਾਈਐ ॥੧੭॥ (146)
ਪਉੜੀ ॥ (146)
ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦਤਸਆ ॥ (146)
ਸਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇ ਸਤਚ ਤਵਗਤਸਆ ॥ (146)
ਸਚੈ ਕੋਤਟ ਤਗਰਾਾਂਇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ॥ (146)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁ ਿੈ ਨਾਉ ਪਰੇਤਮ ਰਹਤਸਆ ॥ (146)

ਭਗਿ ਕਰਤਨ ਹਤਰ ਚਾਕਰੀ ਤਜਨੀ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ਸਚੈ ਦੈ ਦੀਬਾਤਣ ਕੂ ਤੜ ਨ ਜਾਈਐ ॥ (146)

(145)

ਝੂ ਿੋ ਝੂ ਿੁ ਵਖਾਤਣ ਸੁ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥ (146)

ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ਹੋਇ ਕੈ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (145)

ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਨੀਸਾਤਣ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (147)

ਓਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਤਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧੬॥

ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਬੁਤਝ ਵਖਾਤਣ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ॥੧੮॥ (147)

(145)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (147)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (145)

ਪਤਹਰਾ ਅਗਤਨ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ (147)

ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਇਕ ਮਤਨ ॥ (145)

ਸਗਲੇ ਦੂ ਖ ਪਾਣੀ ਕਤਰ ਪੀਵਾ ਧਰਿੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ ॥ (147)

ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਿੈ ਉਪਤਰ ਲਤੜ ਮੁਏ ॥ (145)

ਧਤਰ ਿਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ ਿੋਲੀ ਤਪਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥ (147)

ਦੂ ਜੈ ਬਹੁਿੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮਿੀ ਤਖੰਿੀਆ ॥ (145)

ਏਵਿੁ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਤਥ ਚਲਾਈ ॥ (147)

ਬਹੁਿੁ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਿੇ ਖਾਤਹ ਨ ਤਨਕਲਤਹ ॥ (145)

ਏਿਾ ਿਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਦਤਰ ਕਰੀ ਤਭ ਆਤਖ ਕਰਾਈ ॥ (147)
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ਜੇਵਿੁ ਸਾਤਹਬੁ ਿੇਵਿ ਦਾਿੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥ (147)

ਮੁਹਿੁ ਨ ਚਸਾ ਤਵਲੰਮੁ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥ (147)

ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਉਪਤਰ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਤਝ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੨੦॥ (147)

(147)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (147)

ਪਉੜੀ ॥ (147)

ਿੁ ਮੀ ਿੁ ਮਾ ਤਵਸੁ ਅਕੁ ਧਿੂ ਰਾ ਤਨਮੁ ਿਲੁ ॥ (147)

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਸਭੁ ਕੂ ੜੁ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (147)

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਵਸਤਹ ਤਿਸੁ ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥ (147)

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਕੂ ਤੜਆਰੁ ਬੰਤਨ ਚਲਾਈਐ ॥ (147)

ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਹੰਢਤਨ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ॥੧॥ (147)

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਛਾਰੁ ਰਲਾਈਐ ॥ (147)

ਮ: ੧ ॥ (147)

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਭੁ ਖ ਤਜ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥ (147)

ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਤਕਰਿੁ ਸਾਤਥ ਕਬ ਉਿਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥ (147)

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੁ ਕੂ ਤੜ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (147)

ਕਬ ਚੰਦਤਨ ਕਬ ਅਤਕ ਿਾਤਲ ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥ (148)

ਕੂ ੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥ (147)

ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਈਐ ਸਾਤਹਬ ਲਗੀ ਰੀਤਿ ॥੨॥ (148)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਤਗਓ ਿਤਗ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥ (147)

ਪਉੜੀ ॥ (148)

ਿਨ ਮਤਹ ਤਿਰ ਸਨਾ ਅਤਗ ਸਬਤਦ ਬੁਝਾਈਐ ॥੧੯॥ (147)

ਕੇਿੇ ਕਹਤਹ ਵਖਾਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਜਾਵਣਾ ॥ (148)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (147)

ਵੇਦ ਕਹਤਹ ਵਤਖਆਣ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥ (148)

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸੰਿੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਿੁ ਲੁ ਿਲ ਤਗਆਨੁ ॥ (147)

ਪਤੜਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਤਝਐ ਪਾਵਣਾ ॥ (148)

ਰਤਸ ਰਤਸਆ ਹਤਰਆ ਸਦਾ ਪਕੈ ਕਰਤਮ ਤਧਆਤਨ ॥ (147)

ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕੈ ਭੇਤਖ ਤਕਸੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵਣਾ ॥ (148)

ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਦ ਖਾਦਾ ਲਹੈ ਦਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਦਾਨੁ ॥੧॥ (147)

ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥ (148)

ਮ : ੧ ॥ (147)

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਤਬਸੰਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵਣਾ ॥ (148)

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਤਬਰਖੁ ਪਿ ਪਰਵਾਲਾ ਿੁ ਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ (147)

ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥ (148)

ਤਿਿੁ ਿਲ ਰਿਨ ਲਗਤਹ ਮੁਤਖ ਭਾਤਖਿ ਤਹਰਦੈ ਤਰਦੈ ਤਨਹਾਲੁ ॥
(147)
ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਲੇ ਖੁ ॥ (147)
ਅਤਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਤਵਸੇਖੁ ॥ (147)
ਹੰਸੁ ਹੇਿੁ ਲੋ ਭੁ ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਤਗ ॥ (147)
ਪਵਤਹ ਦਝਤਹ ਨਾਨਕਾ ਿਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਤਗ ॥੨॥ (147)
ਪਉੜੀ ॥ (147)
ਜੀਵਤਦਆ ਮਰੁ ਮਾਤਰ ਨ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥ (147)
ਝੂ ਿਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਕਤਨ ਸਮਝਾਈਐ ॥ (147)
ਸਤਚ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ਧੰਧੈ ਧਾਈਐ ॥ (147)
ਕਾਲੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ਤਸਤਰ ਦੁ ਨੀਆਈਐ ॥ (147)
ਹੁਕਮੀ ਤਸਤਰ ਜੰਦਾਰੁ ਮਾਰੇ ਦਾਈਐ ॥ (147)
ਆਪੇ ਦੇਇ ਤਪਆਰੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥ (147)

ਨਾਨਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥ (148)
ਪਉੜੀ ॥ (148)
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਪਆਰੁ ਪਰੇਤਮ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥ (148)
ਕਰਤਨ ਭਗਤਿ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ ॥ (148)
ਮਹਲਾ ਮੰਤਝ ਤਨਵਾਸੁ ਸਬਤਦ ਸਵਾਰੀਆ ॥ (148)
ਸਚੁ ਕਹਤਨ ਅਰਦਾਤਸ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ (148)
ਸੋਹਤਨ ਖਸਮੈ ਪਾਤਸ ਹੁਕਤਮ ਤਸਧਾਰੀਆ ॥ (148)
ਸਖੀ ਕਹਤਨ ਅਰਦਾਤਸ ਮਨਹੁ ਤਪਆਰੀਆ ॥ (148)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ਤਿਟੁ ਸੁ ਜੀਤਵਆ ॥ (148)
ਸਬਤਦ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਤਵਆ ॥੨੨॥ (148)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (148)
ਮਾਰੂ ਮੀਤਹ ਨ ਤਿਰ ਪਤਿਆ ਅਗੀ ਲਹੈ ਨ ਭੁ ਖ ॥ (148)
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ਰਾਜਾ ਰਾਤਜ ਨ ਤਿਰ ਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਤਕਸੁਕ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀਐ ॥ (149)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਿੀ ਪੁਛਾ ਪੁਛ ॥੧॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਝੂ ਰੀਐ ॥ (149)

ਪਉੜੀ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਾ ਦੁ ਖੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ (149)

ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਬਾਤਰ ਢਾਢੀ ਵਤਸਆ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥ (149)

ਸਚਾ ਖਸਮੁ ਕਲਾਤਣ ਕਮਲੁ ਤਵਗਤਸਆ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਾ ਜਮ ਕਾ ਿਰੁ ਕੇਹਾ ॥ (149)

ਖਸਮਹੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ਮਨਹੁ ਰਹਤਸਆ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਾ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਦੇਹਾ ॥ (149)

ਦੁ ਸਮਨ ਕਢੇ ਮਾਤਰ ਸਜਣ ਸਰਤਸਆ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ॥ (149)

ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸਚਾ ਮਾਰਗੁ ਦਤਸਆ ॥ (148)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੨੫॥ (149)

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ਕਾਲੁ ਤਵਧਉਤਸਆ ॥ (149)
ਢਾਢੀ ਕਥੇ ਅਕਥੁ ਸਬਤਦ ਸਵਾਤਰਆ ॥ (149)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (149)

ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਤਹ ਰਾਤਸ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਮਲੇ ਤਪਆਤਰਆ ॥੨੩॥

ਤਸਰੁ ਖੋਹਾਇ ਪੀਅਤਹ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਿਾ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਖਾਹੀ ॥ (149)

(149)

ਿੋਤਲ ਿਦੀਹਤਿ ਮੁਤਹ ਲੈ ਤਨ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਖ ਸਗਾਹੀ ॥ (149)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (149)

ਭੇਿਾ ਵਾਗੀ ਤਸਰੁ ਖੋਹਾਇਤਨ ਭਰੀਅਤਨ ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥ (149)

ਖਤਿਅਹੁ ਜੰਮੇ ਖਿੇ ਕਰਤਨ ਿ ਖਤਿਆ ਤਵਤਚ ਪਾਤਹ ॥ (149)

ਮਾਊ ਪੀਊ ਤਕਰਿੁ ਗਵਾਇਤਨ ਟਬਰ ਰੋਵਤਨ ਧਾਹੀ ॥ (149)

ਧੋਿੇ ਮੂਤਲ ਨ ਉਿਰਤਹ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਤਹ ॥ (149)

ਓਨਾ ਤਪੰਿੁ ਨ ਪਿਤਲ ਤਕਤਰਆ ਨ ਦੀਵਾ ਮੁਏ ਤਕਥਾਊ ਪਾਹੀ ॥

ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਅਤਹ ਨਾਤਹ ਿ ਪਾਹੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥ (149)

(149)

ਮ: ੧ ॥ (149)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਦੇਤਨ ਨ ਢੋਈ ਬਰਹਮਣ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹੀ ॥ (149)

ਨਾਨਕ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣਾ ਦੁ ਖ ਛਤਿ ਮੰਗੀਅਤਹ ਸੁਖ ॥ (149)

ਸਦਾ ਕੁ ਚੀਲ ਰਹਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਮਥੈ ਤਟਕੇ ਨਾਹੀ ॥ (149)

ਸੁਖੁ ਦੁ ਖੁ ਦੁ ਇ ਦਤਰ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰਤਹ ਜਾਇ ਮਨੁ ਖ ॥ (149)

ਝੁ ੰਿੀ ਪਾਇ ਬਹਤਨ ਤਨਤਿ ਮਰਣੈ ਦਤੜ ਦੀਬਾਤਣ ਨ ਜਾਹੀ ॥ (149)

ਤਜਥੈ ਬੋਲਤਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥੨॥ (149)

ਲਕੀ ਕਾਸੇ ਹਥੀ ਿੁ ੰਮਣ ਅਗੋ ਤਪਛੀ ਜਾਹੀ ॥ (149)

ਪਉੜੀ ॥ (149)

ਨਾ ਓਇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਇ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਇ ਕਾਜੀ ਮੁੰਲਾ ॥ (149)

ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਿਾ ਦੇਤਖ ਅੰਦਰੁ ਭਾਤਲਆ ॥ (149)

ਦਤਯ ਤਵਗੋਏ ਤਿਰਤਹ ਤਵਗੁਿੇ ਤਿਟਾ ਵਿੈ ਗਲਾ ॥ (150)

ਸਚੈ ਪੁਰਤਖ ਅਲਤਖ ਤਸਰਤਜ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ (149)
ਉਝਤੜ ਭੁ ਲੇ ਰਾਹ ਗੁਤਰ ਵੇਖਾਤਲਆ ॥ (149)
ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਹੁ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥ (149)
ਪਾਇਆ ਰਿਨੁ ਘਰਾਹੁ ਦੀਵਾ ਬਾਤਲਆ ॥ (149)
ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਸਲਾਤਹ ਸੁਖੀਏ ਸਚ ਵਾਤਲਆ ॥ (149)
ਤਨਿਤਰਆ ਿਰੁ ਲਤਗ ਗਰਤਬ ਤਸ ਗਾਤਲਆ ॥ (149)
ਨਾਵਹੁ ਭੁ ਲਾ ਜਗੁ ਤਿਰੈ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥੨੪॥ (149)
ਪਉੜੀ ॥ (149)

The Jain monks pluck their scalp hair, drink
dirty water and beg for leftover uneaten food.
They breathe the stench while scattering their
feces to save fecal worms, and refrain from
bathing. Their scalp hair is plucked like sheep
wool with hands smeared with ashes. They give
up the occupations of their parents leaving
behind unhappy families. They do not perform
the Hindu death rites like offerings of rice dishes
and lighting of earthen lamps, nor do they say
where they will go after death (they don’t believe
in hell and heaven). Nor do they pay homage at
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sixty-eight Hindu centers or serve the Brahmans.
They always remain dirty and do not put the
ceremonial mark on their forehead. They sit
together with heads down as if in mourning and
do not attend any congregation. With begging
bowls hanging from their waists, they walk in a
single file with flywhisks in their hands. Neither
do they follow the customs of yogis or jangams
(followers of Shiva) nor those of Muslims (qazi
and mullah). The despised ones are lost in
ignorance as they misunderstand compassion
and nonviolence. The entire lot is disgusting.
AGGS, M 1, pp. 149-50.

ਪਉੜੀ ॥ (150)

Nanak condemned the disgusting life negatingpractices of Jain monks who had taken
nonviolence to the extreme. They went naked and
begged for joothi food (leftover uneaten food).
They remained filthy as they refrained from
washing themselves to avoid the killing of water
born organisms, plucked their scalp hair to avoid
the killing of lice, swept the path and walked in
line to avoid trampling over insects and worms.

ਮ: ੧ ॥ (150)

ਜੀਆ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥ (150)

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਦਾਤਿ ॥੨॥ (150)

ਿੁ ਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਦਾ ਕਲਾਤਣਆ ॥ (150)
ਿੂ ੰ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ਹੋਤਰ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥ (150)
ਸਚੁ ਤਜ ਮੰਗਤਹ ਦਾਨੁ ਤਸ ਿੁ ਧੈ ਜੇਤਹਆ ॥ (150)
ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਿੁ ਰਮਾਨੁ ਸਬਦੇ ਸੋਤਹਆ ॥ (150)
ਮੰਤਨਐ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿੁ ਧੈ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥ (150)
ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥ (150)
ਿੂ ੰ ਸਚਾ ਦਾਿਾਰੁ ਤਨਿ ਦੇਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ (150)
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਇਆ ॥੨੬॥ (150)
ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥ (150)
ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ॥ (150)
ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂ ਝੈ ॥ (150)
ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥ (150)
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥ (150)
ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਅਤਖਓ ਆਤਪ ॥ (150)

ਦਾਨਹੁ ਿੈ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਤਸਤਰ ਖੁਥੈ ॥ (150)
ਪਾਣੀ ਤਵਚਹੁ ਰਿਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥ (150)

ਪਉੜੀ ॥ (150)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥ (150)

ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥ (150)

ਨਾਇ ਤਨਵਾਜਾ ਨਾਿੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਤਨ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥ (150)

ਰਾਤਿ ਤਦਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ॥ (150)

ਮੁਇਆ ਜੀਵਤਦਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਾਂ ਤਸਤਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥ (150)

ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਖਸਤਮ ਬੁਲਾਇਆ ॥ (150)

ਨਾਨਕ ਤਸਰਖੁਥੇ ਸੈਿਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥ (150)

ਸਚੀ ਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ॥ (150)

ਵੁ ਿੈ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਤਬਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (150)

ਸਚਾ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥ (150)

ਵੁ ਿੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ॥ (150)

ਗੁਰਮਿੀ ਖਾਧਾ ਰਤਜ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (150)

ਵੁ ਿੈ ਘਾਹੁ ਚਰਤਹ ਤਨਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ ਤਵਲੋ ਵੈ ॥ (150)

ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥ (150)

ਤਿਿੁ ਤਘਇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥ (150)

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਤਹ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ (150)
I was an unemployed bard (dhadi) when the
Master (inner voice) called me to the abode of
Truth and gave me a job. The Master ordered me
to sing the praises of Truth day and night and
honored me with the assignment of glorifying

ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਤਭ ਤਸਖੀ ਨਾਿੈ ਤਜਿੁ ਵਤਿਆਈ ॥ (150)
ਨਾਨਕ ਜੇ ਤਸਰਖੁਥੇ ਨਾਵਤਨ ਨਾਹੀ ਿਾ ਸਿ ਚਟੇ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ॥੧॥
(150)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

54

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

Truth. I received the nectar of Truth as
sustenance. Enlightened beings (gurmukhs) who
have eaten it to the full are blissful. I, the bard,
openly proclaim the glory of Truth. Nanak has
found the Perfect One by glorifying the Truth.
AGGS, M 1, p. 150.
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁ ਪਦੇ (151) P
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (151)
ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਾਰਾ ਵਿਾ ਿੋਲੁ ॥ (151)
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ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਿੂ ਬੈ ਿਰੈ ॥ (151)
ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ॥ (151)
Neither the Jio dies, nor drowns or swims across
(transmigrates). The One, Who has created the
Cosmos, also controls its working.
AGGS, M 1, p. 151.
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥ (151)
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥ (151)
Hukam creates, Hukam destroys and Hukam
pervades everywhere. AGGS, M 1, p. 151.

ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੁ ॥ (151)

ਹੰਸੁ ਹੇਿੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥ (151)

ਤਸਤਰ ਧਤਰ ਚਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ॥ (151)

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਭੂ ਖ ਬਹੁਿੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥ (151)

ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ (151)

ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥ (151)

ਭੈ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਤਸ ਪਾਤਰ ॥ (151)

ਤਵਣੁ ਖਾਧੇ ਮਤਰ ਹੋਤਹ ਗਵਾਰ ॥੩॥ (151)

ਭੈ ਭਉ ਰਾਤਖਆ ਭਾਇ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (151)

ਤਜਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ ॥ (151)

ਭੈ ਿਤਨ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਤਲ ॥ (151)

ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਿੂ ੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥ (151)

ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਤਦ ਸਵਾਤਰ ॥ (151)

ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ (151)

ਭੈ ਤਬਨੁ ਘਾੜਿ ਕਚੁ ਤਨਕਚ ॥ (151)

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਤਬਖਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨॥ (151)

ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥੨॥ (151)
ਬੁਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥ (151)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (151)

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਿਾਉ ॥ (151)

ਮਾਿਾ ਮਤਿ ਤਪਿਾ ਸੰਿੋਖੁ ॥ (151)

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ॥ (151)

ਸਿੁ ਭਾਈ ਕਤਰ ਏਹੁ ਤਵਸੇਖੁ ॥੧॥ (151)

ਅੰਧਾ ਅਖਰੁ ਵਾਉ ਦੁ ਆਉ ॥੩॥੧॥ (151)

ਕਹਣਾ ਹੈ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (151)
ਿਉ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (151)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (151)

ਸਰਮ ਸੁਰਤਿ ਦੁ ਇ ਸਸੁਰ ਭਏ ॥ (152)

ਿਤਰ ਘਰੁ ਘਤਰ ਿਰੁ ਿਤਰ ਿਰੁ ਜਾਇ ॥ (151)

ਕਰਣੀ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥ (152)

ਸੋ ਿਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਿਰੁ ਪਾਇ ॥ (151)

ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗੁ ਵੀਆਹੁ ਤਵਜੋਗੁ ॥ (152)

ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ (151)

ਸਚੁ ਸੰਿਤਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਗੁ ॥੩॥੩॥ (152)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ (151)
ਿਰੀਐ ਜੇ ਿਰੁ ਹੋਵੈ ਹੋਰੁ ॥ (151)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152)

ਿਤਰ ਿਤਰ ਿਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (151)

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥ (152)
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ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਤਧ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥ (152)

ਭੀਿਤਰ ਹੋਦੀ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥ (152)

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (152)

ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥ (152)

ਬੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ (152)

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (152)

ਕਥਿਾ ਬਕਿਾ ਸੁਨਿਾ ਸੋਈ ॥ (152)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਬਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ (152)

ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (152)

ਮਰਿਾ ਜਾਿਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥ (152)

ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥ (152)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ (152)

ਬੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥ (152)

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ (152)

ਮੂਈ ਸੁਰਤਿ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ (152)

ਿਾ ਕੈ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (152)

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (152)
The body is made of earth (various elements) and
it is the air (breath) that keeps it alive. O wise
one, then tell me who died because the body and
the air it breathed are still here? It is
consciousness that died along with disputes
caused by egotistical pride, but the One (Creator)
who takes care of all does not die.
AGGS, M 1, p. 152.

ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਏ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥ (152)

The meaning of the four pithy verses becomes
abundantly clear when we consider that God is
both manifest as Cosmos and un-manifest as
omnipresent Hukam. Death of the body affects
only the manifest form of God - the matter
(elements) that constitutes the body. The matter
goes back to earth and is recycled to create new
life. The Omnipresent One (Hukam), which
operates in all living beings and pervades
everywhere is Everlasting. It is remarkable that
Guru Nanak defines death as the loss of
consciousness, which is similar to the modern
understanding of death, medically speaking.
Cosmos is the manifest form of God, which is
continuously changing, but it does not change in
Its total content.

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੇ ਮਤਨ ਖੋਟ ॥੨॥ (152)

ਿੂ ੰ ਸਮਝਾਵਤਹ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੧॥ (152)
ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਚਲੈ ਮੈ ਨਾਤਲ ॥ (152)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਸਭ ਕਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (152)
ਖੇਿੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ॥ (152)
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ ॥ (152)
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਜੀਅ ਮਤਹ ਚੋਟ ॥ (152)
ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ॥ (152)
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖ ॥ (152)
ਜਲ ਪੁਰਾਇਤਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ ॥ (152)
ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਮੀਿੇ ਰਸ ਈਖ ॥੩॥ (152)
ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗਤੜ ਦਸ ਦੁ ਆਰ ॥ (152)
ਪੰਚ ਵਸਤਹ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (152)
ਆਤਪ ਿੁ ਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ॥ (152)
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥ (152)
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152)
ਜਾਿੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਿੇ ਆਵੈ ॥ (152)

ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਿਤਟ ਿੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥ (152)

ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥ (152)

ਰਿਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥ (152)
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ (152)

ਤਕਉ ਬਾਤਧਓ ਤਕਉ ਮੁਕਿੀ ਪਾਵੈ ॥ (152)
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ਤਕਉ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ (152)

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਿਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥ (153)

ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥ (152)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (153)

ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਤਨਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (152)

ਤਬਨੁ ਮੂਏ ਤਕਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥ (153)

ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਇ ॥ (152)

ਪਰਪੰਤਚ ਤਵਆਤਪ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥ (153)

ਮਨ ਿੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ (152)

ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥ (153)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਿੋ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ (152)

ਬੋਤਹਤਥ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥ (153)

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ਛੁ ਟੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੨॥ (152)

ਿਾਕੇ ਬੋਤਹਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥ (153)

ਿਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁ ॥ (152)

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੁ ਆਰੁ ॥ (153)

ਸੁਖ ਦੁ ਖੀਆ ਮਤਨ ਮੋਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥ (152)

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਘਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥ (153)

ਸਾਝ ਤਬਹਾਗ ਿਕਤਹ ਆਗਾਸੁ ॥ (152)
ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵਤਹ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥੩॥ (152)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153)

ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਤਲ ਥਾਟੁ ॥ (153)

ਉਲਤਟਓ ਕਮਲੁ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (153)

ਕਾਮ ਿੋਧ ਿੂ ਟੈ ਤਬਖੁ ਮਾਟੁ ॥ (153)

ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਗਗਤਨ ਦਸ ਦੁ ਆਤਰ ॥ (153)

ਤਬਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥ (153)

ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਬੇਤਧਆ ਆਤਪ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥ (153)

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥ (153)

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ (153)

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥ (153)

ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (153)

ਸਤਚ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਤਰ ਲੋ ਗ ॥ (153)

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਤਣ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (153)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ (153)

ਆਤਪ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ॥ (153)

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥ (153)

ਨਜਤਰ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ॥੨॥ (153)
ਜਿੁ ਸਿੁ ਿੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਤਮ ॥ (153)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153)

ਅਤਧਕ ਤਬਥਾਰੁ ਕਰਉ ਤਕਸੁ ਕਾਤਮ ॥ (153)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਿੁ ॥ (153)

ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਿਰਜਾਤਮ ॥੩॥ (153)

ਝੂ ਿ ਤਵਕਾਤਰ ਜਾਗੈ ਤਹਿ ਚੀਿੁ ॥ (153)

ਆਨ ਮਨਉ ਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥ (153)

ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋ ਭ ਕੀ ਕੀਿੁ ॥ (153)

ਤਕਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ (153)

ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਿੁ ॥੧॥ (153)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥ (153)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥ (153)
ਹਉ ਪਾਪੀ ਿੂ ੰ ਤਨਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (153)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153)

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥ (153)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਤਦਖਾਏ ॥ (153)

ਤਜਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥ (153)

ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਭਾਏ ॥ (153)

ਤਦਸਤਟ ਤਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥ (153)

ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥ (153)
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ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥ (154)

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਾਤਪ ਰਹਣੁ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (153)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਦੁ ਤਬਧਾ ਭਾਗੈ ॥ (153)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (154)

ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਤਸ ਮਨੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਲਾਗੈ ॥ (153)

ਤਜਤਨ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਤਪਓ ਪੀਆਇਆ ॥ (154)

ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ ॥੨॥ (153)

ਅਨ ਭੈ ਤਵਸਰੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ (154)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚ ਸੰਜਤਮ ਸੂਚਾ ॥ (153)

ਤਕਆ ਿਰੀਐ ਿਰੁ ਿਰਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ (154)

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥ (153)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (154)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥੩॥ (153)

ਤਜਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ॥ (154)

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਮਤਲ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇਆ ॥ (153)

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਤਮਲੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥੨॥ (154)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ (153)

ਜਾਤਹ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਤਬਆਲ ॥ (154)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ (153)

ਇਿ ਉਿ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥ (154)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥ (154)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (154)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਤਮਲੇ ਭਰ ਮ ਦੂ ਰੇ ॥੪॥੧੧॥ (154)

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ (154)
ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਕਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ (154)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (154)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ ॥ (154)

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਤਹਿਕਾਰੁ ॥ (154)

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਦੂ ਆ ॥੧॥ (154)

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਤਹ ਆਕਾਰੁ ॥ (154)

ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਿ ਿੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ (154)

ਿੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਤਹ ਵਤਖਆਨੁ ॥ (154)

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (154)

ਿੁ ਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥੧॥ (154)

ਿੂ ਏਵਿੁ ਦਾਿਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ (154)

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਰਣਾ ॥ (154)

ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਿੁ ਧੁ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥ (154)

ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (154)

ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥ (154)

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (154)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੨॥ (154)

ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਪੰਤਿਿ ਮੁਤਖ ਸੋਈ ॥ (154)

ਿੂ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲਤਹ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥ (154)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (154)

ਤਜਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥ (154)

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ (154)

ਿੂ ੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਤਸਤਰ ਮੇਰੈ ॥ (154)

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥ (154)

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਭਰੋਸੈ ਿੇਰੈ ॥੩॥ (154)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ (154)

ਿਨ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥ (154)

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥ (154)

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਿਾ ॥ (154)

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ (154)

ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (154)

ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਇਆ ॥ (154)
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ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ (154)

(155)

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਿਾ ॥ (154)

ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਤਦਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥ (155)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੪॥੧੨॥ (154)

ਸੰਚੇ ਸੰਤਚ ਨ ਦੇਈ ਤਕਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ॥ (155)
ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਤਕਸੈ ਨ ਕੇਰੀ ॥੫॥ (155)

ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (154)

ਸੁਤਣ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥ (155)

ਅੰਤਮਰਿ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ (154)

ਹੋਗੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (155)

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਬਹੁਿੁ ਉਿਾਵਤਹ ਭਾਰੋ ॥ (154)

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਿਾਕੁ ਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ (155)

ਿੂ ੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਤਜਉ ਧਰ ਉਪਤਰ ਛਾਰੋ ॥੧॥ (154)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭ ਰਾਤਸ ਤਿਸੈ ਕੀ ਮਾਤਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ ॥੬॥੧॥੧੩॥
(155)

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ (154)
ਸੁਤਿਿੁ ਕੀਿਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥੧॥
O my mind listen to my advice (inner
voice/conscience)! Only good deeds count in life,
this is your only chance to realize God through
good deeds, as you won’t have another life.
AGGS, M 1, p. 154.

ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155)
ਅਵਤਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ (155)
ਮਾਰਤਹ ਲੂ ਟਤਹ ਨੀਿ ਨੀਿ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥
(155)
ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ (155)
ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਤਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (155)

ਰਹਾਉ ॥ (154)
ਹਉ ਿੁ ਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਿੂ ੰ ਸੁਤਣ ਤਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ (155)
ਤਨੰਦਾ ਤਚੰਦਾ ਕਰਤਹ ਪਰਾਈ ਝੂ ਿੀ ਲਾਇਿਬਾਰੀ ॥ (155)
ਵੇਤਲ ਪਰਾਈ ਜੋਹਤਹ ਜੀਅੜੇ ਕਰਤਹ ਚੋਰੀ ਬੁਤਰਆਰੀ ॥ (155)
ਹੰਸੁ ਚਤਲਆ ਿੂ ੰ ਤਪਛੈ ਰਹੀਏਤਹ ਛੁ ਟਤੜ ਹੋਈਅਤਹ ਨਾਰੀ ॥੨॥
(155)
ਿੂ ੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਤਹ ਸੁਪਨੰਿਤਰ ਿੁ ਧੁ ਤਕਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
(155)
ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਤਕਛੁ ਲੀਆ ਿਾ ਮਤਨ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ (155)
ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥
(155)
ਹਉ ਖਰੀ ਦੁ ਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (155)
ਿਾਜੀ ਿੁ ਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ ॥ (155)
ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥ (155)
ਕੂ ਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈ ਸਭ ਤਕਛੁ ਚਾਤਖਆ ਇਕੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੁ ਮਾਰਾ ॥੪॥

ਉਸਾਤਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁ ਆਰਾ ਭੀਿਤਰ ਬੈਿੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ (155)
ਅੰਤਮਰਿ ਕੇਲ ਕਰੇ ਤਨਿ ਕਾਮਤਣ ਅਵਤਰ ਲੁ ਟੇਤਨ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥
(155)
ਢਾਤਹ ਮੜੋਲੀ ਲੂ ਤਟਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ (155)
ਜਮ ਿੰਿਾ ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਪਤੜਆ ਭਾਤਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥
(155)
ਕਾਮਤਣ ਲੋ ੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਤਮਿਰ ਲੁ ੜੇਤਨ ਸੁ ਖਾਧਾਿਾ ॥ (155)
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਤਣ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਤਰ ਬਾਧਾਿਾ
॥੪॥੨॥੧੪॥ (155)
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155)
ਮੁੰਦਰਾ ਿੇ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਮੁੰਦਰਾ ਕਾਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਤਖੰਥਾਿਾ ॥ (155)
ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਤਸ ਕੀਜਤਹ ਰਾਵਲ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਿੰਿਾਿਾ ॥੧॥
(155)
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਤਸਿਾ ॥ (155)
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦੂ ਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕੰਦ ਮੂਤਲ ਮਨੁ ਲਾਵਤਸਿਾ ॥੧॥
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ਰਹਾਉ ॥ (155)

ਕਿ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਿ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ (156)

ਮੂੰਤਿ ਮੁੰਿਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਿਾ ॥ (155)

ਅਗਤਨ ਤਬੰਬ ਜਲ ਭੀਿਤਰ ਤਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥ (156)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਅੰਧਾਿਾ ॥੨॥

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥ (156)

(155)

ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (156)

ਕਤਰ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਤਸ ਸੰਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਵਤਸਿਾ ॥ (155)

ਕੇਿੇ ਰੁਖ ਤਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਿੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ (156)

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਹ ਲਤਬ ਲੋ ਤਭ ਕੀ ਧਾਵਤਸਿਾ ॥੩॥
(156)

ਕੇਿੇ ਨਾਗ ਕੁ ਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕੇਿੇ ਪੰਖ ਉਿਾਏ ॥੨॥ (156)
ਹਟ ਪਟਣ ਤਬਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ (156)

ਜਪਤਸ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਚਤਸ ਮਨਾ ॥ (156)
ਕਾਹੇ ਬੋਲਤਹ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (156)
ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਬਹਾਣੀਿਾ ॥
(156)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁ ਿਾਣੀਿਾ
॥੪॥੩॥੧੫॥ (156)

ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਤਪਛਹੁ ਦੇਖੈ ਿੁ ਝ ਿੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥ (156)
ਿਟ ਿੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਿ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥ (156)
ਲੈ ਕੈ ਿਕੜੀ ਿੋਲਤਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥ (156)
ਜੇਿਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਭਤਰਆ ਿੇਿੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥ (156)
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਿੁ ਬਦੇ ਪਥਰ ਿਾਰੇ ॥੫॥
(156)

ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156)
ਅਉਖਧ ਮੰਿਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਤਰ ਤਦਰ ੜੁ ਤਚਿੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥ (156)
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ (156)
ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥ (156)
ਿੇਰੇ ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਤਰ ਸਮਾਵਤਹ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (156)

ਜੀਅੜਾ ਅਗਤਨ ਬਰਾਬਤਰ ਿਪੈ ਭੀਿਤਰ ਵਗੈ ਕਾਿੀ ॥ (156)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
(156)
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156)

ਸਕਰ ਖੰਿੁ ਮਾਇਆ ਿਤਨ ਮੀਿੀ ਹਮ ਿਉ ਪੰਿ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥

ਰੈਤਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਤਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ (156)

(156)

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਿੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥ (156)

ਰਾਤਿ ਅਨੇ ਰੀ ਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂ ਕਤਸ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ (156)

(156)

ਮੂੜੇ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁ ਿਾਤਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (156)

ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਿੇਿਾ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਰੇ ॥
(156)
ਜੋ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥
(156)
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਤਹ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥ (156)
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਿਉ ਮੂੜਾ ਤਕਛੁ ਪਾਈ ਰੇ
॥੪॥੪॥੧੬॥ (156)
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156)

ਅਨਿਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਿ ਨ ਚਾਤਹਆ ਜਾਇ ॥ (156)
ਅਨਿ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਿ ਗਵਾਇ ॥੨॥ (156)
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਿੁ ਹੋਇ ॥ (156)
ਕਰਮਾ ਉਪਤਰ ਤਨਬੜੈ ਜੇ ਲੋ ਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥ (157)
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ (157)
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਤਕਸੈ ਵਿਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥
(157)
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (157)
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ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਤਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥ (157)

P

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (220)

(157)

ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (220)

ਮੈ ਬਨਜਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ (157)

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਬਖੁ ਮਾਤਰ ॥ (220)

ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (157)

ਤਿਰ ਕੁਟੀ ਛੂ ਟੀ ਤਬਮਲ ਮਝਾਤਰ ॥ (220)

ਕੋਤਕਲ ਹੋਵਾ ਅੰਤਬ ਬਸਾ ਸਹਤਜ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (157)

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਜੀਇ ਆਈ ਕਾਤਰ ॥੧॥ (221)

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਦਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
(157)
ਮਛੁ ਲੀ ਹੋਵਾ ਜਤਲ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਾਤਰ ॥ (157)
ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਤਮਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਤਰ ॥੩॥
(157)
ਨਾਗਤਨ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥ (157)
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥
(157)

ਇਨ ਤਬਤਧ ਰਾਮ ਰਮਿ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (221)
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਪਛਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (221)
Knowledge is anjan (antimony that is supposed to
sharpen one’s vision) that made me see
(understand) Guru’s teachings.
AGGS, M 1, p. 221.
ਇਕੁ ਸੁਖੁ ਮਾਤਨਆ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ॥ (221)
ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (221)

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧ (157)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (157)
ਜੈ ਘਤਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (157)
ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਤਸਵਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ (157)
ਿੁ ਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਤਹਲਾ ॥ (157)
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਤਜਿੁ ਸੋਤਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਲਾਲ ਭਏ ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਮਾਇਆ ॥ (221)
ਨਦਤਰ ਭਈ ਤਬਖੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੨॥ (221)
ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਿ ਮਤਰ ਜਾਤਗਆ ॥ (221)
ਸਬਤਦ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲਾਤਗਆ ॥ (221)
ਰਸੁ ਸੰਗਰਤਹ ਤਬਖੁ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਤਗਆ ॥ (221)
ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਤਗਆ ॥੩॥ (221)

(157)

ਸਾਦ ਰਹੇ ਬਾਦੰ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ (221)

ਤਨਿ ਤਨਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ (157)

ਤਚਿੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਹੁਕਤਮ ਅਪਾਰਾ ॥ (221)

ਿੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ (157)

ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ਆਚਾਰਾ ॥ (221)

ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਤਲਤਖਆ ਤਮਤਲ ਕਤਰ ਪਾਵਹੁ ਿੇਲੁ ॥ (157)

ਤਦਰ ਸਤਟ ਭਈ ਸੁਖੁ ਆਿਮ ਧਾਰਾ ॥੪॥ (221)

ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਤਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥

ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਦੇਖਉ ਮੀਿੁ ॥ (221)

(157)

ਤਕਸੁ ਸੇਵਉ ਤਕਸੁ ਦੇਵਉ ਚੀਿੁ ॥ (221)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਤਨਿ ਪਵੰਤਨ ॥ (157)

ਤਕਸੁ ਪੂਛਉ ਤਕਸੁ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ (221)

ਸਦਣਹਾਰਾ ਤਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਦਹ ਆਵੰਤਨ ॥੪॥੧॥੨੦॥

ਤਕਸੁ ਉਪਦੇਤਸ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ (221)

(157)

ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ (221)
ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥ (221)

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ (220)
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ਤਸਤਖਆ ਦੀਤਖਆ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ (221)

ਤਜਤਨ ਬੂਤਝਆ ਤਿਤਨ ਸਹਤਜ ਪਛਾਤਨਆ ॥ (221)

ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥੬॥ (221)

ਦੇਤਖ ਬੀਚਾਤਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੬॥ (221)

ਗਰਬ ਗਿੰ ਸੁਖ ਆਿਮ ਤਧਆਨਾ ॥ (221)

ਕੀਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਇਕ ਨਾਈ ॥ (221)

ਜੋਤਿ ਭਈ ਜੋਿੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ (221)

ਿਹੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ (221)

ਤਲਖਿੁ ਤਮਟੈ ਨਹੀ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ (221)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਤਨਜ ਿਾਈ ॥੭॥ (221)

ਕਰਿਾ ਕਰਣਾ ਕਰਿਾ ਜਾਨਾ ॥੭॥ (221)

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਕੇਿੇ ਮੁਤਨ ਪਰੀਤਿ ॥ (221)

ਨਹ ਪੰਤਿਿੁ ਨਹ ਚਿੁ ਰੁ ਤਸਆਨਾ ॥ (221)

ਿਤਨ ਮਤਨ ਸੂਚੈ ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ॥ (222)

ਨਹ ਭੂ ਲੋ ਨਹ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਨਾ ॥ (221)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਨੀਿਾ ਨੀਤਿ ॥੮॥੨॥ (222)

ਕਥਉ ਨ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ (221)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨਾ ॥੮॥੧॥ (221)

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (222)
ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥ (222)

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (221)

ਮਨੁ ਵਤਸ ਦੂ ਿਾ ਦੁ ਰਮਤਿ ਦੋਇ ॥ (222)

ਮਨੁ ਕੁ ੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਤਦਆਨੈ ॥ (221)

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਿੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (222)

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ ॥ (221)

ਤਨਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਹੋਇ ॥ (222)

ਰਾਜ ਦੁ ਆਰੈ ਸੋਭ ਸੁ ਮਾਨੈ ॥੧॥ (221)

ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (222)

ਚਿੁ ਰਾਈ ਨਹ ਚੀਤਨਆ ਜਾਇ ॥ (221)

ਮਨੁ ਭੂ ਲੋ ਬਹੁ ਤਚਿੈ ਤਵਕਾਰੁ ॥ (222)

ਤਬਨੁ ਮਾਰੇ ਤਕਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (221)

ਮਨੁ ਭੂ ਲੋ ਤਸਤਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥ (222)

ਘਰ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਸਕਰੁ ਲੇ ਈ ॥ (221)

ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥ (222)

ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ ॥ (221)

ਮਨੁ ਭੂ ਲੋ ਮਾਇਆ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (222)

ਰਾਖੈ ਆਤਪ ਵਤਿਆਈ ਦੇਈ ॥੨॥ (221)

ਕਾਤਮ ਤਬਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਿਾਇ ॥ (222)

ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਤਨ ਇਕ ਿਾਈ ॥ (221)

ਹਤਰ ਭਜੁ ਪਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥ (222)

ਜਤਲ ਤਨਵਰੀ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ (221)

ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਿ ਨਾਰੀ ॥ (222)

ਮਨੁ ਦੇ ਲੀਆ ਰਹਤਸ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥ (221)

ਬਹੁ ਤਚੰਿਾ ਤਪੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥ (222)

ਜੈਸਾ ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੋ ਿੈਸਾ ॥ (221)

ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥ (222)

ਬੈਤਸ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਆਖਉ ਕੈਸਾ ॥ (221)
ਸਾਗਤਰ ਿੂ ਗਤਰ ਤਨਰਭਉ ਐਸਾ ॥੪॥ (221)
ਮੂਏ ਕਉ ਕਹੁ ਮਾਰੇ ਕਉਨੁ ॥ (221)
ਤਨਿਰੇ ਕਉ ਕੈਸਾ ਿਰੁ ਕਵਨੁ ॥ (221)
ਸਬਤਦ ਪਛਾਨੈ ਿੀਨੇ ਭਉਨ ॥੫॥ (221)
ਤਜਤਨ ਕਤਹਆ ਤਿਤਨ ਕਹਨੁ ਵਖਾਤਨਆ ॥ (221)

ਸੰਪਉ ਸੰਚੀ ਭਏ ਤਵਕਾਰ ॥ (222)
Amassing riches leads to moral degradation.
AGGS, M 1, p. 222.
ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਦਰਵਾਤਰ ॥ (222)
ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਤਪ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥੫॥ (222)
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ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ (222)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਤਨਜ ਿਾਉ ॥ (222)

ਗੁਣ ਸੰਗਰਤਹ ਅਉਗਣ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥ (222)

ਪਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪਰੀਿਮ ਰਾਉ ॥ (222)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥ (222)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ ॥੫॥ (222)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੂ ਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ (222)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥ (222)

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਤਚਿ ਵਾਸੁ ॥ (222)

ਮਨਮੁਖ ਕੁ ਚੀਲ ਕੁ ਤਛਿ ਤਬਕਰਾਲਾ ॥ (222)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥੭॥ (222)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਚੂਕੈ ਜੰਜਾਲਾ ॥ (222)

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਿੁ ਿੁ ਤਨ ਧਾਵੈ ॥ (222)

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ ॥੬॥ (222)

ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥ (222)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (222)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥ (222)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥ (222)
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥ (222)

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (222)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਏ ॥੭॥ (222)

ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (222)

ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵੈ ਓਰੁ ॥ (222)

ਮਨਮਤਿ ਝੂ ਿੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ (222)

ਗੁਰੁ ਪੁਤਛ ਦੇਤਖਆ ਨਾਹੀ ਦਰੁ ਹੋਰੁ ॥ (223)

ਸਗਲ ਤਬਗੂਿੇ ਭਾਵੈ ਦੋਇ ॥ (222)

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ (223)

ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੧॥ (222)

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੮॥੪॥ (223)

ਐਸਾ ਜਗੁ ਦੇਤਖਆ ਜੂਆਰੀ ॥ (222)
ਸਤਭ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (222)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (223)

ਅਤਦਸਟੁ ਤਦਸੈ ਿਾ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥ (222)

ਦੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਿ ਤਚਿ ਵਾਸੁ ॥ (223)

ਤਬਨੁ ਦੇਖੇ ਕਹਣਾ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥ (222)

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਬਨਾਸੁ ॥੧॥ (223)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦੀਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ (222)

ਦੂ ਜਾ ਕਉਣੁ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ (223)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ (222)

ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (223)

ਸੁਖੁ ਮਾਾਂਗਿ ਦੁ ਖੁ ਆਗਲ ਹੋਇ ॥ (222)

ਦੂ ਜੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਆਖੈ ਦੋਇ ॥ (223)

ਸਗਲ ਤਵਕਾਰੀ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥ (222)

ਆਵੈ ਜਾਇ ਮਤਰ ਦੂ ਜਾ ਹੋਇ ॥੨॥ (223)

ਏਕ ਤਬਨਾ ਝੂ ਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (222)

ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਨਹ ਦੇਖਉ ਦੋਇ ॥ (223)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਦੇਖੈ ਸੋਇ ॥੩॥ (222)

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋ ਇ ॥੩॥ (223)

ਤਿਰ ਸਨਾ ਅਗਤਨ ਸਬਤਦ ਬੁਝਾਏ ॥ (222)

ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੇਖਉ ਦੀਪਕ ਉਤਜਆਲਾ ॥ (223)

ਦੂ ਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥ (222)

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਬਾਲਾ ॥੪॥ (223)

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ (222)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥ (223)

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥ (222)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੫॥ (223)

ਿਨ ਮਤਹ ਸਾਚੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਉ ॥ (222)

ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥ (223)
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ਦੂ ਜਾ ਮਾਤਰ ਸਬਤਦ ਪਛਾਿਾ ॥੬॥ (223)

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥ (223)

ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਲੋ ਈ ॥ (223)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੮॥੬॥ (223)

ਏਕਸੁ ਿੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥ (223)
ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ (223)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (223)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥ (223)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ ॥੯॥੫॥ (223)

ਤਖਮਾ ਗਹੀ ਬਰਿੁ ਸੀਲ ਸੰਿੋਖੰ ॥ (223)
To practice forgiveness is the true fast as it leads
to good conduct and contentment.
AGGS, M 1, p. 223.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (223)

ਰੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਨਾ ਜਮ ਦੋਖੰ ॥ (223)

ਅਤਧਆਿਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਿਾ ਸਾਚਾ ॥ (223)

ਮੁਕਿ ਭਏ ਪਰਭ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖੰ ॥੧॥ (223)

ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ (223)

ਮੁਕਤਿ ਭੇਦੁ ਤਕਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ ॥੧॥ (223)
ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥ (223)

ਜੋਗੀ ਕਉ ਕੈਸਾ ਿਰੁ ਹੋਇ ॥ (223)

ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਸਾਚੁ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (223)

ਰੂਤਖ ਤਬਰਤਖ ਤਗਰਤਹ ਬਾਹਤਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (223)
What is the yogi afraid of? God is everywhere in the trees and plants (forest), within the
household and outside as well.
AGGS, M 1, p. 223.

ਤਜਸ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਵਸਾਵੈ ॥ (223)
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥ (223)
ਰਤਵ ਸਤਸ ਏਕੋ ਤਗਰਹ ਉਤਦਆਨੈ ॥ (223)
ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ ॥੩॥ (223)
ਏਕ ਸਬਦ ਇਕ ਤਭਤਖਆ ਮਾਗੈ ॥ (223)
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਗੈ ॥੪॥ (223)
ਭੈ ਰਤਚ ਰਹੈ ਨ ਬਾਹਤਰ ਜਾਇ ॥ (223)
ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ (223)
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ (223)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੬॥ (223)

There is not a single aspect of nature that remains
untouched by Guru Nanak’s pen. His emphatic
proclamation of “omnipresence” of God and
“oneness” of creation inspires/invokes awe and
reverence for nature. The presence of God
everywhere and in each throbbing cell reminds us
of the symbiotic and ecological harmony in the
world of life and environment:
ਤਨਰਭਉ ਜੋਗੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਧਆਵੈ ॥ (223)
ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗੈ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥ (223)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (223)
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੭॥ (223)
The service to the Guru is to comprehend the
philosophy of the Guru.
What is that philosophy ?
Getting rid of ego and to do good deeds.
AGGS, M 1, p 223

ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥ (223)
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਬਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਾਰੇ ॥ (223)
ਜਰਾ ਮਰਣ ਗਿੁ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥ (223)
ਆਤਪ ਿਰੈ ਤਪਿਰੀ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥ (223)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਇ ॥ (223)
ਭੈ ਰਤਚ ਰਹੈ ਸੁ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ॥ (223)
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ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਿੈਸੋ ਹੋਇ ॥੪॥ (223)

ਤਕਸੁ ਕਹੁ ਦੇਤਖ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥੭॥ (224)

ਨਰ ਤਨਹਕੇਵਲ ਤਨਰਭਉ ਨਾਉ ॥ (224)

ਸੰਿ ਹੇਤਿ ਪਰਤਭ ਤਿਰ ਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥ (224)

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥ (224)

ਆਿਮੁ ਚੀਨੈ ਸੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥ (224)

ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥ (224)

ਸਾਚੁ ਤਰਦੈ ਸਚੁ ਪਰੇਮ ਤਨਵਾਸ ॥ (224)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ (224)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥੮॥ (224)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (224)
ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਦਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥੬॥ (224)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (224)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥ (224)

ਬਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥ (224)

ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ ॥ (224)

ਬੇਦ ਕੀ ਤਬਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁ ਿਾਤਨਆ ॥ (224)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥ (224)

ਜਹ ਪਰਭ ਤਸਮਰੇ ਿਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥ (224)

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ॥ (224)

ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੈ ॥ (224)

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਭੂ ਖ ਤਪਆਸਾ ॥ (224)

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (224)

ਨਾਨਕ ਤਬਰਲੇ ਤਮਲਤਹ ਉਦਾਸਾ ॥੮॥੭॥ (224)

ਬਤਲ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ (224)
ਜਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਿਾਰੀ ॥ (224)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (224)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ ॥੨॥ (224)

ਐਸੋ ਦਾਸੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (224)

ਹਰੀਚੰਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇ ਵੈ ॥ (224)

ਦੁ ਖੁ ਤਵਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੧॥ (224)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ ॥ (224)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥ (224)

ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ॥੩॥ (224)

ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (224)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁ ਰਾਚਾਰੀ ॥ (224)

ਨੇ ਿਰ ਸੰਿੋਖੇ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰਾ ॥ (224)

ਪਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਗਰਬ ਪਰਹਾਰੀ ॥ (224)

ਤਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥੨॥ (224)

ਪਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੪॥ (224)

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਸੇਵਾ ॥ (224)

ਭੂ ਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ ॥ (224)

ਮਨੁ ਤਿਰ ਪਿਾਤਸਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੩॥ (224)

ਲੂ ਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ॥ (224)

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਿਹ ਸਾਚਾ ॥ (224)

ਗਰਤਬ ਗਇਆ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ॥੫॥ (224)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਝਗਰਿ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੪॥ (224)

ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਤਹਖਾਸਾ ॥ (224)

ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (224)

ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਤਬਧਾਸਾ ॥ (224)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੫॥ (224)

ਦੈਿ ਸੰਘਾਰੇ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਅਤਭਆਸਾ ॥੬॥ (224)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥ (224)

ਜਰਾਸੰਤਧ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ ॥ (224)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਿਾਲੇ ॥੬॥ (224)

ਰਕਿਬੀਜੁ ਕਾਲੁ ਨੇ ਮੁ ਤਬਦਾਰੇ ॥ (224)

ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂ ਜਾ ॥ (224)

ਦੈਿ ਸੰਘਾਤਰ ਸੰਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੭॥ (224)
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ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ (224)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁ ਖਾਲੀ ॥੪॥ (225)

ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਦੈਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥ (225)

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾਜੇ ॥ (225)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੮॥ (225)

ਲਸਕਰ ਨੇ ਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥ (225)

ਬੂਿਾ ਦੁ ਰਜੋਧਨੁ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂ ਿੇ ਤਦਵਾਜੇ ॥੫॥ (225)

ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥ (225)

ਤਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਬੁਲਾਵਉ ॥ (225)

ਜਨ ਕਉ ਦੂ ਤਖ ਪਚੈ ਦੁ ਖੁ ਹੋਈ ॥੯॥ (225)

ਿਾਜ ਕੁ ਲਹ ਤਸਤਰ ਛਤ੍ਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥ (225)

ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥ (225)

ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਤਨਆ ॥ (225)

ਖਾਨੁ ਮਲੂ ਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥ (225)

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੂ ਲੇ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁ ਿਾਤਨਆ ॥੧੦॥ (225)

ਅਬੇ ਿਬੇ ਕੂ ੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥ (225)

ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਚਾਾਂਿੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਤਸ ਕਾਜਾ ॥੭॥ (225)

ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਤਨਆ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (225)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਵਸਾਰੀ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥੧੧॥ (225)

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤਨਆ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਇ ॥ (225)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥ (225)

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮੁ ਧੀਰਜੁ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥ (225)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧੨॥੯॥ (225)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225)
ਸੇਵਾ ਏਕ ਨ ਜਾਨਤਸ ਅਵਰੇ ॥ (225)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225)

ਪਰਪੰਚ ਤਬਆਤਧ ਤਿਆਗੈ ਕਵਰੇ ॥ (225)

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਤਕ ਚੜਾਵਉ ॥ (225)

ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਰੇ ॥੧॥ (225)

ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਤਹਤਰ ਹਢਾਵਉ ॥ (225)

ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਹੋਈ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ (225)

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਮਲੈ ਮਲੁ ਧੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (225)

ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਦਖਾਵਉ ॥ (225)

ਊਂਧੋ ਕਵਲੁ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (225)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਅਗਤਨ ਜਗਿ ਪਰਜਾਰੈ ॥ (225)

ਕਾਨੀ ਕੁ ੰਿਲ ਗਤਲ ਮੋਿੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ (225)

ਸੋ ਉਬਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੨॥ (225)

ਲਾਲ ਤਨਹਾਲੀ ਿੂ ਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ (225)

ਤਭਰ ੰਗ ਪਿੰਗੁ ਕੁ ੰਚਰੁ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥ (225)

ਤਮਰਗੁ ਮਰੈ ਸਤਹ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥ (225)

ਨੈ ਨ ਸਲੋ ਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ (225)

ਤਿਰ ਸਨਾ ਰਾਤਚ ਿਿੁ ਨਹੀ ਬੀਨਾ ॥੩॥ (225)

ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥ (225)

ਕਾਮੁ ਤਚਿੈ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥ (225)

ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਤਨਿ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ (225)

ਿੋਧੁ ਤਬਨਾਸੈ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰੀ ॥ (225)

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥ (225)

ਪਤਿ ਮਤਿ ਖੋਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥੪॥ (225)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੂ ਲ ਤਬਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥ (225)

ਪਰ ਘਤਰ ਚੀਿੁ ਮਨਮੁਤਖ ਿੋਲਾਇ ॥ (226)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

66

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਗਤਲ ਜੇਵਰੀ ਧੰਧੈ ਲਪਟਾਇ ॥ (226)

ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਵਾਟ ਤਦਖਾਵੈ ॥ (226)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂ ਟਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੫॥ (226)

ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ (226)

ਤਜਉ ਿਨੁ ਤਬਧਵਾ ਪਰ ਕਉ ਦੇਈ ॥ (226)

ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ॥੬॥ (226)

ਕਾਤਮ ਦਾਤਮ ਤਚਿੁ ਪਰ ਵਤਸ ਸੇਈ ॥ (226)

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਕਉ ਤਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥ (226)

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨ ਕਬਹੂੰ ਹੋਈ ॥੬॥ (226)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਉ ॥ (226)

ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੋਥੀ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪਾਿਾ ॥ (226)

ਨਾਮ ਵਿਾਈ ਿੁ ਧੁ ਭਾਣੈ ਦੀਉ ॥੭॥ (226)

ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੈ ਸੁਤਣ ਥਾਟਾ ॥ (226)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥ (226)

ਤਬਨੁ ਰਸ ਰਾਿੇ ਮਨੁ ਬਹੁ ਨਾਟਾ ॥੭॥ (226)

ਅਨਤਦਨੁ ਜਪਿੁ ਰਹਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ (226)

ਤਜਉ ਚਾਤਿਰ ਕ ਜਲ ਪਰੇਮ ਤਪਆਸਾ ॥ (226)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥੮॥੧੨॥ (226)

ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਤਹ ਉਲਾਸਾ ॥ (226)
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਤਿਰ ਪਿਾਸਾ ॥੮॥੧੧॥ (226)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (226)
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥ (226)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (226)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਤਵਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥ (226)

ਹਿੁ ਕਤਰ ਮਰੈ ਨ ਲੇ ਖੈ ਪਾਵੈ ॥ (226)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ (226)

ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ ॥ (226)

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (226)

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁ ਿਾਵੈ ॥੧॥ (226)

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵਤਹ ॥ (226)

ਿੂ ੰ ਮਤਨ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂ ੰ ਮਤਨ ਸੂਖ ॥ (226)

ਹਉਮੈ ਖਪਤਹ ਜਨਤਮ ਮਤਰ ਆਵਤਹ ॥੨॥ (226)

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਸਹਤਹ ਜਮ ਦੂ ਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (226)

ਹਉਮੈ ਤਨਵਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥ (226)

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਤਰ ॥ (226)

ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥੩॥ (226)

ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂ ਤਰ ॥ (226)

ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ॥ (226)

ਨਾਤਮ ਤਬਸਾਤਰਐ ਸਭੁ ਕੂ ੜੋ ਕੂ ਤਰ ॥੨॥ (226)

ਰਾਜਨੁ ਜਾਤਣ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥੪॥ (226)

ਨੇ ਜੇ ਵਾਜੇ ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ॥ (226)

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ (226)

ਅਧਕੀ ਤਿਰ ਸਨਾ ਤਵਆਪੈ ਕਾਮੁ ॥ (226)

ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੫॥ (226)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਮੁ ॥੩॥ (226)

ਹਉ ਹਉ ਕਤਰ ਮਰਣਾ ਤਕਆ ਪਾਵੈ ॥ (226)

ਵਾਤਦ ਅਹੰਕਾਤਰ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਮੇਲਾ ॥ (226)

ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥੬॥ (226)

ਮਨੁ ਦੇ ਪਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥ (226)

ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਤਕਹੁ ਨਾਹੀ ॥ (226)

ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਅਤਗਆਨੁ ਦੁ ਹੇਲਾ ॥੪॥ (226)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ਭੇਤਟ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥੭॥ (226)

ਤਬਨੁ ਦਮ ਕੇ ਸਉਦਾ ਨਹੀ ਹਾਟ ॥ (226)

ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਵੈ ॥ (227)

ਤਬਨੁ ਬੋਤਹਥ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਵਾਟ ॥ (226)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੩॥ (227)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘਾਟੇ ਘਾਤਟ ॥੫॥ (226)
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ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (227)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (227)

ਪਰਥਮੇ ਬਰਹਮਾ ਕਾਲੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ (227)

ਬੋਲਤਹ ਸਾਚੁ ਤਮਤਥਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥ (227)

ਬਰਹਮ ਕਮਲੁ ਪਇਆਤਲ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (227)
ਆਤਗਆ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥ (227)
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕਾਤਲ ਸੰਘਾਤਰਆ ॥ (227)
ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (227)

ਚਾਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥ (227)
A gurmukh follows the Hukam (Laws of nature)
faithfully. AGGS, M 1, p. 227.

ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੇਵੀ ਸਤਭ ਦੇਵਾ ॥ (227)
ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ (227)
ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥ (227)
ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਬਾਤਦਸਾਹ ਨਹੀ ਰਹਨਾ ॥ (227)
ਨਾਮਹੁ ਭੂ ਲੈ ਜਮ ਕਾ ਦੁ ਖੁ ਸਹਨਾ ॥ (227)
ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਤਜਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਨਾ ॥੩॥ (227)
ਚਉਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ ਤਕਸੈ ਮੁਕਾਮੁ ॥ (227)
ਸਾਹ ਮਰਤਹ ਸੰਚਤਹ ਮਾਇਆ ਦਾਮ ॥ (227)
ਮੈ ਧਨੁ ਦੀਜੈ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੪॥ (227)
ਰਯਤਿ ਮਹਰ ਮੁਕਦਮ ਤਸਕਦਾਰੈ ॥ (227)
ਤਨਹਚਲੁ ਕੋਇ ਨ ਤਦਸੈ ਸੰਸਾਰੈ ॥ (227)
ਅਿਤਰਉ ਕਾਲੁ ਕੂ ੜੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੈ ॥੫॥ (227)
ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ (227)
ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨਤਹ ਸਭ ਗੋਈ ॥ (227)
ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਿਾਾਂ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੬॥ (227)
ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਿਕੀਰਾ ॥ (227)
ਵਿੇ ਕਹਾਵਤਹ ਹਉਮੈ ਿਤਨ ਪੀਰਾ ॥ (227)
ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੀਰਾ ॥੭॥ (227)
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਤਜਹਵਾ ਅਰੁ ਨੈ ਣੀ ॥ (227)

ਰਹਤਹ ਅਿੀਿ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ (227)
ਸਚ ਘਤਰ ਬੈਸੈ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥ (227)
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਦੁ ਖੁ ਮੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (227)
ਅਤਪਉ ਪੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਤਥ ਰਹੀਐ ॥ (227)
ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਤਸ ਸਹਜ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥ (227)
ਹਤਰ ਰਤਸ ਮਾਿੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ ॥੨॥ (227)
ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਤਨਹਚਲ ਨਹੀ ਿੋਲੈ ॥ (227)
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਚ ਸਹਤਜ ਹਤਰ ਬੋਲੈ ॥ (227)
ਪੀਵੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਿੁ ਤਵਰੋਲੈ ॥੩॥ (227)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਤਖਆ ਦੀਤਖਆ ਲੀਨੀ ॥ (227)
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪਓ ਅੰਿਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥ (227)
ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ਆਿਮੁ ਚੀਨੀ ॥੪॥ (227)
ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ (227)
ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (227)
ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ (227)
ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥ (227)
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ॥ (227)

ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ ਸੁਣੈ ਤਬਖੁ ਬੈਣੀ ॥ (227)
ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਮੂਿੇ ਤਦਨੁ ਰੈਣੀ ॥੮॥ (227)
ਤਹਰਦੈ ਸਾਚੁ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥ (227)

ਮਨ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਚੂਕੀ ਅਹੰ ਭਰ ਮਣੀ ॥੬॥ (227)
ਇਨ ਤਬਤਧ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਨਹੀ ਿਾਤਰਆ ॥ (227)
ਹਤਰ ਜਤਸ ਸੰਿ ਭਗਿ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥ (227)

ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਤਹ ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ (227)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਸਮਾਇ ॥੯॥੧੪॥ (227)

ਪਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਰਆ ॥੭॥ (228)
ਸਾਚ ਮਹਤਲ ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ (228)
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ਤਨਹਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ (228)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਾਲਤਹ ਰਾਤਖ ਲੇ ਤਹ ਆਿਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰਾ ॥੧॥ (228)

ਸਾਤਚ ਸੰਿੋਖੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੮॥ (228)

ਇਿ ਉਿ ਰਾਖਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ (228)

ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ (228)

ਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (228)

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥ (228)

ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਰਖੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ (228)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥੯॥੧੫॥ (228)

ਿੂ ੰ ਦਾਿਾ ਭੁ ਗਿਾ ਿੂ ੰਹੈ ਿੂ ੰ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥ (228)
ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਅਧ ਊਰਧੀ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (228)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (228)

ਤਬਨੁ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਤਬਨਸੈ ਨ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥੩॥ (228)

ਰਾਤਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਰਾਪੈ ਜਾ ਕਾ ॥ (228)

ਜਗੁ ਤਬਨਸਿ ਹਮ ਦੇਤਖਆ ਲੋ ਭੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ (228)

ਉਪਜੰਤਪ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ਿਾ ਕਾ ॥੧॥ (228)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਮੁਕਤਿ ਦੁ ਆਰਾ ॥੪॥ (228)

ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੁ ਿੁ ਮਾਰਾ ॥ (228)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰ ਕੋ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋਈ ॥ (228)

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਦਾਿਾ ਪਰਭੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (228)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਤਥਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੫॥ (228)

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥ (228)

ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਲੇ ਜਾਇ ਤਕਆ ਿਾਸਤਹ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥ (228)

ਤਿਿੁ ਘਟ ਅਨਹਿ ਬਾਜੇ ਿੂ ਰਾ ॥੨॥ (228)

ਿੋਲੁ ਬਧਾ ਕਤਸ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਤਸ ਪਿਾਲਾ ॥੬॥ (228)

ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥ (228)

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਹਜੇ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ॥ (228)

ਸੇ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੩॥ (228)

ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੭॥ (228)

ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥ (228)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥ (228)

ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਰਤਸ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥ (228)

ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧॥੧੭॥ (228)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਤਹ ਏਕੋ ਰਵੈ ॥ (228)
ਮਨਮੁਤਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਭਵੈ ॥੫॥ (228)

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (229)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥ (228)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਤਝ ਲੇ ਿਉ ਹੋਇ ਤਨਬੇਰਾ ॥ (229)

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਪਾਏ ॥੬॥ (228)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨਾ ਸੋ ਿਾਕੁ ਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ (229)

ਅਰਧ ਉਰਧ ਕੀ ਸੰਤਧ ਤਕਉ ਜਾਨੈ ॥ (228)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂ ਟੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (229)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਧ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੭॥ (228)

ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਗੁਣੁ ਕਰੀਐ ॥ (228)

(229)

ਪਰਭ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਿਰੀਐ ॥੮॥੧੬॥ (228)

ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਤਕਆ ਤਿਨ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥ (229)

ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਕੀਆ ॥ (228)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਨਰਬਹੀਐ ॥੨॥ (229)

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ (228)

ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥ (229)
People readily accept falsehood as the truth but
do not care to know the truth.
AGGS, M 1, p 229.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (228)
ਤਜਉ ਗਾਈ ਕਉ ਗੋਇਲੀ ਰਾਖਤਹ ਕਤਰ ਸਾਰਾ ॥ (228)
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Guru Nanak had observed that people accept
falsehood easily whereas the truth is not easily
understood by many:

ਸਚੁ ਮਤਨ ਸਜਨ ਸੰਿੋਤਖ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਿੀ ਸਹੁ ਜਾਤਣਆ ॥ (242)

ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਤਵਿਾਣੈ ॥੩॥ (229)

ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇਹਾ ॥ (242)

ਸੂਿੇ ਕਉ ਜਾਗਿੁ ਕਹੈ ਜਾਗਿ ਕਉ ਸੂਿਾ ॥ (229)

ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਤਦ ਸਨੇ ਹਾ ॥ (242)

ਜੀਵਿ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਿਾ ॥੪॥ (229)

ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਤਰ ਤਦਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁ ਿਾਣੀਆ ॥ (242)

ਆਵਿ ਕਉ ਜਾਿਾ ਕਹੈ ਜਾਿੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ (229)

ਤਨਕਤਸ ਜਾਿਉ ਰਹੈ ਅਸਤਥਰੁ ਜਾਤਮ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ (242)

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥ (229)

ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਿਨ ਸਬਤਦ ਨੇ ਹੁ ਨਵੇਲਓ ॥ (242)

ਮੀਿੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂ ਏ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥ (229)

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਤਜ ਸਾਚਾ ਤਮਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥ (242)

ਰਾਿੇ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਰਤਹ ਐਸਾ ਕਤਲ ਮਤਹ ਿੀਿਾ ॥੬॥ (229)

ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥ (242)

ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਿਾਕੁ ਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥ (229)

ਤਮਤਲ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ (242)

ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਤਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥ (229)

ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪਰੇਤਮ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਤਨ ਓਮਾਹਓ ॥ (242)

ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇ ਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ (229)

ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁ ਸਟ ਤਵਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਤਪ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥ (242)

ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥ (229)

ਕਰ ਜੋਤੜ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਤਬਨਿੀ ਰੈਤਣ ਤਦਨੁ ਰਤਸ ਤਭੰਨੀਆ ॥

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥ (229)

(242)

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥

ਨਾਨਕ ਤਪਰੁ ਧਨ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

(229)

(242)

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰਸਾਤਦ ॥ (242) P

ਗਉੜੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (243)

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (242)

ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਪਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥ (243)

ਮੁੰਧ ਰੈਤਣ ਦੁ ਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ (242)

ਤਕਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਤਬਨਾ ਪਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ (243)

ਸਾ ਧਨ ਦੁ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ਤਪਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥ (242)

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਤਬਖਮ ਰੈਤਣ ਘਣੇ ਰੀਆ ॥ (243)

ਧਨ ਥੀਈ ਦੁ ਬਤਲ ਕੰਿ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈ ਣੀ ਦੇਖਏ ॥ (242)

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰੀਆ ॥ (243)

ਸੀਗਾਰ ਤਮਿ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂ ਿੁ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇ ਖਏ ॥ (242)

ਬਾਝਹੁ ਤਪਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁ ਰਲਾਏ ॥ (243)

ਮੈ ਮਿ ਜੋਬਤਨ ਗਰਤਬ ਗਾਲੀ ਦੁ ਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥ (242)

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਦੁ ਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਤਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥
(242)

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਏ ॥੧॥

(243)

(242)

ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਤਮਲਾਵੈ ॥ (243)

ਮੁੰਧ ਤਨਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਧਨੀ ਤਪਆਰੇ ॥ (242)

ਰਤਸ ਪਰੇਤਮ ਤਮਲੀ ਜੀਉ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥ (243)

ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਤਬਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ (242)

ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਿਾ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥ (243)

ਨਾਹ ਤਬਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥ (242)

ਸੁਤਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥ (243)

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਤਹ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥ (242)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਤਬਗਸੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥ (243)
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ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਜਾ ਤਿਸ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥੨॥

(347)

(243)

ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂ ਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂ ਤੜਆਰੇ ॥ (243)

(347)

ਤਕਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

(243)

(347)

ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥ (243)

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਪੰਤਿਿ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇ ਕ ਨਾਵਣ ਤਕਉ ਅੰਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ (243)

(347)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਬੇਬਾਣੈ ॥ (243)
ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਤਦ ਤਸਞਾਪੈ ਦੁ ਤਬਧਾ ਮਹਲੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ॥੩॥
(243)
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਵੀਚਾਰੋ ॥ (243)
ਿੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ॥ (243)
ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ਮੀਿਾ ਭਗਤਿ ਲਾਹਾ ਅਨਤਦਨੋ ॥ (243)

ਗਾਵਤਨ ਿੁ ਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
(347)
ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਜੇਿੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
(347)
ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
(347)
ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

ਤਿਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾਮੁ ਲੇ ਵਹੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੋ ॥ (243)

(347)

ਪਰਤਖ ਲੇ ਖਾ ਨਦਤਰ ਸਾਚੀ ਕਰਤਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥ (243)

ਸੇਈ ਿੁ ਧਨੋ ਗਾਵਤਨਹਹ ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਨਹਹ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥

(347)

(243)

ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਿੁ ਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ
ਬੀਚਾਰੇ ॥ (347)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ (347)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (346) P

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ (347)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਸੋ ਦਰੁ ॥ (347)

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥ (347)

ਸੋ ਦਰੁ ਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਹਹਾਲੇ ॥ (347)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਤਜਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (347)

ਵਾਜੇ ਿੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇ ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ (347)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਿਤਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ (347)

ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥੧॥

(347)

(347)

ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁ ਆਰੇ ॥
(347)
ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ
ਵੀਚਾਰੇ ॥ (347)
ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (348)
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨ ॥ (348)
ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥ (348)

(347)

ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਿਾ ਹੋਈ ॥ (348)

ਗਾਵਤਨਹਹ ਿੁ ਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਤਰ ਨਾਲੇ ॥

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥ (348)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

71

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਿੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ (349)
ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ (349)
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not enhance or diminish God’s greatness. AGGS,
M 1, p. 349.

ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਕੇਿਾ ਕੇਵਿੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (349)
ਸਤਭ ਸੁਰਿੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ (349)
ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (349)
ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ (349)
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਿੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ (349)
ਸਤਭ ਸਿ ਸਤਭ ਿਪ ਸਤਭ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥ (349)
ਤਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆਾਂ ॥ (349)
ਿੁ ਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ (349)
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਨਾਹੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ (349)
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥ (349)
ਤਸਿਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (349)
ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਦੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ॥ (349)
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥ (349)

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ (349)
ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ (349)
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (349)
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ (349)
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਿੇਵਿ ਿੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ (349)
ਤਜਤਨ ਤਦਨੁ ਕਤਰ ਕੈ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ ॥ (349)
ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ (349)
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੨॥ (349)
Those who forget God are degenerate. O Nanak,
without contemplation on God one is
low/outcaste. AGGS, M 1, p. 10 and p. 349.
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (349)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (349)
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਤਵਸਰੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥ (349)
ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (349)

ਜੇ ਦਤਰ ਮਾਾਂਗਿੁ ਕੂ ਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥ (349)
ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਿਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥ (349)

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂ ਖ ॥ (349)

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਿੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਿਿੁ ਭੂ ਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਤਹ ਦੂ ਖ ॥੧॥ (349)
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (349)

(349)
Recognize the Light that is present in all. Do not
ask anyone's caste as there is no caste under
God’s domain. AGGS, M 1, p. 349.

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥ (349)

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥ (349)

ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ (349)

ਆਤਪ ਉਲਾਮਹਹੇ ਤਚਤਿ ਧਰੇਇ ॥ (349)

ਜੇ ਸਤਭ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਤਹ ॥ (349)

ਜਾ ਿੂ ੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (349)

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ (349)
If all the people get together, even then after
their best efforts they can’t describe even an iota
of God’s greatness. Further, what they say does

ਤਕਆ ਮੁਹਿਾਜੀ ਤਕਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ (349)

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ (349)

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ (349)
ਆਪੇ ਦੁ ਰਮਤਿ ਮਨਤਹ ਕਰੇਇ ॥ (349)
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ (349)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (350)

ਦੁ ਖੁ ਅਨਹੇਹ ਰਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥ (349)

ਜੇਿਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਤਨ ਿੇਿੀ ਜੇਿਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਿੇਰੀ ॥ (350)

ਸਾਚੁ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥ (349)

ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥੧॥

ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਦੇਇ ॥ (349)

(350)

ਜੇ ਤਕਸੈ ਦੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇ ਇ ॥੪॥੩॥ (349)
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ॥ (350)
ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (350)
My Master is One; O brother, It is One and Only.
AGGS, M 1, p. 350.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (349)
ਿਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥ (349)
ਦੋਲਕ ਦੁ ਨੀਆ ਵਾਜਤਹ ਵਾਜ ॥ (349)
ਨਾਰਦੁ ਨਾਚੈ ਕਤਲ ਕਾ ਭਾਉ ॥ (349)

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋਿੈ ਆਪੇ ਲੇ ਵੈ ਦੇਇ ॥ (350)

ਜਿੀ ਸਿੀ ਕਹ ਰਾਖਤਹ ਪਾਉ ॥੧॥ (349)

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥ (350)

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥ (349)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ (350)

ਅੰਧੀ ਦੁ ਨੀਆ ਸਾਤਹਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (349)

ਜੈਸਾ ਵਰਿੈ ਿੈਸੋ ਕਹੀਐ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥ (350)

ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਤਿਤਰ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥ (349)

ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਿਾ ਮਨੁ ਮਿਵਾਲਾ ਪੀਵਿੁ ਰਹੈ ॥

ਿਾਤਮ ਪਰੀਤਿ ਵਸੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥ (349)

(350)

ਜੇ ਸਉ ਵਤਰਹਆ ਜੀਵਣ ਖਾਣੁ ॥ (349)

ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਾਂਿੀਂ ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ ॥੪॥੫॥

ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਤਦਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ (350)
ਦਰਸਤਨ ਦੇਤਖਐ ਦਇਆ ਨ ਹੋਇ ॥ (350)
ਲਏ ਤਦਿੇ ਤਵਣੁ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (350)

(350)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (350)
ਵਾਜਾ ਮਤਿ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥ (350)

ਰਾਜਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਹਤਥ ਹੋਇ ॥ (350)
ਕਹੈ ਖੁਦਾਇ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩॥ (350)
Even the king does not accept the petition unless
the petitioner bribes. If someone petitions only in
the name of God (justice), nobody listens. AGGS,
M 1, p. 350.
ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ॥ (350)

ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ (350)
Make intellect the musical instrument and love
the drum. Playing this music will produce bliss
and lasting pleasure in your mind.
AGGS, M 1, p. 350.

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਏਹੋ ਿਪ ਿਾਉ ॥ (350)

ਕਰਣੀ ਕੁ ਿਾ ਦਤਰ ਿੁ ਰਮਾਨੁ ॥ (350)

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੧॥ (350)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਜਾਣੈ ਤਮਹਮਾਨੁ ॥ (350)
ਿਾ ਤਕਛੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੪॥੪॥ (350)

ਪੂਰੇ ਿਾਲ ਜਾਣੈ ਸਾਲਾਹ ॥ (350)
ਹੋਰੁ ਨਚਣਾ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਮਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (350)
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ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਵਜਤਹ ਦੁ ਇ ਿਾਲ ॥ (350)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351)

ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ (350)

ਕਰਮ ਕਰਿੂ ਤਿ ਬੇਤਲ ਤਬਸਥਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਲੁ ਹੂਆ ॥ (351)

ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਨਹੀ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ॥ (350)

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਤਨਰੰਜਤਨ ਕੀਆ ॥੧॥

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੨॥ (350)

(351)

ਭਉ ਿੇਰੀ ਹੋਵੈ ਮਨ ਚੀਤਿ ॥ (350)

ਕਰੇ ਵਤਖਆਣੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥ (351)

ਬਹਤਦਆ ਉਿਤਦਆ ਨੀਿਾ ਨੀਤਿ ॥ (350)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (351)

ਲੇ ਟਤਣ ਲੇ ਤਟ ਜਾਣੈ ਿਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥ (350)

ਤਜਨਹਹ ਪੀਆ ਸੇ ਮਸਿ ਭਏ ਹੈ ਿੂ ਟੇ ਬੰਧਨ ਿਾਹੇ ॥ (351)

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੩॥ (350)
ਤਸਖ ਸਭਾ ਦੀਤਖਆ ਕਾ ਭਾਉ ॥ (350)

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਛੋਿੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ॥੨॥
(351)
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਰੂਪੁ ਿੇਰਾ ਦੇਤਖਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਿੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (350)

(351)

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ॥ (350)

ਰਾਰੈ ਰੂਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਬੈਿਾ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥੩॥

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪੈਰ ॥੪॥੬॥ (350)

(351)
ਬੀਣਾ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਦਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰਾ ॥ (351)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (350)

ਸਬਤਦ ਅਨਾਹਤਦ ਸੋ ਸਹੁ ਰਾਿਾ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ॥੪॥੮॥

ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਿੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥

(351)

(350)
ਅੰਧੁਲੈ ਦਹਤਸਤਰ ਮੂੰਿੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਤਰ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ
॥੧॥ (350)
ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਿੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥ (350)
ਿੂ ੰ ਸਰਬੇ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (350)
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਤਥ ਕੀਨੀ ਕਾਲੀ ਨਤਥ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ
॥ (350)
ਤਕਸੁ ਿੂ ੰ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351)
ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਤਸਤਰ ਭਾਰ ॥ (351)
ਗਲੀ ਗਲਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ॥ (351)
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਬਾਤਦ ॥ (351)
ਜਬ ਲਗੁ ਤਰਦੈ ਨ ਆਵਤਹ ਯਾਤਦ ॥੧॥ (351)
ਿਉ ਪਰਵਾਹ ਕੇਹੀ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥ (351)

॥੨॥ (350)

ਜਨਤਮ ਜਨਤਮ ਤਕਛੁ ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (351)

ਨਾਤਲ ਕੁ ਟੰਬੁ ਸਾਤਥ ਵਰਦਾਿਾ ਬਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਤਸਰਸਤਟ ਗਇਆ ॥

ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮਿਾਗਲੁ ਮਿਾ ॥ (351)

(350)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਬੋਲੀਐ ਸਭੁ ਖਿੋ ਖਿਾ ॥ (351)

ਆਗੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਿਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛੇਤਦ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ ॥੩॥

ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (351)

(350)

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁ ਇ ਸਾਖੀ ਪਾਤਸ ॥੨॥ (351)

ਰਿਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰੁ ਮਤਥਆ ਹੋਤਰ ਭਖਲਾਏ ਤਜ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥
(350)
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਤਕਉ ਛਤਪਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਤਿ ਦੀਆ ॥੪॥੭॥
(350)

ਜੈਸਾ ਿੂ ੰ ਕਰਤਹ ਿੈਸਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥ (351)
ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (351)
ਜੇਹੀ ਿੂ ੰ ਮਤਿ ਦੇਤਹ ਿੇਹੀ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥ (351)
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ਿੁ ਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ॥੩॥ (351)

ਦੁ ਖੁ ਤਬਤਖਆ ਸੁਖੁ ਿਤਨ ਪਰਹਰੈ ॥ (352)

ਰਾਗ ਰਿਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ ॥ (351)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅੰਿਤਰ ਧਨੁ ਤਹਰੈ ॥ (352)

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਉਪਜੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਰ ॥ (351)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਰੈ ॥੨॥ (352)

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਇਹੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ (351)

ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ॥ (352)

ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੯॥ (351)

ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਪਰੇਮੁ ਗੋਤਬੰਦ ॥ (352)
ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਤਸੰਦੁ ॥ (352)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਗੈ ਤਜੰਦੁ ॥੩॥ (352)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਿਾ ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ

ਝੂ ਿ ਤਵਕਾਰ ਮਹਾ ਦੁ ਖੁ ਦੇਹ ॥ (352)

ਰਚਾਇਆ ॥ (351)

ਭੇਖ ਵਰਨ ਦੀਸਤਹ ਸਤਭ ਖੇਹ ॥ (352)

ਖੇਲੁ ਦੇਤਖ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥
(351)
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਤਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (351)
ਹਮਰੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (351)
ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਤਜ ਹੋਆ ਜਾਾਂ ਸਹੁ ਤਮਤਲਆ ਿਾਾਂ
ਜਾਤਨਆ ॥ (351)

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (352)
ਨਾਨਕ ਅਸਤਥਰੁ ਨਾਮੁ ਰਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥ (352)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (352)
ਏਕੋ ਸਰਵਰੁ ਕਮਲ ਅਨੂ ਪ ॥ (352)

ਤਿਹੁ ਲੋ ਕਾ ਮਤਹ ਸਬਦੁ ਰਤਵਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ

ਸਦਾ ਤਬਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ॥ (352)

॥੨॥ (351)

ਊਜਲ ਮੋਿੀ ਚੂਗਤਹ ਹੰਸ ॥ (352)

ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਤਨ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (351)

ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ ॥੧॥ (352)

ਤਜਿੁ ਕਾਰਤਜ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ॥ (352)

॥੩॥ (351)

ਤਬਨੁ ਜਲ ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (352)

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਪਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ (351)

ਤਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦੁ ॥ (352)

ਤਜਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥ (351)

ਸਾਖਾ ਿੀਤਨ ਕਹੈ ਤਨਿ ਬੇਦੁ ॥ (352)
ਨਾਦ ਤਬੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (352)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੨॥ (352)

ਤਗਰਹੁ ਬਨੁ ਸਮਸਤਰ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ (351)

ਮੁਕਿੋ ਰਾਿਉ ਰੰਤਗ ਰਵਾਾਂਿਉ ॥ (352)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਗਿੁ ਭਈ ਕੀਰਤਿ ਿਾਇ ॥ (351)

ਰਾਜਨ ਰਾਤਜ ਸਦਾ ਤਬਗਸਾਾਂਿਉ ॥ (352)

ਸਚ ਪਉੜੀ ਸਾਚਉ ਮੁਤਖ ਨਾਾਂਉ ॥ (351)

ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ (352)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਾਏ ਤਨਜ ਥਾਉ ॥੧॥ (351)

ਬੂਿਿ ਪਾਹਨ ਿਾਰਤਹ ਿਾਤਰ ॥੩॥ (352)

ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥ (352)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਤਿਰ ਭਵਣ ਮਤਹ ਜਾਤਣਆ ॥ (352)

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (352)

ਉਲਟ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਮਤਹ ਆਤਣਆ ॥ (352)

ਅਤਧਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ॥ (352)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (352)
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ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (353)
ਿਾ ਕੈ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (353)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (352)

ਜੋ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (353)

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤਿ ਦੂ ਤਰ ॥ (352)

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥੨॥ (353)

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਤਰ ॥ (352)

ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਧਨ ਨਾਰੀ ॥ (353)

ਲਾਗੀ ਮੈਲੁ ਤਮਟੈ ਸਚ ਨਾਇ ॥ (352)

ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (353)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ (352)

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸੰਗਤਿ ਕੁ ਲ ਿਾਰੈ ॥ (353)

ਹੈ ਹਜੂਤਰ ਹਾਜਰੁ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (352)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥੩॥ (353)

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਸਾਚੁ ਕਰਿੇ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (352)

ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ (353)

ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ (352)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮੁ ਸਿ ਭਾਉ ॥ (353)

ਕਹਤਣ ਕਥਤਨ ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ (352)

ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ (353)

ਤਕਆ ਦੇਖਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (352)

ਦੂ ਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੪॥੧੪॥ (353)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਨ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ (352)
ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੇ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ॥ (352)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353)

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੂ ਤਖ ਸੰਿਾਪੇ ॥ (352)

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਵਤਹ ਆਈ ॥ (353)

ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ॥ (352)

ਇਤਕ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਰਹਤਹ ਸਮਾਈ ॥ (353)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥ (352)

ਇਤਕ ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਮਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥ (353)

ਚਲਿਉ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਖੈ ॥ (352)

ਸੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਤਧਆਵਤਹ ॥੧॥ (353)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਦੁ ਭਾਖੈ ॥ (352)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (353)

ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥ (352)

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਖੁ ਵਿ ਅਤਿ ਭਉਜਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਤਰ ਪਾਤਰ

ਨਾਨਕ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ (352)

ਲੰਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (353)
ਤਜਨਹਹ ਕਉ ਆਤਪ ਲਏ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ॥ (353)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (352)

ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨ ਸਾਕੈ ਪੇਤਲ ॥ (353)

ਜੋ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸਚੁ ਥੀਆ ॥ (352)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਰਹਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ (353)

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ (352)

ਤਜਉ ਜਲ ਅੰਭ ਊਪਤਰ ਕਮਲ ਤਨਰਾਰੇ ॥੨॥ (353)

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਭੰਗੁ ॥ (352)

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ॥ (353)

ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ਸੰਗੁ ॥੧॥ (352)

ਦੀਸੈ ਬਰਹਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਲਹੀਐ ॥ (353)

ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਾਈ ॥ (352)

ਅਕਥੁ ਕਥਉ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (353)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ

ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਉ ਪਾਰੁ ॥੩॥ (353)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (352)

ਸਾਸਿ ਬੇਦ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬਹੁ ਭੇਦ ॥ (353)
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ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰੇਦ ॥ (353)

ਤਮਤਥਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (354)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (353)

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰਾ ॥੨॥ (354)

ਨਾਨਕ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿੇ ਧੁਤਰ ਭਾਗੈ ॥੪॥੧੫॥ (353)

ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ (354)
ਆਿਮੁ ਚੀਤਨ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥ (354)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353)

ਆਤਦ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੀਰਾ ॥ (354)

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥

ਲਾਤਲ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ (354)

(353)

ਕਥਨੀ ਕਹਤਹ ਕਹਤਹ ਸੇ ਮੂਏ ॥ (354)

ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥
(353)

ਸੋ ਪਰਭੁ ਦੂ ਤਰ ਨਾਹੀ ਪਰਭੁ ਿੂ ੰ ਹੈ ॥ (354)
ਸਭੁ ਜਗੁ ਦੇਤਖਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ॥ (354)

ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥ (353)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਲਾਭੈ ਤਮਟੈ ਅਤਗਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (353)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੧੭॥ (354)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਤਿਿੁ ਕਾ ॥ (354)

ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਿੂ ਟਤਹ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਕੋਈ ਭੀਖਕੁ ਭੀਤਖਆ ਖਾਇ ॥ (354)

(353)

ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (354)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਹਉਮੈ ਿੂ ਟੈ ਿਾ ਕੋ ਲੇ ਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥ (353)

ਤਕਸ ਹੀ ਮਾਨੁ ਤਕਸੈ ਅਪਮਾਨੁ ॥ (354)

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਤਪਰਅ ਪਰੀਿਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਧਰੇ ਤਧਆਨੁ ॥ (354)

(353)

ਿੁ ਝ ਿੇ ਵਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (354)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ
॥੩॥ (353)
ਮਨ ਤਸਉ ਜੂਤਝ ਮਰੈ ਪਰਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਏ ॥ (353)
ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥
(353)

ਤਕਸੁ ਵੇਖਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇ ॥੧॥ (354)
ਮੈ ਿਾਾਂ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ (354)
ਿੂ ੰ ਦਾਿਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (354)
ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਉ ਵੀਗਾ ਜਾਉ ॥ (354)
ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ (354)
ਮਨ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥ (354)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353)
ਤਕਸ ਕਉ ਕਹਤਹ ਸੁਣਾਵਤਹ ਤਕਸ ਕਉ ਤਕਸੁ ਸਮਝਾਵਤਹ ਸਮਤਝ ਰਹੇ

ਖੀਨ ਖਰਾਬੁ ਹੋਵੈ ਤਨਿ ਕੰਧੁ ॥ (354)

॥ (353)

ਖਾਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਬਹੁਿੀ ਆਸ ॥ (354)

ਤਕਸੈ ਪੜਾਵਤਹ ਪਤੜ ਗੁਤਣ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਸੰਿੋਤਖ ਰਹੇ ॥੧॥

ਲੇ ਖੈ ਿੇਰੈ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ॥੨॥ (354)

(353)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਧੁਲੇ ਦੀਪਕੁ ਦੇਇ ॥ (354)

ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥ (353)

ਭਉਜਲ ਿੂ ਬਿ ਤਚੰਿ ਕਰੇਇ ॥ (354)

ਹਤਰ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (354)

ਕਹਤਹ ਸੁਣਤਹ ਜੋ ਮਾਨਤਹ ਨਾਉ ॥ (354)

ਅਨਿ ਿਰੰਗ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥ (354)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ਿਾ ਕੈ ਜਾਉ ॥ (354)

ਅਨਤਦਨੁ ਸੂਚੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੰਗਾ ॥ (354)

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (354)
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ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੩॥ (354)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰਹਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ (355)

ਜਾਾਂ ਿੂ ੰ ਦੇਤਹ ਜਪੀ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥ (354)

ਪਾਾਂਿੇ ਐਸਾ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (355)

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥ (354)

ਨਾਮੇ ਸੁਤਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (355)

ਜਾਾਂ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਦੁ ਰਮਤਿ ਜਾਇ ॥ (354)

ਬਾਹਤਰ ਜਨੇ ਊ ਤਜਚਰੁ ਜੋਤਿ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥ (355)

ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਆਇ ॥ (354)

ਧੋਿੀ ਤਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ (355)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ॥ (354)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥ (355)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥੪॥੧੮॥ (354)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਤਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਤਲ ॥੨॥ (355)
ਪੂਜਾ ਪਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਤਲ ॥ (355)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (354)

ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥ (355)

ਦੁ ਧ ਤਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਤਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਤਬਨੁ ਉਿਭੁ ਜ ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥

ਚੀਨਹੈਹ ਿਿੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁ ਆਰ ॥ (355)

(354)

ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਿ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥ (355)

ਤਕਆ ਸੁਲਿਾਨੁ ਸਲਾਮ ਤਵਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਿੀ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥
(354)
ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਦੁ ਖੁ ਬਹੁਿਾ ਲਾਗੈ ॥ (354)
ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਿੂ ੰ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (354)
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥ (354)
ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਿਾ ਆਗੈ ਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਿਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥ (354)
ਅਖਰ ਤਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁ ਇ ਚੋਖੀ ਤਸੰਤਚਿ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ (354)
ਸਭਨਾ ਿਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇ ਹੀ ॥੩॥ (354)
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਿਲੁ ਤਕਸੈ ਨਾਹੀ ॥ (354)
ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਿੇਰਾ ਹੋਵੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥
(354)

ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ (355)
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਤਬ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (355)
ਤਿਲਕੁ ਤਲਲਾਤਟ ਜਾਣੈ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ॥ (355)
ਬੂਝੈ ਬਰਹਮੁ ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕੁ ॥੪॥ (355)
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ ॥ (355)
ਪਾਿ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥ (355)
ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (355)
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ (355)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355)

ਮਤਿ ਤਵਤਚ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਿਾਾਂ ਜੁਗਤਿ ਨਾਹੀ ॥

ਸੇਵਕੁ ਦਾਸੁ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥ (355)

(354)

ਿਾਕੁ ਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥ (355)

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਿਹ ਰਾਖੁ ਿੁ ਹੀ ॥੫॥੧੯॥

ਤਜਤਨ ਤਸਤਰ ਸਾਜੀ ਤਿਤਨ ਿੁ ਤਨ ਗੋਈ ॥ (355)

(354)

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ (355)
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (355)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (355)

ਕਾਇਆ ਬਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਿੀ ॥ (355)

ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (355)

ਤਗਆਨੁ ਜਨੇ ਊ ਤਧਆਨੁ ਕੁ ਸਪਾਿੀ ॥ (355)

ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (355)

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥ (355)

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥ (355)
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ਦੇ ਵਤਿਆਈ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥ (355)

ਿੁ ਰੀਆਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਸੰਿ ਸਭਾ ਕੀ ਓਟ ਲਹੀ ॥੪॥

ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਿੂ ਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (355)

(356)
ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਸਗਲੇ ਸਤਭ ਜਪ ਿਪ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਅਲਖ

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (355)

ਅਭੇਵਾ ॥ (356)

ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ (355)
ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੩॥ (355)
ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਵਖਾਣਤਹ ਵੇਦੁ ॥ (355)
ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਭੇਦੁ ॥ (355)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਸਹਜ ਸੇਵਾ
॥੫॥੨੨॥ (356)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (356)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ (355)
ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥ (355)
ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ (355)
ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਸਰਬ ਤਵਿਾਣੀ ॥ (355)
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (355)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਿਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ ॥੫॥੨੧॥ (355)

ਮੋਹੁ ਕੁ ਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਸਭ ਕਾਰ ॥ (356)
ਮੋਹੁ ਿੁ ਮ ਿਜਹੁ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ ॥੧॥ (356)
ਮੋਹੁ ਅਰੁ ਭਰਮੁ ਿਜਹੁ ਿੁ ਮਹ ਬੀਰ ॥ (356)
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (356)
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ (356)
ਰੋਵੈ ਪੂਿੁ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ॥੨॥ (356)
ਏਿੁ ਮੋਤਹ ਿੂ ਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (356)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355)
ਕਾਚੀ ਗਾਗਤਰ ਦੇਹ ਦੁ ਹੇਲੀ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਈ ॥ (355)
ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਗਰੁ ਦੁ ਿਰੁ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਾਤਰ ਨ
ਪਾਈ ॥੧॥ (355)
ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਉਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥੩॥ (356)
ਏਿੁ ਮੋਤਹ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਤਹ ॥ (356)
ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ (356)
ਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਲੇ ਜਪੁ ਿਪੁ ਕਮਾਤਹ ॥ (356)

ਹਰੇ ॥ (355)

ਨਾ ਮੋਹੁ ਿੂ ਟੈ ਨਾ ਥਾਇ ਪਾਤਹ ॥੫॥ (356)

ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਿੂ ੰਹੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਜਸੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਏਹੁ ਮੋਹੁ ਜਾਇ ॥ (356)

॥ (355)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੬॥੨੩॥ (356)

ਸਾਸੁ ਬੁਰੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਤਪਰ ਤਸਉ ਤਮਲਣ ਨ ਦੇਇ ਬੁਰੀ ॥
(355)
ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇ ਹਉ ਚਰਨ ਸਰੇਵਉ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਦਤਰ
ਧਰੀ ॥੨॥ (355)
ਆਪੁ ਬੀਚਾਤਰ ਮਾਤਰ ਮਨੁ ਦੇਤਖਆ ਿੁ ਮ ਸਾ ਮੀਿੁ ਨ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ॥
(355)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356)
ਆਤਪ ਕਰੇ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ (356)
ਹਉ ਪਾਪੀ ਿੂ ੰ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ (356)
ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ॥ (356)

ਤਜਉ ਿੂ ੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਸੋਈ

ਮਨਹਤਿ ਕੀਚੈ ਅੰਤਿ ਤਵਗੋਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (356)

॥੩॥ (356)

ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਮਤਿ ਕੂ ਤੜ ਤਵਆਪੀ ॥ (356)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੋਊ ਤਬਨਾਸਿ ਤਿਰ ਹੁ ਗੁਣ ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਭਈ ॥

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣ ਪਾਤਪ ਸੰਿਾਪੀ ॥੨॥ (356)

(356)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਤਿਆਤਗ ਲਾਹਾ ਤਕਛੁ ਲੇ ਵਹੁ ॥ (356)
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ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਅਭੇਵਹੁ ॥੩॥ (356)

ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਤਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)

ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ॥ (356)

ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (357)

ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਭਗਤਿ ਤਦਰ ੜਾਈ ॥੪॥ (356)

ਿਉ ਕਾਮਤਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਿਾਰੁ ॥੪॥ (357)

ਸਗਲੀਂ ਸਉਦੀਂ ਿੋਟਾ ਆਵੈ ॥ (356)

ਿਉ ਨਾਨਕ ਕੰਿੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥ (357)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੫॥੨੪॥ (356)

ਛੋਤਿ ਵਿਾਈ ਅਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥ (357)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (356)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357)

ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰੀ ਿਾਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ (356)

ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ (357)

ਜਾਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਿਾਾਂ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥੧॥ (356)

ਤਿਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥ (357)

ਘੁੰਘਰੂ ਵਾਜੈ ਜੇ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥ (356)

ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂ ਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ (357)

ਿਉ ਜਮੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋ ਤਸਉ ਆਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (356)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)

ਆਸ ਤਨਰਾਸੀ ਿਉ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥ (356)

ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ (357)

ਜਾਾਂ ਜਿੁ ਜੋਗੀ ਿਾਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ॥੨॥ (356)

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਤਪਰੁ ਜਾਤਣਆ ॥੨॥ (357)

ਦਇਆ ਤਦਗੰਬਰੁ ਦੇਹ ਬੀਚਾਰੀ ॥ (356)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥ (357)

ਆਤਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੀ ॥੩॥ (356)

ਿਾਾਂ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੩॥ (357)

ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਤਰ ਵੇਸ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥ (356)

ਕਹਿੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (357)

ਨਾਨਕੁ ਜਾਣੈ ਚੋਜ ਨ ਿੇਰੇ ॥੪॥੨੫॥ (356)

ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਿਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥ (357)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357)

ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧੋਵਾ ॥ (356)

ਨ ਤਕਸ ਕਾ ਪੂਿੁ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਮਾਈ ॥ (357)

ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਤਨਤਸ ਭਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ (356)

ਝੂ ਿੈ ਮੋਤਹ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਈ ॥੧॥ (357)

ਇਉ ਤਕਉ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ (356)

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਹਉ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ॥ (357)

ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਤਨਸ ਭਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (356)

ਜਾਾਂ ਿੂ ੰ ਦੇਤਹ ਜਪੀ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥ (356)

ਬਹੁਿੇ ਅਉਗਣ ਕੂ ਕੈ ਕੋਈ ॥ (357)

ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਤਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨॥ (357)

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥੨॥ (357)

ਤਕਆ ਜਾਨਾ ਤਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ (357)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥ (357)

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੩॥ (357)

ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥ (357)

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥ (357)

ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁ ਿਾਨੀ ॥੩॥ (357)

ਿਾਾਂ ਕੋ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨੮॥ (357)

ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ ਤਪਆਸੀ ॥ (357)
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁ ਪਦੇ ॥ (357)

ਜਾਾਂ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਾਂ ਜੀਅ ਤਕਥੈ ਤਿਤਰ ਪਾਤਹ ॥੨॥ (358)

ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਤਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥

ਲਖ ਸਾਸਿ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਪੁਰਾਣ ॥ (358)

(357)

ਜਾਾਂ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਾਂ ਸਭੇ ਕੁ ਪਰਵਾਣ ॥੩॥ (358)

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਿਹ ਿੂ ਬੀਅਲੇ ॥੧॥ (357)

ਸਚ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਤਮ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (358)

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ (357)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਹਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)

(358)

ਨਾ ਹਉ ਜਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਪਤੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥
(357)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਹ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਜਨਹਹ ਿੂ ੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ
॥੨॥੨੯॥ (357)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (358)
ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁ ਖੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ਿੇਲੁ ॥ (358)
ਉਤਨ ਚਾਨਤਣ ਓਹੁ ਸੋਤਖਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥ (358)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357)
ਤਛਅ ਘਰ ਤਛਅ ਗੁਰ ਤਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥ (357)
ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇ ਕ ॥੧॥ (357)
ਜੈ ਘਤਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥ (357)
ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਿਾਈ ਿੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (357)
ਤਵਸੁਏ ਚਤਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਤਥਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਭਇਆ ॥
(357)
ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇ ਕ ॥ (357)
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੩੦॥ (357)

The Truth is my lamp and my suffering
(ignorance and falsehood) is the oil in the lamp.
The flame of Truth burns the oil saving me from
spiritual death (liberating me from ignorance
and falsehood). AGGS, M 1, p. 358.
An in-depth analysis of his compositions makes it
clear that Nanak’s thoughts are centered on the
Eternal Truth:
ਲੋ ਕਾ ਮਿ ਕੋ ਿਕਤੜ ਪਾਇ ॥ (358)
ਲਖ ਮਤੜਆ ਕਤਰ ਏਕਿੇ ਏਕ ਰਿੀ ਲੇ ਭਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(358)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (357)

ਤਪੰਿੁ ਪਿਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਤਕਤਰਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (358)

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (358)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ (358)

ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇ ਜੇ ਲਖ ਉਤਿ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥ (358)

ਗੰਗ ਬਨਾਰਤਸ ਤਸਿਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਿਮ ਰਾਉ ॥ (358)

ਲਖਾ ਉਪਤਰ ਿੁ ਰਮਾਇਤਸ ਿੇਰੀ ਲਖ ਉਤਿ ਰਾਖਤਹ ਮਾਨੁ ॥ (358)

ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਿਾਾਂ ਥੀਐ ਜਾਾਂ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥ (358)

ਜਾਾਂ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਾਂ ਸਤਭ ਤਨਰਾਿਲ ਕਾਮ ॥੧॥ (358)

ਇਕ ਲੋ ਕੀ ਹੋਰੁ ਛਤਮਛਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਵਤਟ ਤਪੰਿੁ ਖਾਇ ॥ (358)

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥ (358)

ਨਾਨਕ ਤਪੰਿੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂੰ ਤਨਖੂਟਤਸ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨॥੩੨॥

ਜੇ ਬਹੁਿਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(358)

(358)

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ (358)

ਲਖ ਖਟੀਅਤਹ ਲਖ ਸੰਜੀਅਤਹ ਖਾਜਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਲਖ ਜਾਤਹ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (358)

(358)

ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਿਾਈ ਦੂ ਖ ਭੂ ਖ ਿੀਰਥ ਕੀਏ ॥ (358)
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ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਜੁਗਤਿ ਮਤਹ ਰਹਿੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥

ਮਨੁ ਮੋਿੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਿ ਧਾਰੀ ॥ (359)

(358)

ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਤਣ ਿਤਨ ਪਤਹਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥

ਿਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਬਾ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ॥ (358)

(359)

ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇ ਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਿਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਿੇ ॥੧॥

ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹੀ ॥ (359)

ਰਹਾਉ ॥ (358)

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਤਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (359)

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ਛੋਤਿ ਤਵਲਾਇਤਿ ਦੇਸ ਗਏ ॥
(358)
ਪੀਰ ਪੇਕਾਾਂਬਰ ਸਾਤਲਕ ਸਾਤਦਕ ਛੋਿੀ ਦੁ ਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥
(358)
ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਿਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਿੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥
(358)
ਦੁ ਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਤਰ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥ (358)
ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਤਸਖਾ ਸੂਿੁ ਧੋਿੀ ਕੀਨਹਹ ੀ ॥ (358)
ਿੂ ੰ ਸਾਤਹਬੁ ਹਉ ਸਾਾਂਗੀ ਿੇਰਾ ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਤਿ ਕੈਸੀ
॥੪॥੧॥੩੩॥ (358)

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕੰਤਿ ਲੇ ਪਤਹਰੈ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਿੁ ਲੇ ਈ ॥ (359)
ਕਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਕੰਗਨ ਪਤਹਰੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਚਿੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥
(359)
ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਤਹਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇ ਈ ॥ (359)
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਸਰੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥ (359)
ਮਨ ਮੰਦਤਰ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥ (359)
ਤਗਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਿ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥
(359)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359)
ਕੀਿਾ ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥ (359)

ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੧ (358)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਕੀਿੇ ਤਕਆ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥੧॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (359)

(359)

ਭੀਿਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਿ ਮਤਨ ਵਾਸੇ ॥ (359)
ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਤਹ ਜੈਸੇ ਭਵਤਹ ਉਦਾਸੇ ॥੧॥ (359)
ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਿੀ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹੈ ॥ (359)
ਲੋ ਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਿੀ ਮਾਇਆ ਅਤਧਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(359)

ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਭਲਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ॥ (359)
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(359)
ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਤਲਤਖਆ ਬਾਹੁਤੜ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥
(359)

ਿੂ ਲ ਮਾਲਾ ਗਤਲ ਪਤਹਰਉਗੀ ਹਾਰੋ ॥ (359)

ਜੈਸਾ ਤਲਤਖਆ ਿੈਸਾ ਪਤੜਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥ (359)

ਤਮਲੈ ਗਾ ਪਰੀਿਮੁ ਿਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ॥੨॥ (359)

ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਹ ਬਹੁਿਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ (359)

ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕੁ ਭਿਾਰੋ ॥ (359)

ਸਿਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪਕੈ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ ॥੩॥ (359)

ਪੇਤਿ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ॥੩॥ (359)

ਨਾ ਕੋ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਮੰਦਾ ॥ (359)

ਪੰਚ ਸਖੀ ਤਮਤਲ ਰੁਦਨੁ ਕਰੇਹਾ ॥ (359)

ਬੰਦੀ ਅੰਦਤਰ ਤਸਿਤਿ ਕਰਾਏ ਿਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ ॥੪॥੨॥੩੬॥

ਸਾਹੁ ਪਜੂਿਾ ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਲੇ ਖਾ ਦੇਹਾ ॥੪॥੧॥੩੪॥ (359)

(359)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (359)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੈ ਮਤਹ ਮੁੰਦਰਾ ਤਖੰਥਾ ਤਖਮਾ ਹਢਾਵਉ ॥ (359)

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨਉ ਸਹਜ ਜੋਗ ਤਨਤਧ ਪਾਵਉ ॥੧॥
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(359)
ਬਾਬਾ ਜੁਗਿਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਜੋਗੰ ॥
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bother about paradise or salvation? AGGS, M 1,
p. 360.

(359)
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਤਗਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (360)
ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਆਸਤਣ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ ॥ (360)
ਤਸੰਙੀ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਧੁਤਨ ਸੋਹੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪੂਰੈ ਨਾਦੰ ॥੨॥ (360)
ਪਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨ ਮਤਿ ਿੰਿਾ ਵਰਿਮਾਨ ਤਬਭੂ ਿੰ ॥ (360)
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਰਹਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੰਥੁ ਅਿੀਿੰ ॥੩॥ (360)
ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸੰਤਮਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇ ਕੰ ॥ (360)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਏਕੰ
॥੪॥੩॥੩੭॥ (360)

ਤਸਿਿੀ ਰਿਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥ (360)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥
(360)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360)
ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹੰਦੁਸਿਾਨੁ ਿਰਾਇਆ ॥ (360)
ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਿਾ ਜਮੁ ਕਤਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥ (360)
ਏਿੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਿੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ (360)
ਕਰਿਾ ਿੂ ੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ (360)
ਜੇ ਸਕਿਾ ਸਕਿੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਿਾ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360)
ਗੁੜੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵੈ ਕਤਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥

(360)

(360)

ਸਕਿਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥ (360)

ਭਾਿੀ ਭਵਨੁ ਪਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਿੁ ਰਤਸ ਅਤਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥

ਰਿਨ ਤਵਗਾਤੜ ਤਵਗੋਏ ਕੁ ਿਾਂੀੀ ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥ (360)

(360)

ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖੁ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ (360)

ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਿਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ॥

ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਿਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥ (360)

(360)

ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਿੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ ॥ (360)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਬਨੀ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਤਹਆ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (360)
ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਤਪਆਲਾ ਸਹਜੇ ਤਿਸਤਹ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥
(360)
ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਤਕਆ ਮਤਦ ਛੂ ਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥ (360)
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਪੀਵਿ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥
(360)
ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰੀਿਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਿੈ ਕਰੈ ਤਕਆ ॥੩॥
(360)
Vision (realization) of God is the nectar of Truth,
whosoever drinks it, becomes one with God. Why
should one who is in love with the vision of God

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਿਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥
(360)
After subjugating Khurasan (Afghanistan)
Babur has frightened Hindustan (India) with
invasion. But the Creator did not send Mughal
(Babur), the angel of death. There was such a
terrible slaughter that people wept and wailed for
help, but You the (Creator) were not moved. O
the Creator, You are the cherisher/sustainer of
all. (The implication is that God does not take
sides in human conflicts). One may not feel
indignation if the conflict is between two equally
strong forces. Pause. On the other hand, if a
powerful lion attacks a herd of cows then it is the
duty of the herdsman to protect the herd. (Here
Guru Nanak is talking about the overwhelming
superiority of Babur’s army and he is holding the

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

83

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

Lodis (rulers) responsible for their defeat and the
slaughter of the innocent subjects). Nobody will
mourn the death of these dogs (Lodis), who are
responsible for the destruction of this priceless
country. It is God (Hukam) Who creates order
and disorder. I marvel at God’s greatness and
glory. If someone asserts his/her greatness and
glory and enjoys worldly pleasures to satisfy
haumai then in the eyes of God such a person is
like an insect/worm that subsists on grains. O
Nanak, if one dies to self (subdues haumai), only
then one makes progress by contemplating on
God/Truth. AGGS, M 1, p. 360.

ਦਰਸਨੁ ਆਤਪ ਸਹਜ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ (411)

Guru Nanak denounced forcefully Babur‘s
invasion and the atrocities committed by his army
on the civilian population:

ਅਤਵਗਿ ਨਾਥੁ ਨ ਲਤਖਆ ਜਾਇ ॥੬॥ (411)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ (411) P

ਤਕਸੁ ਨੇ ੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਦੂ ਤਰ ॥ (411)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (411)

ਤਨਤਧ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਤਖ ਹਦੂ ਤਰ ॥੭॥ (411)

ਉਿਤਰ ਅਵਘਤਟ ਸਰਵਤਰ ਨਹਹ ਾਵੈ ॥ (411)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (411)

ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ (411)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਿੁ ਤਨ ਹੋਇ ॥ (412)

ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਵੈ ॥ (411)

ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (412)

ਰਸੁ ਸਿੁ ਝੋਤਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ (411)

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥ (412)

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥ (411)
ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥ (411)
ਿੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (411)
ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ (411)
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥ (411)
ਰਤਸ ਰਤਸਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ (411)
ਿਖਿ ਤਨਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥ (411)
ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥ (411)
ਜਲ ਮਤਹ ਉਪਜੈ ਜਲ ਿੇ ਦੂ ਤਰ ॥ (411)
ਜਲ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (411)

ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥ (411)
ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭ ਿਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (411)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (412)

ਸਚੁ ਬਰਿੁ ਨੇ ਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਵੈ ॥ (411)

ਸਤਭ ਜਪ ਸਤਭ ਿਪ ਸਭ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (412)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥ (411)

ਊਝਤੜ ਭਰਮੈ ਰਾਤਹ ਨ ਪਾਈ ॥ (412)

ਗਗਤਨ ਤਨਵਾਤਸ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵੈ ॥ (411)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ (412)

ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ (411)

ਨਾਮ ਤਬਹੂਣੈ ਮਾਥੇ ਛਾਈ ॥੧॥ (412)

ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਤਣ ਿਿੁ ਤਬਲੋ ਵੈ ॥ (411)

ਸਾਚ ਧਣੀ ਜਗੁ ਆਇ ਤਬਨਾਸਾ ॥ (412)

ਸੁਭਰ ਸਰਵਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ (411)

ਛੂ ਟਤਸ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (412)

ਜੈ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਿੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥ (411)

ਜਗੁ ਮੋਤਹ ਬਾਧਾ ਬਹੁਿੀ ਆਸਾ ॥ (412)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥ (411)

ਗੁਰਮਿੀ ਇਤਕ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥ (412)

ਗੁਰ ਤਹਵ ਸੀਿਲੁ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ (411)

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ (412)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਤਬਭੂ ਿ ਚੜਾਵੈ ॥ (411)

ਤਿਨਹਹ ਕਉ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਿਰ ਾਸਾ ॥੨॥ (412)
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ਜਗੁ ਤਿਰ ਅ ਤਜਿੁ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥ (412)

ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਿੂ ੰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ (412)

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਲਤਗ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥ (412)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (412)

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ (412)

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ਜਮਕਾਤਲ ॥ (412)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੩॥ (412)

ਬਾਾਂਧਾ ਛੂ ਟੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਹਾਤਲ ॥ (412)

ਬਾਹਰਹੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ (412)

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥ (412)

ਅੰਦਰਹੁ ਮੁਕਿੁ ਲੇ ਪੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਏ ॥ (412)

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤਨਬਹੀ ਿੁ ਧੁ ਨਾਤਲ ॥੨॥ (412)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥ (412)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਿਾਾਂ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (412)

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਦ ਤਹਰਦੈ ਤਧਆਏ ॥੪॥ (412)

ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਿਾਾਂ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ (412)

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥ (412)

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ (412)

ਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਕਰਤਮ ਤਮਲਾਏ ॥ (412)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਿ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥ (412)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭੂ ਲੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ (412)

ਤਜਤਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨੁ ਅਕਾਸੁ ॥ (412)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੰਜੋਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥੫॥ (412)

ਤਜਤਨ ਸਭ ਥਾਪੀ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥ (412)

ਰੂੜੋ ਕਹਉ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ (412)

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥ (412)

ਅਕਥ ਕਥਉ ਨਹ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (412)

ਤਕਸੈ ਨ ਪੂਛੇ ਬਖਸੇ ਆਤਪ ॥੪॥ (412)

ਸਭ ਦੁ ਖ ਿੇਰੇ ਸੂਖ ਰਜਾਈ ॥ (412)

ਿੂ ਪੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਾਣਕ ਹੀਰੁ ॥ (412)

ਸਤਭ ਦੁ ਖ ਮੇਟੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ॥੬॥ (412)

ਿੂ ਤਨਰਮਲੁ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥ (412)

ਕਰ ਤਬਨੁ ਵਾਜਾ ਪਗ ਤਬਨੁ ਿਾਲਾ ॥ (412)

ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰੁ ॥ (413)

ਜੇ ਸਬਦੁ ਬੁਝੈ ਿਾ ਸਚੁ ਤਨਹਾਲਾ ॥ (412)

ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਵਜੀਰੁ ॥੫॥ (413)

ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸਭੇ ਸੁਖ ਨਾਲਾ ॥ (412)

ਜਗੁ ਬੰਦੀ ਮੁਕਿੇ ਹਉ ਮਾਰੀ ॥ (413)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥ (412)

ਜਤਗ ਤਗਆਨੀ ਤਵਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥ (413)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੂਝੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥ (412)

ਜਤਗ ਪੰਤਿਿੁ ਤਵਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (413)

ਬਾਣੀ ਬੂਝੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥ (412)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸਭ ਤਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੬॥ (413)

ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰਾ ॥ (412)

ਜਗੁ ਦੁ ਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ (413)

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੮॥੨॥ (412)

ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਇ ॥ (413)
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ (413)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (412)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥੭॥ (413)

ਲੇ ਖ ਅਸੰਖ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਮਾਨੁ ॥ (412)

ਮਹਘੋ ਮੋਤਲ ਭਾਤਰ ਅਿਾਰੁ ॥ (413)

ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਸਚੁ ਸੁਰਤਿ ਵਖਾਨੁ ॥ (412)

ਅਟਲ ਅਛਲੁ ਗੁਰਮਿੀ ਧਾਰੁ ॥ (413)

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਾਰੁ ॥ (412)

ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਭਾਵੈ ਭਇਕਾਰੁ ॥ (413)

ਲੇ ਖ ਅਸੰਖ ਅਲੇ ਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ (412)

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੩॥ (413)
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (413)

ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਤਮਲਣੁ ਨਹੀ ਭਰ ਾਤਿ ॥੭॥ (413)

ਏਕੁ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਤਮਤਲ ਰੋਵਤਹ ॥ (413)

ਸੂਿਕੁ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਜਗੁ ਖਾਇ ॥ (413)

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਤਦ ਮਲੁ ਧੋਵਤਹ ॥ (413)

ਸੂਿਕੁ ਜਤਲ ਥਤਲ ਸਭ ਹੀ ਥਾਇ ॥ (413)

ਸਮਤਝ ਸੂਤਝ ਸਹਜ ਘਤਰ ਹੋਵਤਹ ॥ (413)

ਨਾਨਕ ਸੂਿਤਕ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥ (413)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਤਹ ॥੧॥ (413)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੮॥੪॥ (413)

ਕਉਣੁ ਮਰੈ ਕਉਣੁ ਰੋਵੈ ਓਹੀ ॥ (413)
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਸੈ ਤਸਤਰ ਿੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (413)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (413)

ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ ਦੁ ਖੁ ਕੋਇ ॥ (413)

ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੈ ਸੁ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ ॥ (413)

ਸੋ ਰੋਵੈ ਤਜਸੁ ਬੇਦਨ ਹੋਇ ॥ (413)

ਏਕ ਤਦਰ ਸਤਟ ਿਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥ (413)

ਤਜਸੁ ਬੀਿੀ ਜਾਣੈ ਪਰਭ ਸੋਇ ॥ (413)

ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਨ ਿੇ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੧॥ (413)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥ (413)

ਐਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਿੀ ਕਰੈ ॥ (413)

ਜੀਵਿ ਮਰਣਾ ਿਾਰੇ ਿਰਣਾ ॥ (413)

ਸਾਚੀ ਨਦਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਿਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (413)

ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪਰਮ ਗਤਿ ਸਰਣਾ ॥ (413)

ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ (413)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥ (413)

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਤਚ ਰਿਾ ਪੈਕਾਰੁ ॥ (413)

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਸਬਤਦ ਭੈ ਿਰਣਾ ॥੩॥ (413)

ਤਸਿਤਿ ਸਹਜ ਘਤਰ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥ (413)

ਤਨਰਭਉ ਆਤਪ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ॥ (413)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥ (413)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੂਿਕੁ ਜਤਗ ਛੋਤਿ ॥ (413)

ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ (413)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਤਬਨਸੈ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੋਤਿ ॥ (413)

ਗੁਰ ਿੇ ਵਾਟ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥ (413)

ਜਨਤਮ ਮੂਏ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥੪॥ (413)

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤਿ ਅਨੂ ਪੁ ॥ (414)

ਮੂਏ ਕਉ ਸਚੁ ਰੋਵਤਹ ਮੀਿ ॥ (413)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਦੇਵਾ ਸਗਲ ਸਰੂਪੁ ॥ (414)

ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਰੋਵਤਹ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥ (413)

ਮੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਅਖੂਟੁ ॥੪॥ (414)

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸੁਚੀਿ ॥ (413)

ਪੰਚ ਿੀਤਨ ਨਵ ਚਾਤਰ ਸਮਾਵੈ ॥ (414)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪਉ ਤਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥੫॥ (413)

ਧਰਤਣ ਗਗਨੁ ਕਲ ਧਾਤਰ ਰਹਾਵੈ ॥ (414)

ਭੀਿਤਰ ਏਕੁ ਅਨੇ ਕ ਅਸੰਖ ॥ (413)

ਬਾਹਤਰ ਜਾਿਉ ਉਲਤਟ ਪਰਾਵੈ ॥੫॥ (414)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ॥ (413)

ਮੂਰਖੁ ਹੋਇ ਨ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥ (414)

ਤਬਨੁ ਭੈ ਭਗਿੀ ਜਨਮੁ ਤਬਰੰਥ ॥ (413)

ਤਜਹਵਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਕਤਹਆ ਬੂਝੈ ॥ (414)

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਮਤਲ ਪਰਮਾਰੰਥ ॥੬॥ (413)

ਤਬਖੁ ਕਾ ਮਾਿਾ ਜਗ ਤਸਉ ਲੂ ਝੈ ॥੬॥ (414)

ਆਤਪ ਮਰੈ ਮਾਰੇ ਭੀ ਆਤਪ ॥ (413)

ਊਿਮ ਸੰਗਤਿ ਊਿਮੁ ਹੋਵੈ ॥ (414)

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥ (413)

ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ ॥ (414)

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਜੋਿੀ ਿੂ ਜਾਤਿ ॥ (413)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥੭॥ (414)
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ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ॥੮॥੬॥ (414)

ਮਨੁ ਮੋਿੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥ (414)
ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥੮॥੫॥ (414)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (414)
ਗਾਵਤਹ ਗੀਿੇ ਚੀਤਿ ਅਨੀਿੇ ॥ (414)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (414)

ਰਾਗ ਸੁਣਾਇ ਕਹਾਵਤਹ ਬੀਿੇ ॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਮਤਨ ਮਾਨੁ ॥ (414)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਨ ਝੂ ਿੁ ਅਨੀਿੇ ॥੧॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥ (414)

ਕਹਾ ਚਲਹੁ ਮਨ ਰਹਹੁ ਘਰੇ ॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਿਰ ਪਿਾਸੇ ਖੋਜਿ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਜ ਹਰੇ ॥੧॥

ਐਸੇ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (414)

ਰਹਾਉ ॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (414)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਤਨ ਮੋਹੁ ਸਰੀਰਾ ॥ (414)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਥਾਤਨ ਸੁਥਾਨੁ ॥ (414)

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸੁ ਪੀਰਾ ॥ (414)

ਿੀਨ ਭਵਨ ਤਨਹਕੇਵਲ ਤਗਆਨੁ ॥ (414)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥ (414)

ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਿੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥ (414)

ਅੰਿਤਰ ਨਾਵਣੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (414)

ਸਾਚਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ॥ (414)

ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੈ ॥ (414)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥ (414)

ਸਾਚ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥੩॥ (414)

ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਲੋ ਗੁ ॥੩॥ (414)

ਤਨਰੰਕਾਰ ਮਤਹ ਆਕਾਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ (414)

ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (414)

ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਤਟਕਾਵੈ ॥ (414)

ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਸੋਈ ॥ (414)

ਸੋ ਨਰੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੪॥ (414)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੪॥ (414)

ਜਹਾਾਂ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਿਹ ਜਾਉ ॥ (414)

ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥ (414)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥ (415)

ਹੁਕਮੋ ਵਰਿੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ॥ (414)

ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥ (415)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਪੂਰਾ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥ (414)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ॥ (415)

ਬਾਲਕ ਤਬਰਤਧ ਨ ਸੁਰਤਿ ਪਰਾਤਨ ॥ (414)

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਸੁਖਦਾਿਾ ॥ (415)

ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਬੂਿੈ ਅਤਭਮਾਤਨ ॥ (414)

ਅਨਤਦਨੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ॥੬॥ (415)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਲਹਤਸ ਤਨਦਾਤਨ ॥੬॥ (414)

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਲਾਏ ਿਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥ (415)

ਤਜਸ ਕਾ ਅਨੁ ਧਨੁ ਸਹਤਜ ਨ ਜਾਨਾ ॥ (414)

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਦੇ ਜਾਗੈ ॥ (415)

ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਨਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਨਾ ॥ (414)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੭॥ (415)

ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਬਉਰਾ ਬਉਰਾਨਾ ॥੭॥ (414)

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਤਬਤਧ ਨਾਹੀ ਜਾਣੈ ॥ (415)

ਬੂਿਿ ਜਗੁ ਦੇਤਖਆ ਿਉ ਿਤਰ ਭਾਗੇ ॥ (414)

ਮਨਮੁਤਖ ਮੈਲਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ (415)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਵਿਭਾਗੇ ॥ (414)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੮॥ (415)
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ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਗੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (415)

ਦਤਰ ਘਤਰ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥੫॥ (415)

ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਤਨਵਾਸੁ ॥ (415)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਤਮ ॥ (415)

ਤਕਲਤਵਖ ਦੁ ਖ ਕਾਟੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੁ ॥੯॥ (415)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ॥ (415)

ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਆਚਾਰੁ ਪਰਾਿਾ ॥ (415)

ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਤਸ ਕੀਏ ॥ (415)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥ (415)

ਹਉਮੈ ਗਰਾਤਸ ਇਕਿੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥ (415)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੧੦॥੭॥ (415)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਿਆਗੇ ॥ (415)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਿੀ ਜਾਗੇ ॥ (415)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (415)

ਅਨਹਦ ਸੁਤਣ ਮਾਤਨਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (415)

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਿੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥ (415)

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨਹਹ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥ (415)

ਬਨ ਖੰਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥ (415)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਦਤਰ ਘਤਰ ਸੋਈ ॥ (415)

ਇਿ ਉਿ ਜਾਤਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥ (415)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਧੁਤਨ ਹੋਈ ॥ (415)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥ (415)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (415)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥ (415)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੋ ਪਰਭੁ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ॥੮॥ (415)

ਤਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ

ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਿਾ ॥ (415)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (415)

ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥ (415)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਰਹਸੀ ॥ (415)

ਭਗਤਿ ਹੇਿੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸਾ ॥ (415)

ਤਬਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁ ਖੁ ਸਹਸੀ ॥ (415)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥ (415)

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ॥ (415)
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥ (415)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (416)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥ (415)

ਿਨੁ ਤਬਨਸੈ ਧਨੁ ਕਾ ਕੋ ਕਹੀਐ ॥ (416)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਿਿੁ ਿੇ ਜਨਮਾ ॥ (415)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਿ ਲਹੀਐ ॥ (416)

ਸਾਕਿੁ ਲੋ ਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥ (415)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਤਗ ਸਖਾਈ ॥ (416)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥ (415)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ (416)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥ (415)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ (416)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (415)

ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਸਮ ਕਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿਉ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰਾ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਿਪੁ ਿਾਪੈ ॥ (415)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (416)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨਹੈਹ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਪੈ ॥੪॥ (415)

ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਿੁ ਗਵਾਰਾ ॥ (416)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ॥ (415)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ॥ (416)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਨਸਾ ਦੁ ਤਬਧਾ ਲਾਗੀ ॥ (415)

ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਬਖਸਤਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥ (416)

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਖੈ ॥ (415)

ਦੂ ਿੁ ਨ ਲਾਤਗ ਸਕੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥ (416)
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ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲਾ ॥ (416)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕਿੁ ਕੀ ॥ (416)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥ (416)

ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਿਾਕੁ ਰ ਜਾਨੈ ॥ (416)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥ (416)

ਦੂ ਖੁ ਤਮਟੈ ਸਚੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥ (416)

ਰੋਗ ਤਮਟੇ ਦੁ ਖੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੩॥ (416)

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਨੀ ॥ (416)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਦੇਖਹੁ ਪਰਭੁ ਨੈ ਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (416)

ਅਵਰੁ ਨ ਅਉਖਧੁ ਿੰਿ ਨ ਮੰਿਾ ॥ (416)

ਬੰਧਨ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (416)

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣੁ ਤਕਲਤਵਖ ਹੰਿਾ ॥ (416)
There is no other medicine, Tantric spells or
magical mantras, but Naam Simran (dwelling on
God) destroys evil. AGGS, M 1, p. 416.

ਬੰਧਨ ਸੁਿ ਕੰਤਨਆ ਅਰੁ ਨਾਤਰ ॥੨॥ (416)
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥ (416)
ਬੰਧਨ ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਮਤਨ ਬੀਆ ॥੩॥ (416)
ਬੰਧਨ ਤਕਰਖੀ ਕਰਤਹ ਤਕਰਸਾਨ ॥ (416)

ਿੂ ੰ ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥ (416)
ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੪॥ (416)
ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਮਤਨ ਦੂ ਜਾ ॥ (416)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਜਪਤਹ ਜਪੁ ਦੂ ਜਾ ॥ (416)
ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨ ਦੇਖਤਹ ॥ (416)
ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਤਕ ਲੇ ਖਤਹ ॥੫॥ (416)
ਦੇਤਖ ਅਚਰਜੁ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾਤਦ ॥ (416)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ॥ (416)
ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ (416)
ਿੁ ਮ ਸਮਸਤਰ ਅਵਰੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੬॥ (416)
ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਹੇਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥ (416)

ਹਉਮੈ ਿੰਨੁ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ॥੪॥ (416)
ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥ (416)
ਤਿਪਤਿ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥ (416)
ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਤਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ (416)
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥ (416)
ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥ (416)
ਬੰਧਤਨ ਤਬਨਸੈ ਮੋਹ ਤਵਕਾਰ ॥੭॥ (416)
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥ (416)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥ (416)
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩ (417)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (417)

ਸੰਿ ਭਗਿ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ॥ (416)

ਤਜਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਟੀਆ ਮਾਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥ (417)

ਬੰਧਨ ਿੋਰੇ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ (416)
ਛੂ ਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ॥੭॥ (416)

ਸੇ ਤਸਰ ਕਾਿੀ ਮੁਨ
ੰ ੀਅਤਨਹਹ ਗਲ ਤਵਤਚ ਆਵੈ ਧੂਤੜ ॥ (417)
ਮਹਲਾ ਅੰਦਤਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਤਣ ਬਹਤਣ ਨ ਤਮਲਤਨਹਹ ਹਦੂ ਤਰ ॥੧॥

ਨਾ ਜਮਦੂ ਿ ਦੂ ਖੁ ਤਿਸੁ ਲਾਗੈ ॥ (416)

(417)

ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਜਾਗੈ ॥ (416)

ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥ (417)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਿਾ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ॥ (416)

ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਵੇਸ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥੮॥੯॥ (416)

ਰਹਾਉ ॥ (417)
ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਤਨ ਪਾਤਸ ॥ (417)
ਹੀਿੋਲੀ ਚਤੜ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਿ ਕੀਿੇ ਰਾਤਸ ॥ (417)
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ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਤਝਮਕਤਨ ਪਾਤਸ ॥੨॥ (417)
ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹਹ ਬਤਹਿੀਆ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹਹ ਖੜੀਆ ॥ (417)
ਗਰੀ ਛੁ ਹਾਰੇ ਖਾਾਂਦੀਆ ਮਾਣਤਨਹਹ ਸੇਜੜੀਆ ॥ (417)
ਤਿਨਹਹ ਗਤਲ ਤਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਿੁ ਟਤਨਹਹ ਮੋਿਸਰੀਆ ॥੩॥ (417)
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁ ਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਤਜਨਹਹ ੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ (417)
ਦੂ ਿਾ ਨੋ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥ (417)
ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥ (417)
ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਿੀਐ ਿਾਾਂ ਕਾਇਿੁ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ (417)
ਸਾਹਾਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਤਗ ਿਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥ (417)
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਤਿਤਰ ਗਈ ਕੁ ਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥ (417)
ਇਕਨਾ ਵਖਿ ਖੁਆਈਅਤਹ ਇਕਨਹਹ ਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥ (417)
ਚਉਕੇ ਤਵਣੁ ਤਹੰਦਵਾਣੀਆ ਤਕਉ ਤਟਕੇ ਕਢਤਹ ਨਾਇ ॥ (417)
ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ (417)
ਇਤਕ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ਆਪਣੈ ਇਤਕ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਪੁਛਤਹ ਸੁਖ ॥
(417)
ਇਕਨਹਹ ਾ ਏਹੋ ਤਲਤਖਆ ਬਤਹ ਬਤਹ ਰੋਵਤਹ ਦੁ ਖ ॥ (417)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਮਾਨੁ ਖ ॥੭॥੧੧॥ (417)
Those whose heads were adorned with braided
hair and vermillion in the parting of hair, are
now forcefully shaved with scissors and chocked
with dust in their throats. They lived in palatial
mansions, but now they can’t even go near them.
Hail to You, O Baba (God), Hail to You. O
Primal One, You are infinite, You keep creating
and beholding your creation. Pause. When they
were married, their husbands looked so
handsome beside them. They were brought in
palanquins and their arms were decked with
ivory bangles. Water was sacrificed over their
heads to ward off evil and comforted with
glittering fans. They were showered with very
expensive gifts worth thousands of rupees. They
ate coconuts and dates and enjoyed the pleasures
of bed. But now there are ropes around their
necks and their chains of pearls are broken.
Their wealth and beauty which gave them so
much pleasure have now become their enemies.
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The soldiers who dishonored them were ordered
to take them away. Honor or punishment is
bestowed according to Hukam (Cosmic Law).
Had the people (government officials) carried out
their duties beforehand they would not have
faced this punishment! The Lodi rulers had
forgotten their duty while reveling in pleasure
and sensuality. Since the imposition of Babar’s
rule even the princes have no food to eat, not to
speak of the common people. The five times daily
prayers of Muslims have been disrupted and the
Hindus are not worshiping as well. Without
sacred square how shall the Hindu women bathe
and apply the frontal mark to their foreheads?
Those who never contemplated on Ram before
can’t utter the word Khuda (Muslim name for
God) now. Those who have survived return to
their homes. They meet other people to ask about
their well-being. Others keeping crying and
talking about their pain and say that this was
their destiny. Nanak, people say whatever pleases
God, comes to pass, what a man can do? AGGS,
M 1, p. 417.
Guru Nanak describes the battle scene and the
plight of women at the hands of Babur’s soldiers.
It needs to be pointed out here that Guru Nanak
did not believe in absolute pacifism because
peaceful resistance alone cannot stop/prevent
injustice or tyranny or armed aggression. Babur’s
easy victory was mainly due to the superior
firepower of his forces. He condemned the Indian
rulers for their lack of preparedness and failure to
provide protection to their subjects. He also deals
with the questions like: Did God send Babur to
punish them or why did not God feel pity for the
victims of Babur's atrocities and not protect them?
He makes it clear that God didn’t send Babur to
punish them; it was the unjust rule of the Lodis,
and their lack of adequate defense that invited
Babur’s attack. When people become selfcentered, their actions are governed by their
haumai, which result in wars and innocent people
too suffer for being a part of the society. That is
why he says that rulers must be just and
benevolent.
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (417)
ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਿਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥ (417)
ਕਹਾ ਸੁ ਿੇਗਬੰਦ ਗਾਿੇਰਤੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥ (417)
ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਤਦਸਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ (417)
ਇਹੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਗੋਸਾਈ ॥ (417)
ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਤਿ ਦੇਵੈ ਭਾਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(417)
ਕਹਾਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਿਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥ (417)
ਕਹਾਾਂ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਤਣ ਤਜਸੁ ਵੇਤਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ (417)
ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਿੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥ (417)
ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਤਣ ਘਣੀ ਤਵਗੁਿੀ ਇਤਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥
(417)
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥ (417)
ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਖੁਆਏ ਕਰਿਾ ਖੁਤਸ ਲਏ ਚੰਤਗਆਈ ॥੩॥ (417)
ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਤਣਆ ਧਾਇਆ ॥ (417)
ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਤਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁਤਛ ਮੁਤਛ ਕੁ ਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
(418)
ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥ (418)
ਮੁਗਲ ਪਿਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਤਹ ਿੇਗ ਵਗਾਈ ॥ (418)
ਓਨਹਹ ੀ ਿੁ ਪਕ ਿਾਤਣ ਚਲਾਈ ਓਨਹਹ ੀ ਹਸਤਿ ਤਚੜਾਈ ॥ (418)
ਤਜਨਹਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਹਹ ਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥ (418)
ਇਕ ਤਹੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਿੁ ਰਕਾਣੀ ਭਤਟਆਣੀ ਿਕੁ ਰਾਣੀ ॥ (418)
ਇਕਨਹਹ ਾ ਪੇਰਣ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨਹਹ ਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥ (418)
ਤਜਨਹਹ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨਹਹ ਤਕਉ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੬॥
(418)
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ (418)
ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਤਕਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥ (418)
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਤਵਗਸੈ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
(418)
Where are fun and games and stables and
horses? Where are the bugles and drums? Where
are fine wool sword belts and where are those
scarlet uniforms? Where are beautiful faces and
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where are mirrors to look into? Nowhere to be
seen here. This world is Yours and You are its
Lord. In an instant You create and destroy and
distribute Your bounties. Pause. Where are those
homes, gates, pavilions, mansions and beautiful
inns? Where are those luxurious beds and those
charming women, whose beauty robbed their
lovers of sleep? Where are betel leaves and the
women who used to sell them? Where are the
Muslim women who remained in seclusion in
harems? They all have disappeared like shadows.
For the sake of this wealth so many have been
ruined and, because of this wealth so many have
been disgraced. Wealth can’t be amassed without
illegal deeds and it does not go with the dead.
Whosoever is corrupted by the temptations of the
world loses virtue. The Mughals and Pathans
fought clashing swords on the battlefield. The
Mughals took aim and fired their rifles whereas
the Pathans attacked with their elephants. O
brother, who marched into the valley of death,
dies. The veils and robes of the women, whether
Hindu or Muslim or Bhattis or Rajputs, that
covered them from head to foot were torn away.
Some ended in cemeteries and cremation
grounds. And how did those women spend their
nights whose husbands did not return from the
battlefield? To whom should people complain
when they believe it is God’s doing? Where can
they go and cry for help when they believe that
pain and pleasure are caused by God? The
Commander (God) is satisfied as it is the
Command (Hukam) that controls the Cosmos. O
Nanak, one earns according to what one has
done. AGGS, M 1, p. 417.
When they heard of the invasion of Mir (King)
Babur, the Lodis engaged numerous pirs (spiritual
guides) for help. However, Mughals overran defense
posts, burnt down forts and palaces, cut down the
princes to pieces and cast them into dust. The
supernatural power of the pirs could not blind a
single Mughal soldier.
AGGS, M 1, p. 418.
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While condemning the exploitation of the masses
by the elite (the government, the rich and the
religious establishment), Guru Nanak laid
emphasis on honest living. According to tradition,
he accepted the invitation of a poor carpenter of
low caste, Bhai Lalo, and spurned the invitation of
an upper-caste rich landlord named Malik Bhago,
to demonstrate that hard work and honest living
are divine whereas ill-gotten wealth is evil.
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ਅਉਗਣ ਛੋਿਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਿਿੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥ (418)
ਧਰਮੁ ਭੂ ਤਮ ਸਿੁ ਬੀਜੁ ਕਤਰ ਐਸੀ ਤਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥ (418)
ਿਾਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥ (418)
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (418)
ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥੯॥ (418)
ਤਜਉ ਲਾਹਾ ਿੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥ (418)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਤਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥ (418)

Guru Nanak digs at the ignorant and superstitious
minds of the Lodi rulers and the hollow claims of
the supernatural powers of the pirs. The desperate
Lodis engaged pirs (Muslim holy men) to perform
miracles and sorcery to defeat the Mughals. The
hollowness of the supernatural powers of the pirs
was exposed, as they could not blind a single
Mughal solider. It was the superior weaponry and
determination of Babur’s army, which defeated the
Lodis,

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (418)
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਿਾ ਢੂ ਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮਹਹੀ ਮੈਿਾ ॥ (418)
ਜੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਤਹਬਾ ਿੂ ਮੈ ਹਉ ਿੈਿਾ ॥੧॥ (418)
ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਤਮਹਹ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥ (418)
ਤਹਕੋ ਮੈਿਾ ਿੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (418)
ਤਸਧਾ ਸੇਵਤਨ ਤਸਧ ਪੀਰ ਮਾਗਤਹ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ॥ (418)
ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਤਧ ॥੨॥ (418)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (418)
ਆਸਾ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥ (418)
ਜੈਸੇ ਗੋਇਤਲ ਗੋਇਲੀ ਿੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (418)
ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਆਦਮੀ ਬਾਾਂਧਤਹ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥ (418)
ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (418)
ਨੀਿ ਨੀਿ ਘਰ ਬਾਾਂਧੀਅਤਹ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥ (418)
ਤਪੰਿੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥ (418)
ਓਹੀ ਓਹੀ ਤਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥ (418)
ਿੁ ਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਿੁ ਮਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥ (418)
ਧੰਧਾ ਤਪਤਟਹੁ ਭਾਈਹੋ ਿੁ ਮਹ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ (418)
ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਿ ਹੀ ਿੁ ਮਹ ਲੋ ਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥ (418)
ਤਜਸ ਿੇ ਸੁਿਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥ (418)
ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਿਾਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥ (418)
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਤਲਆ ਤਕਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥ (418)
ਿਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਤਖ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥ (418)
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈ ਹੁ ਮਿ ਪਛੋਿਾਵਹੁ ॥ (418)

ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਤਕਆ ਭਵਤਹ ਤਦਸੰਿਰ ॥ (419)
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਹਹ ਹੀ ਿਿੁ ਸਾਰੁ ਤਨਰੰਿਰ ॥੩॥ (419)
ਪੰਤਿਿ ਪਾਧੇ ਜੋਇਸੀ ਤਨਿ ਪੜਹ ਤਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥ (419)
ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣਨਹਹ ੀ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਲੁ ਕਾਣਾ ॥੪॥ (419)
ਇਤਕ ਿਪਸੀ ਬਨ ਮਤਹ ਿਪੁ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਿੀਰਥ ਵਾਸਾ ॥ (419)
ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਤਹ ਿਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥੫॥ (419)
ਇਤਕ ਤਬੰਦੁ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਾਖਦੇ ਸੇ ਜਿੀ ਕਹਾਵਤਹ ॥ (419)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂ ਟਹੀ ਭਰ ਤਮ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ॥੬॥ (419)
ਇਤਕ ਤਗਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਤਧਕਾ ਗੁਰਮਿੀ ਲਾਗੇ ॥ (419)
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਤਦਰ ੜੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁ ਜਾਗੇ ॥੭॥ (419)
ਗੁਰ ਿੇ ਦਰੁ ਘਰੁ ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਜਾਇ ਤਸਞਾਣੈ ॥ (419)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੮॥੧੪॥ (419)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (419)
ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇਲੇ ਭਉਜਲੁ ਸਤਚ ਿਰਣਾ ॥ (419)
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ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਦਇਆਲੁ ਿੂ ਿਾਕੁ ਰ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੧॥ (419)

ਹੁਕਮੀ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਦਰਗਹ ਭਾਣੀਐ ॥ (420)

ਿੂ ਦਾਿੌ ਹਮ ਜਾਤਚਕਾ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ (419)

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਤਸਤਰ ਮਾਰ ਬੰਤਦ ਰਬਾਣੀਐ ॥੫॥ (420)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਮੰਦਰੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (419)

ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ਮਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥ (420)

ਕੂ ੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛੋਿੀਐ ਿਉ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (419)

ਤਲਤਖਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਗਰਬੁ ਵਞਾਈਐ ॥੬॥ (420)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸਮਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਜਾਣੈ ॥੨॥ (419)

ਮਨਮੁਖੀਆ ਤਸਤਰ ਮਾਰ ਵਾਤਦ ਖਪਾਈਐ ॥ (420)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਲੋ ਭੀਆ ਲੁ ਭਿਉ ਲੋ ਭਾਈ ॥ (419)

ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂ ਤੜਆਰ ਬੰਤਨਹਹ ਚਲਾਈਐ ॥੭॥ (420)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੋ ਭੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥੩॥ (419)

ਸਾਤਹਬੁ ਤਰਦੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵਹੀ ॥ (420)

ਕਲਤਰ ਖੇਿੀ ਬੀਜੀਐ ਤਕਉ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ ॥ (419)

ਗੁਨਹਾਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥੮॥ (420)

ਮਨਮੁਖੁ ਸਤਚ ਨ ਭੀਜਈ ਕੂ ੜੁ ਕੂ ਤੜ ਗਿਾਵੈ ॥੪॥ (419)

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਾਲੀਐ ॥ (420)

ਲਾਲਚੁ ਛੋਿਹੁ ਅੰਤਧਹੋ ਲਾਲਤਚ ਦੁ ਖੁ ਭਾਰੀ ॥ (419)

ਮੈ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥੯॥੧੬॥ (420)

ਸਾਚੌ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਾਰੀ ॥੫॥ (419)
ਦੁ ਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਕੁ ਵਾਟੜੀ ਮੂਸਹੁਗੇ ਭਾਈ ॥ (419)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (420)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੬॥ (419)

ਤਕਆ ਜੰਗਲੁ ਢੂ ਢੀ ਜਾਇ ਮੈ ਘਤਰ ਬਨੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥ (420)

ਮਨਮੁਖ ਪਥਰੁ ਸੈਲੁ ਹੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿੀਕਾ ॥ (419)

ਸਤਚ ਤਟਕੈ ਘਤਰ ਆਇ ਸਬਤਦ ਉਿਾਵਲਾ ॥੧॥ (420)

ਜਲ ਮਤਹ ਕੇਿਾ ਰਾਖੀਐ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਸੂਕਾ ॥੭॥ (419)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਸੋਇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ (420)

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ (419)

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (420)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥੮॥੧੫॥ (419)

ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸਚੁ ਿਾ ਮਤਨ ਭਾਵਈ ॥ (420)
ਚਲੈ ਸਦਾ ਰਜਾਇ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਈ ॥੨॥ (420)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (419)

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥ (420)

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ (419)

ਆਪੇ ਦੇ ਵਤਿਆਈਆ ਦੇ ਿੋਤਟ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥ (420)

ਧੰਧੁ ਤਪਟੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥ (419)

ਅਬੇ ਿਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਕਉ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ॥ (420)

ਤਕਆ ਭਵੀਐ ਤਕਆ ਢੂ ਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਦਖਾਇਆ ॥ (419)

ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਤਲ ਬੁਿਾਵੈ ॥੪॥ (420)

ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਤਵਸਰਤਜਆ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਵੇਚੀਐ ਤਸਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ ॥ (420)

(419)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਭਾਲੇ ॥੫॥ (420)

ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸਤਚਆਰੁ ਕੂ ਤੜ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (419)

ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਆਖੀਐ ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਕੀਆ ॥ (420)

ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਈਐ ॥੨॥ (419)

ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਮਤਰ ਰਹੇ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਥੀਆ ॥੬॥ (420)

ਮੋਇਆ ਕਉ ਤਕਆ ਰੋਵਹੁ ਰੋਇ ਨ ਜਾਣਹੂ ॥ (419)

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਿੁ ਰਮਾਈ ॥ (420)

ਰੋਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਹੂ ॥੩॥ (419)

ਜੇ ਮਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਮਲੈ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥ (420)

ਹੁਕਮੀ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥ (419)

ਰਿਨਾ ਪਾਰਖੁ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (420)

ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਣੀਐ ॥੪॥ (419)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥੮॥੧੭॥ (420)
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (420)

ਆਤਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰੇ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥ (421)

ਤਜਨਹਹ ੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਦੂ ਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਈ ॥ (420)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੀਐ ਇਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥ (421)

ਮੂਲੁ ਛੋਤਿ ਿਾਲੀ ਲਗੇ ਤਕਆ ਪਾਵਤਹ ਛਾਈ ॥੧॥ (420)

ਜੀਵਤਦਆ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ (421)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂ ਟੀਐ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ (420)

ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥੫॥ (421)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਿ ਛੂ ਟੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨਮੁਖ ਿੋਟਾ ਤਨਿ ਹੈ ਭਰਮਤਹ ਭਰਮਾਏ ॥ (421)

(420)

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿਈ ਤਕਉ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ॥੬॥ (421)

ਤਜਨਹਹ ੀ ਏਕੋ ਸੇਤਵਆ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਭਾਈ ॥ (420)

ਿਾ ਜਤਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੈ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (421)

ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਤਨਰੰਜਨਾ ਜਨ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ (420)

ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸੁ ਭਏ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥੭॥ (421)

ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ (420)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮੋ ਕਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ॥ (421)

ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਪਰਥਾਈ ॥੩॥ (420)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ॥੮॥੧੯॥ (421)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕੇਿੀ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ (420)
ਆਤਪ ਤਦਖਾਵੈ ਵਾਟੜੀਂ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਤਦਰ ੜਾਏ ॥੪॥ (420)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (421)

ਮਨਮੁਖੁ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਭੀ ਉਝਤੜ ਜਾਏ ॥ (420)

ਕੇਿਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (421)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਛੂ ਟਸੀ ਮਤਰ ਨਰਕ ਸਮਾਏ ॥੫॥ (420)

ਮੈ ਤਨਧਤਰਆ ਧਰ ਏਕ ਿੂ ੰ ਮੈ ਿਾਣੁ ਸਿਾਣਾ ॥੧॥ (421)

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇ ਵੈ ॥ (420)

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਤਮ ਸੁਹੇਲਾ ॥ (421)

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ॥੬॥ (420)

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੇਹੀ ਸੇਵ ਕਰਾਈਐ ਕਰਣੀ ਭੀ ਸਾਈ ॥ (421)

(421)

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥੭॥ (421)

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਗਵਾਈਐ ਪਾਈਐ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (421)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥ (421)

ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਦੇ ਸਾਚੁ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥ (421)

ਨਾਨਕ ਤਸਰੁ ਦੇ ਛੂ ਟੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥੮॥੧੮॥ (421)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਸੇਵਾ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥ (421)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (421)

ਿਾ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗਈ ਚਾਲੈ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥ (421)
One who follows the Hukam does not face
obstacles (troubles). AGGS, M 1, p. 421.

ਰੂੜੋ ਿਾਕੁ ਰ ਮਾਹਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ (421)
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥ (421)
ਮੈ ਓਲਹਹ ਗੀਆ ਓਲਹਹ ਗੀ ਹਮ ਛੋਰੂ ਥਾਰੇ ॥ (421)
ਤਜਉ ਿੂ ੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(421)
ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸਾ ਘਣੀ ਭਾਣੈ ਮਤਨ ਭਾਈਐ ॥ (421)
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁ ਰ ਹਾਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਭਾਣੈ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥ (421)
ਸਾਚਉ ਦੂ ਤਰ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅੰਿਤਰ ਹੈ ਸੋਈ ॥ (421)
ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥ (421)

Hukam is an Arabic word and its Punjabi
equivalent is Bhana. In the AGGS, Hukam means
Cosmic Law, Guru’s teachings or temporal law. It
is also interpreted as order, command, decree,
mandate, permission and sanction. The
compliance with Hukam is called Raja, which is
also an Arabic word. Cosmos is the
manifest/visible form of God whereas Hukam
(Cosmic Law) is Its invisible form that pervades
the Cosmos. Hukam is infinite and ineffable
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(incomprehensible in totality). It is immutable and
it sustains and supports the Cosmos. Everything in
the Cosmos is subject to Hukam and nothing is
beyond it. Every action and reaction and
happening occurs according to Hukam. It is
ignorance of the Hukam, which makes people say
that such a phenomenon or happening is a miracle.
ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ॥ (421)
ਖੋਟੇ ਿਵਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਰਲੇ ਜੂਿਾਨੈ ॥੪॥ (421)
ਤਨਿ ਤਨਿ ਖਰਾ ਸਮਾਲੀਐ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਪਾਈਐ ॥ (421)
ਖੋਟੇ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਨੀ ਲੇ ਅਗਤਨ ਜਲਾਈਐ ॥੫॥ (421)
ਤਜਨੀ ਆਿਮੁ ਚੀਤਨਆ ਪਰਮਾਿਮੁ ਸੋਈ ॥ (421)
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ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇ ਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥ (422)
ਆਪੇ ਕਰੇ ਤਨਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ॥੬॥ (422)
ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਤਹ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥ (422)
ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥ (422)
ਿੂ ੰ ਉਿਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਾਂਢੀਆ ॥ (422)
ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਕਰੇਹੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਵਾਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥ (422)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (422)
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਕਉ ਰਹੈ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ (422)
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁ ਖੁ ਘਣੋ ਤਨਿ ਸਹਸਾ ਦੋਈ ॥੧॥ (422)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਜੀਵਨਾ ਤਿਟੁ ਤਧਰਗੁ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (422)
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੁ ਨ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕੋ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਹੈ ਿਲੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੋਈ ॥੬॥ (421)

(422)

ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਤਜਨੀ ਚਾਤਖਆ ਸਤਚ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ (421)

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿਉ ਰਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ (422)

ਤਿੰਨਾ ਭਰਮੁ ਨ ਭੇਦੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੭॥ (421)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਦੇਇ ਤਬਨਸੈ ਭਰ ਮੁ ਕੂ ਰਾ ॥੨॥ (422)

ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਚਲੁ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ॥ (421)

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਉ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥ (422)

ਅਉਗਤਣਆਰੇ ਕਉ ਗੁਣੁ ਨਾਨਕੈ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੮॥੨੦॥
(421)

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੩॥ (422)
ਨਟੂ ਐ ਸਾਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (422)
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਐ ਉਝਰਿ ਨਹੀ ਬਾਰਾ ॥੪॥ (422)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (421)
ਮਨੁ ਰਾਿਉ ਹਤਰ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥ (421)
ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਤਕਆ ਜਾਇ ਜਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਤਣਆ ॥੧॥ (421)
ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (422)
ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (422)
ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਤਹ ਦਇਆਲ ਿੂ ੰ ॥ (422)
ਹਉ ਜੀਵਾ ਿੁ ਧੁ ਸਾਲਾਤਹ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਿੂ ੰ ॥੨॥ (422)
ਦਤਰ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਿੂ ੰ ਜਾਣਹੀ ॥ (422)
ਭਗਤਿ ਿੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥੩॥ (422)
ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂ ਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣਸੀ ॥ (422)
ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥੪॥ (422)
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਕਤਰ ਭਾਉ ਿੋਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ॥ (422)
ਮਨਹੁ ਛੋਤਿ ਤਵਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥੫॥ (422)

ਹਉਮੈ ਚਉਪਤੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂ ਿੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ (422)
ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਤਜਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੫॥ (422)
ਤਜਉ ਅੰਧੁਲੈ ਹਤਥ ਟੋਹਣੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ॥ (422)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਟੇਕ ਹੈ ਤਨਤਸ ਦਉਿ ਸਵਾਰੈ ॥੬॥ (422)
ਤਜਉ ਿੂ ੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥ (422)
ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਦੁ ਆਰਾ ॥੭॥ (422)
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖ ਮੇਤਟਆ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ (422)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਿਾਰੇ ॥੮॥੨੨॥ (422)
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਤਲਖੀ (432)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (432)
ਸਸੈ ਸੋਇ ਤਸਰਸਤਟ ਤਜਤਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਭਇਆ ॥
(432)
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ਸੇਵਿ ਰਹੇ ਤਚਿੁ ਤਜਨਹਹ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨਹਹ ਕਾ ਸਿਲੁ ਭਇਆ

ਜਜੈ ਜਾਨੁ ਮੰਗਿ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭੀਖ ਭਤਵਆ ॥

॥੧॥ (432)

(433)

ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂ ਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ (432)

ਏਕੋ ਲੇ ਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਮੈ ਸੁਤਣਆ ॥੧੧॥ (433)

ਜਬ ਲੇ ਖਾ ਦੇਵਤਹ ਬੀਰਾ ਿਉ ਪਤੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (432)

ਝਝੈ ਝੂ ਤਰ ਮਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਦੇਣਾ ਸੁ ਦੇ ਰਤਹਆ ॥

ਈਵੜੀ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦਾਿਾ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ (432)

(433)

ਏਨਾ ਅਖਰਾ ਮਤਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਤਿਸੁ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਜਉ ਜੀਆ ਕਾ ਤਰਜਕੁ ਪਇਆ ॥੧੨॥

(432)

(433)

ਊੜੈ ਉਪਮਾ ਿਾ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (432)

ਞੰਞੈ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਜਾ ਦੇਖਾ ਦੂ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ (433)

ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਸੇਈ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਜਨਹਹ ੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥
(432)
ਙੰਙੈ ਤਙਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਸੋਈ ॥ (432)
ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਤਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਿਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥ (432)
ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਿਰ ਜਬ ਹੂਏ ਤਵਣੁ ਸਾਬੂਣੈ ਉਜਤਲਆ ॥ (432)
ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਤਲ ਬੰਤਧ ਲਇਆ ॥੫॥
(432)
ਖਖੈ ਖੁੰਦਕਾਰੁ ਸਾਹ ਆਲਮੁ ਕਤਰ ਖਰੀਤਦ ਤਜਤਨ ਖਰਚੁ ਦੀਆ ॥
(432)
ਬੰਧਤਨ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਤਧਆ ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ
॥੬॥ (432)
ਗਗੈ ਗੋਇ ਗਾਇ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਗਲੀ ਗੋਤਬਦੁ ਗਰਤਬ ਭਇਆ ॥
(432)
ਘਤੜ ਭਾਾਂਿੇ ਤਜਤਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚਾੜਣ ਵਾਹੈ ਿਈ ਕੀਆ ॥੭॥
(432)
ਘਘੈ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਤਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਤਗ ਰਹੈ ॥ (432)
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਸਾਤਹਬੁ ਰਮਿੁ ਰਹੈ ॥੮॥
(432)
ਚਚੈ ਚਾਤਰ ਵੇਦ ਤਜਤਨ ਸਾਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਤਰ ਜੁਗਾ ॥ (432)
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਆਤਪ ਥੀਆ ॥੯॥
(432)
ਛਛੈ ਛਾਇਆ ਵਰਿੀ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ ॥
(433)
ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁ ਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਿੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਤਿਨਹਹ ਗੁਰੂ
ਤਮਤਲਆ ॥੧੦॥ (433)

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਏਕੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧੩॥
(433)
ਟਟੈ ਟੰਚੁ ਕਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਘੜੀ ਤਕ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ॥
(433)
ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰਹੁ ਅਪਣਾ ਭਾਤਜ ਪੜਹੁ ਿੁ ਮ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ॥੧੪॥
(433)
ਿਿੈ ਿਾਤਢ ਵਰਿੀ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਜਨਹਹ ਕਾ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ
॥ (433)
ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ਸੇਈ ਜਨ ਤਨਸਿਰੇ ਿਉ ਪਰਸਾਦੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
॥੧੫॥ (433)
ਿਿੈ ਿੰਿੁ ਕਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਸਭੁ ਚਲਣਾ ॥
(433)
ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੧੬॥
(433)
ਢਢੈ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੈ ਆਪੇ ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ॥ (433)
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਿਸੁ ਤਨਸਿਾਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ
॥੧੭॥ (433)
ਣਾਣੈ ਰਵਿੁ ਰਹੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥ (433)
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਕਰਿਾ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧੮॥
(433)
ਿਿੈ ਿਾਰੂ ਭਵਜਲੁ ਹੋਆ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (433)
ਨਾ ਿਰ ਨਾ ਿੁ ਲਹਾ ਹਮ ਬੂਿਤਸ ਿਾਤਰ ਲੇ ਤਹ ਿਾਰਣ ਰਾਇਆ
॥੧੯॥ (433)
ਥਥੈ ਥਾਤਨ ਥਾਨੰਿਤਰ ਸੋਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਆ ॥ (433)
ਤਕਆ ਭਰਮੁ ਤਕਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ
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॥੨੦॥ (433)

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹਣਾ ਭਾਣੈ ਿਾ ਕੈ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੩੧॥

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਤਕਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਤਣਆ ॥ (433)

(434)

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥੨੧॥

ਵਵੈ ਵਾਸੁਦੇਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਤਜਤਨ ਵੇਸੁ ਕੀਆ ॥ (434)

(433)

ਵੇਖੈ ਚਾਖੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੩੨॥

ਧਧੈ ਧਾਤਰ ਕਲਾ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਹਤਰ ਚੀਜੀ ਤਜਤਨ ਰੰਗ ਕੀਆ ॥

(434)

(433)

ੜਾੜੈ ਰਾਤੜ ਕਰਤਹ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਤਜ ਅਮਰੁ ਹੋਆ

ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭਨੀ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ

॥ (434)

॥੨੨॥ (433)

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ਓਸੁ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਕੀਆ

ਨੰਨੈ ਨਾਹ ਭੋਗ ਤਨਿ ਭੋਗੈ ਨਾ ਿੀਿਾ ਨਾ ਸੰਮਹਤਲਆ ॥ (433)

॥੩੩॥ (434)

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਤਣ ਭੈਣੇ ਕੰਿੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ॥੨੩॥
(433)
ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ॥ (433)
ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੨੪॥
(433)
ਿਿੈ ਿਾਹੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਾਸਾ ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਤਲ ਬੰਤਧ ਲਇਆ ॥ (433)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ ਤਜ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਭਤਜ ਪਇਆ
॥੨੫॥ (433)
ਬਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚਉਪਤੜ ਕੀਿੇ ਚਾਤਰ ਜੁਗਾ ॥ (433)
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਿੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲਤਣ ਆਤਪ ਲਗਾ ॥੨੬॥

ਹਾਹੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਦਾਿਾ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਤਜਤਨ ਤਰਜਕੁ ਦੀਆ ॥
(434)
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਹੁ ਅਨਤਦਨੁ ਲਾਹਾ ਹਤਰ
ਨਾਮੁ ਲੀਆ ॥੩੪॥ (434)
ਆਇੜੈ ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥
(434)
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਇਵ ਕਤਹਆ
॥੩੫॥੧॥ (434)
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧ (435)

(434)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (435)

ਭਭੈ ਭਾਲਤਹ ਸੇ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਜਨਹਹ ਕਉ ਭਉ ਪਇਆ

ਮੁੰਧ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ (435)

॥ (434)

ਧਨ ਤਪਰ ਨੇ ਹੁ ਘਣਾ ਰਤਸ ਪਰੀਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥ (435)

ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂੜੇ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੇਰੁ ਪਇਆ

ਧਨ ਤਪਰਤਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥ (436)

॥੨੭॥ (434)

ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਤਗ ਤਪਰ ਕੈ ਸਾਿ ਸਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭਰੇ ॥ (436)

ਮੰਮੈ ਮੋਹੁ ਮਰਣੁ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਿਬ ਚੇਿਤਵਆ ॥ (434)

ਕਤਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਤਦ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਓ

ਕਾਇਆ ਭੀਿਤਰ ਅਵਰੋ ਪਤੜਆ ਮੰਮਾ ਅਖਰੁ ਵੀਸਤਰਆ ॥੨੮॥

॥ (436)

(434)

ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਵਰੁ ਦੇਤਖ ਤਬਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਤਨ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥ (436)

ਯਯੈ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਵੀ ਕਦ ਹੀ ਜੇ ਕਤਰ ਸਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (434)

ਮੁੰਧ ਸਹਤਜ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਇਕ ਪਰੇਮ ਤਬਨੰਿੀ ਰਾਮ ॥ (436)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੨੯॥ (434)

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਪਰਭ ਸੰਗਤਮ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ॥ (436)

ਰਾਰੈ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਜੇਿੇ ਕੀਏ ਜੰਿਾ ॥ (434)

ਪਰਭ ਪਰੇਤਮ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਸੁਤਖ ਵਸੈ ॥ (436)

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਸਭ ਲਾਏ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਲਇਆ
॥੩੦॥ (434)

ਿਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਤਹ ਿਾ ਪਰਭੁ ਜਾਣਤਹ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥
(436)

ਲਲੈ ਲਾਇ ਧੰਧੈ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕੀਆ ॥ (434)

ਿੁ ਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਤਣ ਸੁਨਤਣ ਨ ਧੀਜਏ ॥
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(436)

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ਨਾਨਕਾ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਤਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਤਸ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥

(436)

(436)

ਤਿਿੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਿੁ ਨਹੀ ਿਾਲੀ ਤਸਤਰ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥

ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥ (436)

(436)

ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜਤੜਆ ਰਤਸ ਮੋਤਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ (436)
ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਤਰ ਢੋਲੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥ (436)
ਇਤਕ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਤਰ ਖਲੀ ॥
(436)
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਰੀਧਰ ਆਤਪ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥ (436)
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥ (436)
ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲੜਾ ਪਰਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥ (436)
ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿਤੜਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਿਾ ਰਾਮ ॥ (436)
ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਲੀਆ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਵਏ ॥
(436)
ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਪਰ ਆਗੈ ਸਬਤਦ ਸਭਾਗੈ ਘਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਵਏ ॥
(436)

ਜਪੁ ਿਪੁ ਕਤਰ ਕਤਰ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
(436)
ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥
(436)
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੋ ਰਿਨਾਗਰੁ ਤਿਿੁ ਰਿਨ ਘਣੇ ਰੇ ਰਾਮ ॥ (436)
ਕਤਰ ਮਜਨੋ ਸਪਿ ਸਰੇ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ (437)
ਤਨਰਮਲ ਜਤਲ ਨਹਹ ਾਏ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਏ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (437)
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਕਪਟੁ ਤਬਤਖਆ ਿਤਜ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥ (437)
ਹਉਮੈ ਲੋ ਭ ਲਹਤਰ ਲਬ ਥਾਕੇ ਪਾਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ (437)
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਿੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੩॥
(437)
ਹਉ ਬਨੁ ਬਨੋ ਦੇਤਖ ਰਹੀ ਤਿਰ ਣੁ ਦੇਤਖ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ (437)

ਬੁਤਧ ਪਾਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਿੁ ਰਾਈਐ ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

ਤਿਰ ਭਵਣੋ ਿੁ ਝਤਹ ਕੀਆ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ (437)

(436)

ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ਿੂ ੰ ਤਥਰੁ ਥੀਆ ਿੁ ਧੁ ਸਮਾਤਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ (437)

ਨਾਨਕ ਿਾਕੁ ਰ ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋ ਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥ (436)

ਿੂ ੰ ਦਾਿਾ ਸਭ ਜਾਤਚਕ ਿੇਰੇ ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ (437)
ਅਣਮੰਤਗਆ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਦਾਿੇ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (437)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥੨॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (436)
ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁ ਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥ (436)
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ (436)
ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਿਤਲ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ (436)

(437)
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (437)

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ (437)

(436)

ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੋ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੋ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ (437)

ਆਸਤਣ ਬੈਸਤਣ ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਿੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਧਾਨੋ ॥ (437)

(436)

ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅਵਰੁ ਝੂ ਿਾ ਸਭੁ ਮਾਨੋ ॥ (437)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁ ਣਕਾਰੇ ॥੧॥ (436)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥

ਤਿਿੁ ਅਗਮ ਤਿਿੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥

(437)

(436)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਤਰ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ (436)

(437)
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ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥ (437)

ਹੰਸ ਤਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਤਸ ਬਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ (438)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥ (437)

ਿੂ ੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ਮਾਿਾ ਤਪਿ ਭਾਈ ਸੁਿ ਚਿੁ ਰਾਈ ਸੰਤਗ ਨ ਸੰਪੈ ਨਾਰੇ ॥ (437)

(438)

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਗੀ ਚਰਣ ਿਲੈ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (437)
ਆਤਦ ਪੁਰਤਖ ਇਕੁ ਚਲਿੁ ਤਦਖਾਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਸੋਈ ॥
(437)
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਿਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੨॥
(437)
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ॥ (437)
ਅਵਗਣ ਮੇਤਟ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥ (437)
ਅਵਗਣ ਪਰਹਤਰ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੋ ॥ (437)
ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ (437)

ਤਜਨਹਹ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਹਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ
ਜੀਉ ॥ (438)
ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇ ਤੜ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵੈ ਕਬਹੁ ਨ ਆਵਤਹ ਹਾਤਰ
ਜੀਉ ॥ (438)
ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਰਤਹ ਤਿਨਹਹ ਜਮੁ ਨੇ ਤੜ ਨ
ਆਵੈ ॥ (438)
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਿਨਹਹ ਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਹਤਰ ਲਾਗੇ ਪਾਵੈ ॥ (438)
ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਤਰ
ਜੀਉ ॥ (438)
ਤਜਨਹਹ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਹਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ

ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਖਾ ਿੂ ੰ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥ (437)

ਜੀਉ ॥੨॥ (438)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ

(437)

॥ (438)

ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ॥ (437)

ਿਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੋ ਦਾਿਾ ਰਾਮ ॥ (437)

॥ (438)

ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਾਿਾ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (438)

(437)

ਓਹੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਤਨਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਤਖ

ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਿਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਦਤਰ ਪਰਭੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (437)

ਵਖਾਣੈ ॥ (438)

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਚੂਕੇ ਮੋਹ ਤਪਆਸਾ ॥ (437)
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਿੀਣੇ ਤਵਰਲੇ ਦਾਸ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੩॥
(437)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥
(438)
ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਨੁ
ਜੀਉ ॥੩॥ (438)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੨ (438)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (438)
ਿੂ ੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥
(438)
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ਦੂ ਖ ਤਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥
(438)
ਦੂ ਖ ਤਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥ (438)
ਕੋਟ ਕੋਟੰਿਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਖੋਵੈ ॥ (438)

ਨਾਮੁ ਲੈ ਤਨ ਤਸ ਸੋਹਤਹ ਤਿਨ ਸੁਖ ਿਲ ਹੋਵਤਹ ਮਾਨਤਹ ਸੇ ਤਜਤਣ
ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥ (438)
ਤਿਨ ਿਲ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥
(438)
ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਹ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਲ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥ (438)
ਤਿਨਹਹ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ਨਰਤਕ ਨ ਪਰਣਾ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥
(438)
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਸ ਸੂਕਤਹ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪੀੜ ਨ ਖਾਤਹ ਜੀਉ ॥
(438)
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ਨਾਮੁ ਲੈ ਤਨਹਹ ਤਸ ਸੋਹਤਹ ਤਿਨਹਹ ਸੁਖ ਿਲ ਹੋਵਤਹ ਮਾਨਤਹ ਸੇ ਤਜਤਣ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਨ ਤਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਧਾਹੀ ਰੁੰਤਨਆ ॥ (439)

ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥੪॥ (438)

ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਤਦ ਸਾਚੈ ਮੇਤਲ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁ ੰਤਨਆ ॥੪॥੧॥੫॥
(439)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (438)

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੩ ॥ (438)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (462) P

ਿੂ ੰ ਸੁਤਣ ਹਰਣਾ ਕਾਤਲਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ॥ (438)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (462)

ਤਬਖੁ ਿਲੁ ਮੀਿਾ ਚਾਤਰ ਤਦਨ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ॥ (438)
ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਿਾਿਾ ਖਰਾ ਮਾਿਾ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਪਰਿਾਪਏ ॥ (438)
ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲਹਰੀ ਤਬਜੁਲ ਤਜਵੈ ਚਮਕਏ ॥ (439)
ਹਤਰ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਸੋਇ ਿੁ ਝਤਹ ਤਬਸਾਤਰਆ ॥ (439)
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਤਹ ਹਰਣਾ ਕਾਤਲਆ ॥੧॥

ਵਾਰ ਸਲੋ ਕਾ ਨਾਤਲ ਸਲੋ ਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕੇ ਤਲਖੇ ਟੁ ੰਿੇ ਅਸ
ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ (462)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (462)
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥ (462)
ਤਜਤਨ ਮਾਣਸ ਿੇ ਦੇਵਿੇ ਕੀਏ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥ (462)

(439)
ਭਵਰਾ ਿੂ ਤਲ ਭਵੰਤਿਆ ਦੁ ਖੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ ॥ (439)
ਮੈ ਗੁਰੁ ਪੂਤਛਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ ॥ (439)

ਮ: ੧ ॥ (463)

ਬੀਚਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਝੈ ਪੂਤਛਆ ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਿਓ ॥ (439)

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਿਨੀ ਮਤਨ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਿ ॥ (463)

ਸੂਰਜੁ ਚਤੜਆ ਤਪੰਿੁ ਪਤੜਆ ਿੇਲੁ ਿਾਵਤਣ ਿਾਿਓ ॥ (439)

ਛੁ ਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁਞ
ੰ ੇ ਅੰਦਤਰ ਖੇਿ ॥ (463)

ਜਮ ਮਤਗ ਬਾਧਾ ਖਾਤਹ ਚੋਟਾ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥ (439)

ਖੇਿੈ ਅੰਦਤਰ ਛੁ ਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ (463)

ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਤਹ ਭਵਰਾ ਕਾਤਲਆ ॥੨॥

ਿਲੀਅਤਹ ਿੁ ਲੀਅਤਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਿਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ (463)

(439)

ਪਉੜੀ ॥ (463)

ਮੇਰੇ ਜੀਅਤੜਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤਕਿੁ ਪਵਤਹ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ (439)

ਆਪੀਨਹੈਹ ਆਪੁ ਸਾਤਜਓ ਆਪੀਨਹੈਹ ਰਤਚਓ ਨਾਉ ॥ (463)

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਕੀ ਿਾਸਤਹ ਜਮ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ (439)

ਦੁ ਯੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਿਿੋ ਚਾਉ ॥ (463)

ਮਛੁ ਲੀ ਤਵਛੁ ੰਨੀ ਨੈ ਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲੁ ਬਤਧਤਕ ਪਾਇਆ ॥ (439)

ਦਾਿਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਿੂ ੰ ਿੁ ਤਸ ਦੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਪਸਾਉ ॥ (463)

ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਅੰਤਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (439)

ਿੂ ੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸਤਹ ਤਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ (463)

ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਛੋਤਿ ਮਨਹੁ ਅੰਦੇਤਸਆ ॥

ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਿਿੋ ਚਾਉ ॥੧॥ (463)

(439)
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਜੀਅਤੜਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ॥੩॥
(439)
ਨਦੀਆ ਵਾਹ ਤਵਛੁ ੰਤਨਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥ (439)
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਮੀਿਾ ਤਵਸੁ ਭਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥ (439)
ਕੋਈ ਸਹਤਜ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਪਛਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਤਨ ਚੇਤਿਆ ॥ (439)
ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਭਰਤਮ ਭੂ ਲੇ ਪਚਤਹ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤਿਆ ॥ (439)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (463)
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਖੰਿ ਸਚੇ ਬਰਹਮੰਿ ॥ (463)
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਲੋ ਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥ (463)
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥ (463)
ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (463)
ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਿੁ ਰਮਾਣੁ ॥ (463)
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ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (463)

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥ (463)

ਸਚੇ ਿੁ ਧੁ ਆਖਤਹ ਲਖ ਕਰੋਤੜ ॥ (463)

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਤਭ ਭਾਉ ॥ (463)

ਸਚੈ ਸਤਭ ਿਾਤਣ ਸਚੈ ਸਤਭ ਜੋਤਰ ॥ (463)

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਪੁਤਛ ਨ ਦਾਤਿ ॥ (463)

ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਤਸਿਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥ (463)

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥ (463)

ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ (463)

ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ (463)

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ (463)

ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥ (463)

ਜੋ ਮਤਰ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ (463)
True are Your universes and True their parts.
True are Your planets/habitats and True are your
creatures of different forms and shapes. True are
Your actions/works and True are Your
deliberations and decisions. True is Your
authority and True is Your justice. True is Your
Law and True is Your mandate. True is Your
mercy and True are Your gifts. Hundreds of
thousands and tens of millions call You True. In
the True One is all the power and in the True
One is all the authority. True is Your Praise and
True is Your adoration. O the True King, True is
Your creative power and creation. O Nanak, true
are those who meditate on the True One (practice
truth). Those who do not realize the Truth waste
their lives. AGGS, M 1, p. 463.

ਪਉੜੀ ॥ (463)

Contrary
to
the
prevalent
life-negating
(withdrawal from life) Indian views that
emphasize the nothingness of the world by calling
it unreal or simply illusion, Guru Nanak's message
is life affirming – enjoying life with hope,
confidence and optimism. He emphasized the
reality of the world as it is the creation of the True
One. He proclaimed that the Earth was created to
practice righteousness and the objective of human
life is to become a gurmukh (Godlike, Godcentered being, moral enlightened being).
ਮ: ੧ ॥ (463)
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਵਿਾ ਨਾਉ ॥ (463)
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ (463)
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥ (463)

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥ (463)
ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਬੜੈ ਚੁਤਣ ਵਤਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਤਲਆ ॥ (463)
ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਤਨ ਕੂ ਤੜਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲਹਹੈ ਦੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ॥ (463)
ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਰਿੇ ਸੇ ਤਜਤਣ ਗਏ ਹਾਤਰ ਗਏ ਤਸ ਿਗਣ ਵਾਤਲਆ ॥
(463)
ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥੨॥ (463)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (463)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਤਵਸਮਾਦੁ ਵੇਦ ॥ (463)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਤਵਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥ (463)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਤਵਸਮਾਦੁ ਰੰਗ ॥ (463)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਤਿਰਤਹ ਜੰਿ ॥ (463)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਤਵਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥ (464)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਿਤਹ ਤਵਿਾਣੀ ॥ (464)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਧਰਿੀ ਤਵਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥ (464)
Vismaad is Cosmic sound/music (Cosmic Law),
vismaad is Cosmic knowledge. Vismaad are the
creatures and flora, vismaad are their
differences. Vismaad are their forms and shapes,
vismaad are their colors. Vismaad are the
creatures without fur or feathers. Vismaad is air,
vismaad is water. Vismaad is energy that is
performing wonderful tasks. Vismaad is the
Earth, vismaad are the myriads of species living
on it. AGGS, M 1, p. 463.
Guru Nanak used the word vismaad (ivsmwdu) for
describing the beauty and wonder of the Cosmos.
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ਭੈ ਤਵਤਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥ (464)
ਤਵਸਮਾਦੁ ਸਾਤਦ ਲਗਤਹ ਪਰਾਣੀ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਚਲਤਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਸਮਾਦੁ ਤਵਜੋਗੁ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਤਰ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਭੁ ਖ ਤਵਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਦਬੀ ਭਾਤਰ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਤਸਿਤਿ ਤਵਸਮਾਦੁ ਸਾਲਾਹ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਇੰਦੁ ਤਿਰੈ ਤਸਰ ਭਾਤਰ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਤਵਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਨੇ ੜੈ ਤਵਸਮਾਦੁ ਦੂ ਤਰ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਤਵਤਚ ਚੰਦੁ ॥ (464)

ਤਵਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ॥ (464)

ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਿ ਨ ਅੰਿੁ ॥ (464)
The wind blows forever under the fear.
Innumerable rivers flow under the fear. Energy
works under the fear. Earth supports its weight
in compact form under the fear. Clouds move in
the sky under the fear. The mythical “judge of
justice” (action and reaction) performs its duty
under the fear. Sun and moon travel tens of
millions miles endlessly under the fear.
AGGS, M 1, p. 464.

ਵੇਤਖ ਤਵਿਾਣੁ ਰਤਹਆ ਤਵਸਮਾਦੁ ॥ (464)
ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੧॥ (464)
ਮ: ੧ ॥ (464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਤਦਸੈ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁ ਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
(464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥ (464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿੇਬਾ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਹਣੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਸਰਬ ਤਪਆਰੁ ॥ (464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ (464)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁ ਦਰਤਿ ਬਦੀਆ ਕੁ ਦਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥
(464)

Instead of Hukam, Guru Nanak also used the
words bhai which literally means fear. But here it
is fear of the Hukam (Cosmic Law), meaning
compliance with the Hukam. In other words
everything in the Cosmos is fearful (subject to) of
the Cosmic Law:

ਕੁ ਦਰਤਿ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਧਰਿੀ ਖਾਕੁ ॥ (464)
ਸਭ ਿੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਿੂ ੰ ਕਾਤਦਰੁ ਕਰਿਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥ (464)
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਤਰ ਵੇਖੈ ਵਰਿੈ ਿਾਕੋ ਿਾਕੁ ॥੨॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥ (464)

ਪਉੜੀ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਿਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ (464)

ਆਪੀਨਹੈਹ ਭੋਗ ਭੋਤਗ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਤੜ ਭਉਰੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ (464)

ਵਿਾ ਹੋਆ ਦੁ ਨੀਦਾਰੁ ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥ (464)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਪੂਰ ॥ (464)

ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ ਬਤਹ ਲੇ ਖਾ ਕਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥

ਸਗਤਲਆ ਭਉ ਤਲਤਖਆ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੁ ॥ (464)

(464)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥ (464)

ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀਐ ਤਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥ (464)

ਮ: ੧ ॥ (464)

ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ (464)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥ (464)
ਕੇਿੀਆ ਕੰਨਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਿੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ (464)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (464)

ਕੇਿੇ ਨਚਤਹ ਮੰਗਿੇ ਤਗਤੜ ਮੁਤੜ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥ (464)
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ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਬਾਜਾਰ ॥ (464)

ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ (465)

ਗਾਵਤਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਤਹ ਆਲ ਪਿਾਲ ॥ (464)

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ (465)

ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥ (464)

ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਕਰਤਮ ਚੜਾਉ ॥ (465)

ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਪਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਿਨ ਹੋਵਤਹ ਛਾਰ ॥ (464)

ਤਭੰਨੀ ਰੈਤਣ ਤਜਨਹਹ ਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ (465)

ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂ ਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥ (465)
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ਤਸਖੀ ਤਸਤਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (465)

(465)

ਨਦਰੀ ਕਰਤਮ ਲਘਾਏ ਪਾਤਰ ॥ (465)
One who, deliberates on Guru’s teachings and
follows them faithfully, crosses the ocean of
worldly temptation under the watchful eye of the
Benevolent One. AGGS, M 1, p. 465.

ਪਉੜੀ ॥ (465)
ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ (465)
ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਿੇ ਜਨਮ ਭਰੰਤਮਆ ਿਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ
॥ (465)
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਦਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਤਭ ਸੁਤਣਅਹੁ ਲੋ ਕ ਸਬਾਇਆ ॥
(465)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹਹ ੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥
(465)

ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ (465)
ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਿੁ ਅਨੰਿੁ ॥ (465)
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ (465)
ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈ ਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ (465)

ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥ (465)

ਸੂਐ ਚਾਤੜ ਭਵਾਈਅਤਹ ਜੰਿ ॥ (465)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (465)
ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨਹ ਗੋਪਾਲ ॥ (465)
ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਿਾਰ ॥ (465)
ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਿਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥ (465)
ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਭਉਤਦਆ ਗਣਿ ਨ ਅੰਿ ॥ (465)
ਬੰਧਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ (465)
ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (465)
ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਲਤਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥ (465)

(465)

ਉਤਿ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹੋਤਹ ॥ (465)

ਮ: ੧ ॥ (465)

ਨਚਣੁ ਕੁ ਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ (465)

ਵਾਇਤਨ ਚੇਲੇ ਨਚਤਨ ਗੁਰ ॥ (465)

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹਹ ਮਤਨ ਭਉ ਤਿਨਹਹ ਾ ਮਤਨ ਭਾਉ ॥੨॥ (465)

ਪੈਰ ਹਲਾਇਤਨ ਿੇਰਤਨਹਹ ਤਸਰ ॥ (465)

ਪਉੜੀ ॥ (465)
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਈਐ ॥

ਉਤਿ ਉਤਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ (465)

(465)

ਵੇਖੈ ਲੋ ਕੁ ਹਸੈ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (465)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਤਖ ਗਵਾਈਐ ॥ (465)

ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਤਣ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥ (465)

ਜੇ ਲੋ ੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥ (465)

ਆਪੁ ਪਛਾੜਤਹ ਧਰਿੀ ਨਾਤਲ ॥ (465)
ਗਾਵਤਨ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨਹਹ ॥ (465)
ਗਾਵਤਨ ਸੀਿਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥ (465)

ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ॥ (465)
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥ (465)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (465)
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ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤਸਿਤਿ ਸਰੀਅਤਿ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਦਾ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

(465)

(466)

ਬੰਦੇ ਸੇ ਤਜ ਪਵਤਹ ਤਵਤਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ (465)

ਉਿਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥ (466)

ਤਹੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਤਨ ਦਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥ (465)

ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ (466)

ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥ (465)
ਜੋਗੀ ਸੁੰਤਨ ਤਧਆਵਤਨਹਹ ਜੇਿੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (465)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (466)

ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ (466)

ਸਿੀਆ ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਮਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੁਆ ॥ (466)

ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਿਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਲਇਆ ॥ (466)

ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਿੈ ਕੂ ਤੜਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਖਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ (466)

ਇਤਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਤਹ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਤਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਰੁ ਕੂ ਤੜਆਰੁ ॥ (466)
ਹਉ ਤਵਤਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (466)

ਜਤਲ ਥਤਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋ ਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥ (466)
There are living beings in water, on land and in
the Cosmos. AGGS, M 1, p. 466.

ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰੁ ॥ (466)

Guru Nanak also postulated that there are other
places with life in the cosmos

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥ (466)

ਓਇ ਤਜ ਆਖਤਹ ਸੁ ਿੂ ਹ
ੰ ੈ ਜਾਣਤਹ ਤਿਨਾ ਤਭ ਿੇਰੀ ਸਾਰ ॥ (466)
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਭੁ ਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ (466)

ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸੈ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰੋਵੈ ॥ (466)
ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧੋਵੈ ॥ (466)
ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ (466)
ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (466)
ਹਉ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ (466)

ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਰਹਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜੰਿ ਉਪਾਇਆ ॥ (466)

(466)

ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਿਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥ (466)

ਮ :੧ ॥ (466)

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਲੂ ਝੈ ॥ (466)

ਤਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁ ਤਮਹਹਆਰ ॥ (466)

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਤਲਖੀਐ ਲੇ ਖੁ ॥ (466)

ਘਤੜ ਭਾਾਂਿੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ (466)

ਜੇਹਾ ਵੇਖਤਹ ਿੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥ (466)
In haumai one comes and in haumai one goes.
In haumai one is born and in haumai one dies.
In haumai one gives and in haumai one takes. In
haumai one profits and in haumai one loses. In
haumai one is true or false. In haumai one
reflects on good or bad deeds and in haumai one
experiences pain or pleasure. In haumai one
laughs and in haumai one weeps. In haumai one
thinks evil and in haumai one gets rid of evil. In
haumai one loses social status and family

ਜਤਲ ਜਤਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਵਤਹ ਅੰਤਗਆਰ ॥ (466)
ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥ (466)
ਪਉੜੀ ॥ (466)
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
(466)
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਓਨੁ ਕਤਰ ਪਰਗਟੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥
(466)
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reputation. In haumai one becomes stupid and in
haumai one becomes wise. In haumai one does
not
understand
the
meaning
of
liberation/salvation. Haumai is maya corrupting influence of worldly temptations. The
whole world of life is created with innate haumai.
When one understands haumai then one finds
the
path
of
Truth.
Without
knowledge/understanding of haumai one babbles
and argues. Nanak, it is Hukam that controls the
working of the Cosmos. However, one
acts/behaves like what one sees (environmental
influence).
AGGS, M 1, p. 466.

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥ (467)

Haumai has been translated as pride, ego, egotism,
I-ness and self-centeredness, but these words are
inadequate to describe it fully. Guru Nanak
pointed out that human activity from birth to death
is under the control of haumai unless one submits
to God - Hukam (Cosmic Law) and it is haumai
that is responsible for human progress as well as
suffering:

ਪਉੜੀ ॥ (467)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਿਗੁ ॥੧॥ (467)
ਮ: ੧ ॥ (467)
ਲਖ ਨੇ ਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (467)
ਲਖ ਿਪ ਉਪਤਰ ਿੀਰਥਾਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥ (467)
ਲਖ ਸੂਰਿਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਤਹ ਛੁ ਟਤਹ ਪਰਾਣ ॥ (467)
ਲਖ ਸੁਰਿੀ ਲਖ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਪੜੀਅਤਹ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥
(467)
ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਲਤਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ (467)
ਨਾਨਕ ਮਿੀ ਤਮਤਥਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ (467)
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਿੂ ੰ ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ (467)
ਤਜਸੁ ਿੂ ੰ ਦੇਤਹ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਿਾ ਤਿਨਹਹ ੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ (467)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹਹ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥
(467)
ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨਹਹ ੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (467)
ਤਵਤਚ ਦੁ ਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ (467)

ਪਉੜੀ ॥ (466)
ਸੇਵ ਕੀਿੀ ਸੰਿੋਖੀੲੀਾਂੀੀ ਤਜਨਹਹ ੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥ (466)
ਓਨਹਹ ੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਤਖਓ ਕਤਰ ਸੁਤਿਿੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ (467)
ਓਨਹਹ ੀ ਦੁ ਨੀਆ ਿੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ (467)
ਿੂ ੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਤਨਿ ਦੇਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ (467)
ਵਤਿਆਈ ਵਿਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ (467)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (467)
ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਿੀ ਲਦੀਅਤਹ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਰੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ (467)
ਪਤੜ ਪਤੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਿੀਅਤਹ ਖਾਿ ॥ (467)
ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਮਾਸ ॥ (467)
ਪੜੀਐ ਜੇਿੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਸਾਸ ॥ (467)
ਨਾਨਕ ਲੇ ਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ (467)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (467)
ਪੁਰਖਾਾਂ ਤਬਰਖਾਾਂ ਿੀਰਥਾਾਂ ਿਟਾਾਂ ਮੇਘਾਾਂ ਖੇਿਾਾਂਹ ॥ (467)
ਦੀਪਾਾਂ ਲੋ ਆਾਂ ਮੰਿਲਾਾਂ ਖੰਿਾਾਂ ਵਰਭੰਿਾਾਂਹ ॥ (467)
ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਉਿਭੁ ਜਾਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਿਜਾਾਂਹ ॥ (467)
ਸੋ ਤਮਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਾਂ ਮੇਰਾਾਂ ਜੰਿਾਹ ॥ (467)
ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ (467)
ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਿਾ ਤਭ ਕਰਣੀ ਿਾਹ ॥ (467)
ਸੋ ਕਰਿਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ (467)

ਮ: ੧ ॥ (467)
ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਪਤੜਆ ॥ (467)
ਿੇਿਾ ਕਤੜਆ ॥ (467)
ਬਹੁ ਿੀਰਥ ਭਤਵਆ ॥ (467)
ਿੇਿੋ ਲਤਵਆ ॥ (467)
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁ ਖੁ ਦੀਆ ॥ (467)
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ (467)
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (467)
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ਬਹੁ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂ ਜਾ ਭਾਇਆ ॥ (467)

ਕੂ ੜੁ ਤਮਿਾ ਕੂ ੜੁ ਮਾਤਖਉ ਕੂ ੜੁ ਿੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥ (468)

ਬਸਿਰ ਨ ਪਤਹਰੈ ॥ (467)

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਿੁ ਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂ ੜੋ ਕੂ ੜੁ ॥੧॥ (468)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਰੈ ॥ (467)
ਮੋਤਨ ਤਵਗੂਿਾ ॥ (467)

ਮ: ੧ ॥ (468)

ਤਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੂਿਾ ॥ (467)

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ (468)

ਪਗ ਉਪੇਿਾਣਾ ॥ (467)

ਕੂ ੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਿਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ (468)

ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ (467)

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਤਚ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ (468)

ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ (467)

ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (468)

ਮੂਰਤਖ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ (467)

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ (468)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ (467)

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕੈ ਤਵਤਚ ਦੇਇ ਕਰਿਾ ਬੀਉ ॥ (468)

ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ (467)
ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਣੀ ॥ (467)

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਸਖ ਸਚੀ ਲੇ ਇ ॥ (468)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ (468)

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥ (468)
Truthful is the one who follows the Truth and
shows compassion for all living beings and
practices charity. AGGS, M 1, p. 468.

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ (468)
ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ (468)
ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥੨॥ (468)
ਪਉੜੀ ॥ (468)
ਭਗਿ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਦੇ ਦਤਰ ਸੋਹਤਨ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ॥ (468)

ਸਚੁ ਿਾਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਿਮ ਿੀਰਤਥ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥ (468)

ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਤਰ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨਹਹ ੀ ਧਾਵਦੇ ॥ (468)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਤਛ ਕੈ ਬਤਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥ (468)

ਇਤਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਤਨਹਹ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ॥ (468)

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ (468)

ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੋਤਰ ਉਿਮ ਜਾਤਿ ਸਦਾਇਦੇ ॥ (468)

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥ (468)

ਤਿਨਹਹ ਮੰਗਾ ਤਜ ਿੁ ਝੈ ਤਧਆਇਦੇ ॥੯॥ (468)

ਪਉੜੀ ॥ (468)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (468)

ਦਾਨੁ ਮਤਹੰਿਾ ਿਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿ ਮਸਿਤਕ ਲਾਈਐ ॥ (468)

ਕੂ ੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂ ੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂ ੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (468)

ਕੂ ੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਿੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਤਨ ਅਲਖੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (468)

ਕੂ ੜੁ ਮੰਿਪ ਕੂ ੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂ ੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥ (468)

ਿਲੁ ਿੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ (468)

ਕੂ ੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂ ੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂ ੜੁ ਪੈਨਹਣਹਾਰੁ ॥ (468)

ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਧੂਤੜ ਤਿਨਹਹ ਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥ (468)

ਕੂ ੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂ ੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂ ੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (468)

ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥ (468)

ਕੂ ੜੁ ਮੀਆ ਕੂ ੜੁ ਬੀਬੀ ਖਤਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥ (468)
ਕੂ ਤੜ ਕੂ ੜੈ ਨੇ ਹੁ ਲਗਾ ਤਵਸਤਰਆ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (468)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (468)

ਤਕਸੁ ਨਾਤਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਿੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (468)

ਸਤਚ ਕਾਲੁ ਕੂ ੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਤਲ ਕਾਲਖ ਬੇਿਾਲ ॥ (468)
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ਬੀਉ ਬੀਤਜ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਤਕਉ ਉਗਵੈ ਦਾਤਲ ॥ (468)

ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਮੰਗਤਹ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (469)

ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਿ ਉਗਵੈ ਰੁਿੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥ (468)

ਜਿੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਿ ਬਹਤਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥ (468)

(469)
ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਤਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥ (469)

Truth has vanished and falsehood prevails
everywhere, as the society has gone astray due to
lack of morality. The Hindus have lost their
honor due to their own actions (disunity). Now
how can they restore their honor? It is only the
whole grain that germinates when sowed in
proper season. O Nanak, raw fabric can’t be
dyed in permanent color without first
mercerizing it. (In other words, it is only when
the Hindu society is united as one and fights for
a common purpose with steadfastness that it can
restore its honor). AGGS, M 1, p. 468.

ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਤਪਛੈ ਪਾਈਐ ਿਾ ਨਾਨਕ ਿੋਤਲਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥

Guru Nanak points out that it is the disunity of
Hindus that caused their defeat by the Muslim
invaders and he held the caste system and its
hierarchy responsible. He reminded the Hindus
that when people lose self-respect by submitting to
tyranny or injustice without moral resistance, all
their efforts to subsist are fruitless. In a poetic
interpretation of the problem, he says, “Only a
whole grain germinates to bear fruit, not a split
one:”

(469)
Greed is the king, sin is the prime minister, and
falsehood is the treasurer. “Sexual drive,” the
chief advisor, is consulted again and again to
devise schemes. The ignorant subjects (peasants
and artisans), who grope in darkness are
exploited and forced to pay bribes. The preacher
adorns himself in costumes, dances, plays music,
and sings in loud tunes the legends of warriors
and battles. The foolish greedy pundit (priest)
gathers wealth through chicanery and clever
arguments. The religious ones waste their
generosity/charitableness, as they ask for
salvation (heavenly rewards) as a reward. Some
give up the householder life and call themselves
jati (ascetic, celibate), but do not know the
righteous path (Truth). Everyone thinks oneself
as perfect and no one admits shortcomings.
However, O Nanak, one’s true worth is
determined when one is weighed on the scale of
Truth. AGGS, M 1, p. 468.

ਭੈ ਤਵਤਚ ਖੁੰਤਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਿਤਨ ਹੋਇ ॥ (468)

Guru Nanak’s soulful commentary on Indian
society of 15th century.

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂ ੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ (468)
ਮ ੧ ॥ (469)

ਮ: ੧ ॥ (468)

ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ (469)
ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁ ਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਾ ਕੂ ੜੁ ਹੋਆ ਤਸਕਦਾਰੁ ॥ (468)

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ (469)

ਕਾਮੁ ਨੇ ਬੁ ਸਤਦ ਪੁਛੀਐ ਬਤਹ ਬਤਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (468)
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਭਾਤਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ (469)

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥ (469)

ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜੇ ਵਾਵਤਹ ਰੂਪ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (469)

ਤਜਨ ਕੀ ਲੇ ਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥ (469)
Caste or worldly power is of no avail; under
God’s domain rules are different. Only those are
honored there, who earn merit through truthful
living! AGGS, M 1, p. 469.

ਊਚੇ ਕੂ ਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (469)
ਮੂਰਖ ਪੰਤਿਿ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਜਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥ (469)
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ਪਉੜੀ ॥ (469)

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਿੇਤਰ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਬੁਝਤਹ ਿਾਤਹ ॥ (470)

ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਿੁ ਧੁ ਪਾਇਆ ਿਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮੁ ਤਧਆਇਆ

ਸਿਜੁਤਗ ਰਥੁ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ (470)

॥ (469)

ਿਰ ੇਿੈ ਰਥੁ ਜਿੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ (470)

ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿੁ ਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥
(469)
ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੂ ੰ ਮੇਤਲ ਲੈ ਤਹ ਇਤਕ ਆਪਹੁ ਿੁ ਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ (469)
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥੈ ਿੁ ਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ (469)
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥ (469)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (469)
ਦੁ ਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਿਾਤਮ ਨ ਹੋਈ ॥ (469)
ਿੂ ੰ ਕਰਿਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ (469)
ਬਤਲਹਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਵਤਸਆ ॥ (469)
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (469)
ਜਾਤਿ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥
(469)
ਿੂ ੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਿਤਿ ਸੁਆਤਲਹਹ ਉ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਇਆ
॥ (469)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ
॥੨॥ (469)

ਦੁ ਆਪੁਤਰ ਰਥੁ ਿਪੈ ਕਾ ਸਿੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ (470)
ਕਲਜੁਤਗ ਰਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂ ੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ (470)
ਮ: ੧ ॥ (470)
ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਿੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਤਹ ਆਛੈ ਸਾਤਚ ਰਹੇ ॥ (470)
ਸਭੁ ਕੋ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥ (470)
ਤਰਗੁ ਕਹੈ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (470)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਤਹ ਸੂਰੁ ॥ (470)
ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਿ ਜਾਤਹ ॥ (470)
ਨਾਨਕ ਿਉ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਤਹ ॥ (470)
ਜੁਜ ਮਤਹ ਜੋਤਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਤਲ ਕਾਨਹਹ ਤਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥
(470)
ਪਾਰਜਾਿੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤਬੰਦਰਾਬਨ ਮਤਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ (470)
ਕਤਲ ਮਤਹ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥
(470)
ਨੀਲ ਬਸਿਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰੇ ਿੁ ਰਕ ਪਿਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥
(470)

ਮ: ੧ ॥ (469)
ਕੁ ੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਤਬਨੁ ਕੁ ੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (469)
ਤਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥
(469)

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਤਚਆਰ ॥ (470)
ਪੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਿਨਹਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥ (470)
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ (470)
ਿਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ (470)

ਪਉੜੀ ॥ (469)
ਪਤੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਿਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥ (469)
ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਿੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥ (469)
ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਿੀਐ ਤਜਿੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥ (469)
ਪਤੜਆ ਅਿੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥ (469)

ਪਉੜੀ ॥ (470)
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥
(470)
ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਉਪਦੇਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨਹਹ ੀ ਨੇ ਿਰੀ ਜਗਿੁ
ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ (470)

ਮੁਤਹ ਚਲੈ ਸੁ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥ (469)

ਖਸਮੁ ਛੋਤਿ ਦੂ ਜੈ ਲਗੇ ਿੁ ਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ॥ (470)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (470)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥ (470)

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥ (470)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਆ ॥੧੩॥ (470)
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ਕਤਰ ਅਉਗਣ ਪਛੋਿਾਵਣਾ ॥੧੪॥ (471)

ਤਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥ (470)
ਓਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਤਨਰਾਸੇ ਤਕਿੁ ॥ (470)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (471)

ਿਲ ਤਿਕੇ ਿੁ ਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਪਿ ॥ (470)

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਿੋਖੁ ਸੂਿੁ ਜਿੁ ਗੰਢੀ ਸਿੁ ਵਟੁ ॥ (471)

ਤਮਿਿੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਿਿੁ ॥ (470)
O Nanak, sweetness (politeness) and humility are
the essence of virtues and goodness.
AGGS, M 1, p. 470.

ਸਭੁ ਕੋ ਤਨਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਤਨਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (470)
ਧਤਰ ਿਾਰਾਜੂ ਿੋਲੀਐ ਤਨਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ (470)
ਅਪਰਾਧੀ ਦੂ ਣਾ ਤਨਵੈ ਜੋ ਹੰਿਾ ਤਮਰਗਾਤਹ ॥ (470)
ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇਐ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਤਰਦੈ ਕੁ ਸੁਧੇ ਜਾਤਹ ॥੧॥ (470)
ਮ: ੧ ॥ (470)

ਏਹੁ ਜਨੇ ਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਿ ਪਾਿੇ ਘਿੁ ॥ (471)
Make compassion the cotton, contentment the
yarn, continence the knot and truth the twist. O
pundit (priest), a thread of this type awakens the
inner-self (conscience). If you have such a
janaeu, then put it on me. AGGS, M 1, p. 471.
From early on, Guru Nanak rebelled against the
Hindu beliefs. According to Sikh tradition, to the
embarrassment of family, friends and relatives, he
refused to wear the sacred thread [janaeu] at the
ceremony by raising questions about its benefit:
ਨਾ ਏਹੁ ਿੁ ਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ (471)
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਤਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ (471)

ਪਤੜ ਪੁਸਿਕ ਸੰਤਧਆ ਬਾਦੰ ॥ (470)

ਚਉਕਤੜ ਮੁਤਲ ਅਣਾਇਆ ਬਤਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥ (471)

ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ (470)

ਤਸਖਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬਰਾਹਮਣੁ ਤਥਆ ॥ (471)

ਮੁਤਖ ਝੂ ਿ ਤਬਭੂ ਖਣ ਸਾਰੰ ॥ (470)

ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਤੜ ਪਇਆ ਵੇਿਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ (471)

ਿਰ ੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਤਬਚਾਰੰ ॥ (470)

ਮ: ੧ ॥ (471)

ਗਤਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਤਲਲਾਟੰ ॥ (470)

ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂ ੜੀਆ ਲਖ ਗਾਤਲ ॥ (471)

ਦੁ ਇ ਧੋਿੀ ਬਸਿਰ ਕਪਾਟੰ ॥ (470)

ਲਖ ਿਗੀਆ ਪਤਹਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ॥ (471)

ਜੇ ਜਾਣਤਸ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ (470)

ਿਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਿੀਐ ਬਾਮਹਹਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥ (471)

ਸਤਭ ਿੋਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ (470)

ਕੁ ਤਹ ਬਕਰਾ ਤਰੰਤਨਹਹ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥ (471)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵੈ ॥ (470)
ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ (470)
ਪਉੜੀ ॥ (470)
ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਿ ਦੁ ਨੀਆ ਅੰਦਤਰ ਜਾਵਣਾ ॥ (470)
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਿਾ ਪਾਵਣਾ ॥ (470)
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਤਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਤਹ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ (470)
ਨੰਗਾ ਦੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ਿਾ ਤਦਸੈ ਖਰਾ ਿਰਾਵਣਾ ॥ (471)

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਤਿਤਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ (471)
ਨਾਨਕ ਿਗੁ ਨ ਿੁ ਟਈ ਜੇ ਿਤਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥ (471)
ਮ: ੧ ॥ (471)
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਿੁ ॥ (471)
ਦਰਗਹ ਅੰਦਤਰ ਪਾਈਐ ਿਗੁ ਨ ਿੂ ਟਤਸ ਪੂਿ ॥੩॥ (471)
ਮ: ੧ ॥ (471)
ਿਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਿਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ (471)
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secretly but you behave like Muslims outside and
read Quran with them. Give up this hypocrisy!
Salvation lies in practicing Truth.
AGGS, M 1, p. 471.

ਿਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਿਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ (471)
ਿਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਿਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ (471)
ਵੇਿਗਾ ਆਪੇ ਵਿੈ ॥ (471)

ਮ: ੧ ॥ (471)

ਵਤਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਿੈ ॥ (471)

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ (471)

ਲੈ ਭਾਤੜ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥ (471)

ਛੁ ਰੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਿਨ ਗਤਲ ਿਾਗ ॥ (471)

ਕਤਢ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥ (471)
ਸੁਤਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋ ਕਾ ਏਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥ (471)
ਮਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ (471)

ਤਿਨ ਘਤਰ ਬਰਹਮਣ ਪੂਰਤਹ ਨਾਦ ॥ (471)
ਉਨਹਹ ਾ ਤਭ ਆਵਤਹ ਓਈ ਸਾਦ ॥ (471)
ਕੂ ੜੀ ਰਾਤਸ ਕੂ ੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ (471)

ਪਉੜੀ ॥ (471)
ਸਾਤਹਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥

ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਕਰਤਹ ਆਹਾਰੁ ॥ (471)

(471)

ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਿੇਰਾ ਦੂ ਤਰ ॥ (471)

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥ (471)

ਨਾਨਕ ਕੂ ੜੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (471)

ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਿਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ਮਥੈ ਤਟਕਾ ਿੇਤੜ ਧੋਿੀ ਕਖਾਈ ॥ (471)

(471)

ਹਤਥ ਛੁ ਰੀ ਜਗਿ ਕਾਸਾਈ ॥ (471)

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ (471)

ਨੀਲ ਵਸਿਰ ਪਤਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (472)

ਿਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ (471)

ਮਲੇ ਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਤਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥ (472)
ਅਭਾਤਖਆ ਕਾ ਕੁ ਿਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ (472)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (471)

ਚਉਕੇ ਉਪਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (472)

ਗਊ ਤਬਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਤਰ ਿਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥ (472)

(471)
ਧੋਿੀ ਤਟਕਾ ਿੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇ ਛਾਾਂ ਖਾਈ ॥ (471)
ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਿੁ ਰਕਾ ਭਾਈ ॥ (471)
ਛੋਿੀਲੇ ਪਾਖੰਿਾ ॥ (471)
ਨਾਤਮ ਲਇਐ ਜਾਤਹ ਿਰੰਦਾ ॥੧॥ (471)
You (Khatri official) are taxing the cow and
Brahman whom you worship; you are mistaken
if you think that the cow-dung coating of your
kitchen floor would absolve you of your sins. You
put on a ritual mark on your forehead, wear a
dhoti (loincloth worn around the waist) and carry
a rosary, but you eat the food of Muslims [you
are dependent on the Muslim ruler (malesh) to
make a living]. You perform Hindu worship

ਉਪਤਰ ਆਇ ਬੈਿੇ ਕੂ ਤੜਆਰ ॥ (472)
ਮਿੁ ਤਭਟੈ ਵੇ ਮਿੁ ਤਭਟੈ ॥ (472)
ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਿਾ ਤਿਟੈ ॥ (472)
ਿਤਨ ਤਿਟੈ ਿੇੜ ਕਰੇਤਨ ॥ (472)
ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਤਨ ॥ (472)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (472)
ਸੁਤਚ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ (472)
ਪਉੜੀ ॥ (472)
The man-eaters (Muslim rulers) perform
Namaaz (Muslim prayer). The ones who carve
out the flesh for them wear the sacred thread
around their necks (Khatris). The Brahmans
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blow the conch in the homes of Khatris to
sanctify their doings. The Brahmans share the
ill-gotten bread of the Khatris. False is their
(Khatris) capital and false is their trade. They
make a living through falsehood (deception). The
sense of shame and morality is far from them. O
Nanak, the Khatri are completely filled with
falsehood. They wear the ritual mark on their
foreheads and wear the ochre dhotis (sign of
piety) but commit atrocities on the Hindu masses.
They wear blue clothes to meet the approval of
Muslim rulers. They worship Puranas (name of a
section of Hindu scriptures) but their livelihood
depends on Muslim rulers whom they consider
malesh (polluted). They eat he-goat meat
slaughtered in a Muslim fashion (halal) with the
chanting of Quranic verses but they do not allow
others to step into their kitchen. They sanctify
their kitchens by plastering the floor with cow
dung, but do not allow others near it by drawing
a boundary around it. They, the liars themselves
sit in the kitchen while warning others not to
enter. They cry out: “Do not touch our food, lest
it be polluted.” Their bodies are defiled with illgotten food. They clean their mouths by rinsing
with water while their minds are dirty with evil
thoughts. But Nanak says, “Meditate on the True
One, Who can be realized only through truthful
living.” AGGS, M 1, p. 471.

ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਤਹ ਤਪਿਰੀ ਦੇਇ ॥ (472)

Nanak exposed the nexus between the Muslim
rulers, Khatris, and Brahmans in a biting political
satire. It was the Muslim ruler, who was
responsible for the persecution of Hindu masses,
but it was the Khatri officials who executed the
orders of their master, and the Brahmans (priests)
that approved of the actions of the Khatris:
ਤਚਿੈ ਅੰਦਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਤਖ ਨਦਰੀ ਹੇਤਿ ਚਲਾਇਦਾ ॥ (472)

ਪਤਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਤਜਿੁ ਹਤਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (472)

ਆਪੇ ਦੇ ਵਤਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥ (472)
ਵਿਹੁ ਵਿਾ ਵਿ ਮੇਦਨੀ ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥ (472)
ਨਦਤਰ ਉਪਿੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਿਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥ (472)
ਦਤਰ ਮੰਗਤਨ ਤਭਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥ (472)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (472)

ਅਗੈ ਵਸਿੁ ਤਸਞਾਣੀਐ ਤਪਿਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ (472)
ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਿੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥ (472)
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥ (472)
ਮ: ੧ ॥ (472)
ਤਜਉ ਜੋਰੂ ਤਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ (472)
ਜੂਿੇ ਜੂਿਾ ਮੁਤਖ ਵਸੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ (472)
ਸੂਚੇ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਬਹਤਨ ਤਜ ਤਪੰਿਾ ਧੋਇ ॥ (472)
ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥ (472)
ਪਉੜੀ ॥ (472)
ਿੁ ਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਤਰਆ ॥ (472)
ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਿੇ ਕਤਰ ਪਾਸਾਤਰਆ ॥ (472)
ਚੀਜ ਕਰਤਨ ਮਤਨ ਭਾਵਦੇ ਹਤਰ ਬੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਰਆ ॥ (472)
ਕਤਰ ਿੁ ਰਮਾਇਤਸ ਖਾਇਆ ਵੇਤਖ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥
(472)
ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਤਨ ਹਾਤਰਆ ॥੧੭॥ (472)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (472)
ਜੇ ਕਤਰ ਸੂਿਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਿੈ ਸੂਿਕੁ ਹੋਇ ॥ (472)
ਗੋਹੇ ਅਿੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਤਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ (472)
ਜੇਿੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (472)
ਸੂਿਕੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਰਖੀਐ ਸੂਿਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥ (472)
ਨਾਨਕ ਸੂਿਕੁ ਏਵ ਨ ਉਿਰੈ ਤਗਆਨੁ ਉਿਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥ (472)
ਮ: ੧ ॥ (472)
ਮਨ ਕਾ ਸੂਿਕੁ ਲੋ ਭੁ ਹੈ ਤਜਹਵਾ ਸੂਿਕੁ ਕੂ ੜੁ ॥ (472)
ਅਖੀ ਸੂਿਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰ ਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥ (472)
ਕੰਨੀ ਸੂਿਕੁ ਕੰਤਨ ਪੈ ਲਾਇਿਬਾਰੀ ਖਾਤਹ ॥ (472)
ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥੨॥ (472)
ਮ: ੧ ॥ (472)
ਸਭੋ ਸੂਿਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂ ਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ (472)
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ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (472)
It is Hukam (cosmic Law), which causes birth
and death or birth and death occur according to
Hukam (biology of death and birth).
AGGS, M 1, p. 472.

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਤਹ ॥ (473)

“Physical death” is the fate of all living beings as
it is subject to Hukam (Cosmic Law) whereas
“moral death” (moral degradation) is avoidable
and that is the point that is emphasized in the
AGGS again and again. A gurmukh remains
unaffected by moral death whereas a manmukh
experiences it all his/her life. We should be afraid
of moral death and not of physical death, and we
must strive to overcome moral death.

ਭੰਤਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਤਿ ਤਨੰਮੀਐ ਭੰਤਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ (473)

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਤਵਤ੍ਰੁ ਹੈ ਤਦਿੋਨੁ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥ (472)
ਨਾਨਕ ਤਜਨਹਹ ੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਝਆ ਤਿਨਹਹ ਾ ਸੂਿਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥ (472)
ਪਉੜੀ ॥ (473)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਿੀਆ ਵਤਿਆਈਆ
॥ (473)
ਸਤਹ ਮੇਲੇ ਿਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ (473)
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ (473)
ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਿਤਕ ਹਥੁ ਧਤਰ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ਕਢੀਆ ਬੁਤਰਆਈਆ
॥ (473)
ਸਤਹ ਿੁ ਿੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ (473)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (473)
ਪਤਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਤਪ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਿਾ ਆਇ ॥ (473)

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਥੁਕਾ ਪਾਤਹ ॥੧॥ (473)
ਮ: ੧ ॥ (473)

ਭੰਿਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਿੀ ਭੰਿਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ (473)
ਭੰਿੁ ਮੁਆ ਭੰਿੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਤਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ (473)
ਸੋ ਤਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਤਜਿੁ ਜੰਮਤਹ ਰਾਜਾਨ ॥ (473)
ਭੰਿਹੁ ਹੀ ਭੰਿੁ ਊਪਜੈ ਭੰਿੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (473)
ਨਾਨਕ ਭੰਿੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ (473)
ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਿੀ ਚਾਤਰ ॥ (473)
ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਤਰ ॥੨॥ (473)
From woman, man is born; within woman, man
is conceived; to woman he is engaged and
married. Woman becomes his friend; through
woman, the future generations come. When his
woman dies, he seeks another woman; to woman
he is bound. So why call her bad? From her,
kings are born. From woman, woman is born;
without woman, there would be no one at all. O
Nanak, only the True Lord is without a woman.
That mouth which praises the Lord continually is
blessed and beautiful. O Nanak, those faces
shall be radiant in the Court of the True Lord. ||
2 ||Guru Granth Sahib page 473.
Women constitute one half of humanity but no
religion accords women the status that Guru
Nanak demands for women:

ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਤਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਤਭਤਟਓ ਜਾਇ ॥ (473)
ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਤਵਆ ਲਗਾ ਪੜਤਣ ਸਲੋ ਕੁ ॥ (473)

ਪਉੜੀ ॥ (473)

ਕੁ ਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥ (473)

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਤਣ ਕਢੀਐ ॥ (473)

ਅੰਨੁ ਦੇਵਿਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਿਾ ਬੈਸੰਿਰੁ ਦੇਵਿਾ ਲੂ ਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ

ਕੀਿਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇ ਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥ (473)

ਤਘਰਿੁ ॥ (473)

ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਿੁ ਜਤਗ ਿਾ ਕਾਇਿੁ ਗਾਰਤਬ ਹੰਢੀਐ ॥ (473)

ਿਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ ਪਤਵਿੁ ॥ (473)
ਪਾਪੀ ਤਸਉ ਿਨੁ ਗਤਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਿੁ ॥ (473)

ਮੰਦਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪਤੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥ (473)
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ਮੂਰਖੈ ਨਾਤਲ ਨ ਲੁ ਝੀਐ ॥੧੯॥ (473)
It is the wisdom not to denigrate anyone or
debate with the ignorant. AGGS, M 1, p. 473.
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (473)
ਨਾਨਕ ਤਿਕੈ ਬੋਤਲਐ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਕਾ ਹੋਇ ॥ (473)
ਤਿਕੋ ਤਿਕਾ ਸਦੀਐ ਤਿਕੇ ਤਿਕੀ ਸੋਇ ॥ (473)
ਤਿਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਿਕੇ ਪਾਇ ॥ (473)
ਤਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ (473)
ਮ: ੧ ॥ (473)
ਅੰਦਰਹੁ ਝੂ ਿੇ ਪੈਜ ਬਾਹਤਰ ਦੁ ਨੀਆ ਅੰਦਤਰ ਿੈਲੁ ॥ (473)
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਤਹ ਉਿਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥ (473)
ਤਜਨਹਹ ਪਟੁ ਅੰਦਤਰ ਬਾਹਤਰ ਗੁਦੜੁ ਿੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (473)
ਤਿਨਹਹ ਨੇ ਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਿੀ ਦੇਖਨਹੇਹ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (473)
ਰੰਤਗ ਹਸਤਹ ਰੰਤਗ ਰੋਵਤਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ (473)
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥ (473)
ਦਤਰ ਵਾਟ ਉਪਤਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਿ ਖਾਤਹ ॥ (473)

May-June 2015

ਤਕਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਤਰ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥ (474)
ਪਉੜੀ ॥ (474)
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ (474)
ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਤਭ ਦੂ ਣਾ ਖਾਇ ॥ (474)
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਿਤਰ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਤਰ ਪਾਇ ॥ (474)
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥ (474)
ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਿਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (474)
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਤਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥੨੨॥
(474)
ਪਉੜੀ ॥ (475)
ਨਾਨਕ ਅੰਿ ਨ ਜਾਪਨਹਹ ੀ ਹਤਰ ਿਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ (475)
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਿੀ ਤਿਤਰ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥ (475)
ਇਕਨਹਹ ਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਤਕ ਿੁ ਰੀ ਚੜਤਹ ਤਬਸੀਆਰ ॥ (475)
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹਉ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (475)
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥
(475)

ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਿੁ ਮਹਾ ਮੇਲੁ ॥ (473)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ : ੧ ॥ (475)

ਦਤਰ ਲਏ ਲੇ ਖਾ ਪੀਤੜ ਛੁ ਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਿੇਲੁ ॥੨॥ (473)

ਆਪੇ ਭਾਾਂਿੇ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥ (475)

ਪਉੜੀ ॥ (474)

ਇਕਨਹਹ ੀ ਦੁ ਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਤਕ ਚੁਲਹੈ ਰਹਤਨਹਹ ਚੜੇ ॥ (475)

ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਿੈ ਧਾਰੀਐ ॥ (474)

ਇਤਕ ਤਨਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਤਨਹਹ ਇਤਕ ਉਪਤਰ ਰਹਤਨ ਖੜੇ ॥ (475)

ਦੇਖਤਹ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਧਤਰ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥ (474)

ਤਿਨਹਹ ਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਹਹ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ (475)

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ (474)

ਪਉੜੀ ॥ (475)

ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਬੁ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥
(474)
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ (474)
ਪਉੜੀ ॥ (474)
ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸਦਾ ਸਮਹਹਾਲੀਐ ॥ (474)
ਤਜਿੁ ਕੀਿਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਤਕਉ ਘਾਲੀਐ ॥
(474)
ਮੰਦਾ ਮੂਤਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥ (474)
ਤਜਉ ਸਾਤਹਬ ਨਾਤਲ ਨ ਹਾਰੀਐ ਿੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥ (474)

ਵਿੇ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (475)
ਸੋ ਕਰਿਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮੁ ਦੇ ਜੀਆ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥ (475)
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਤਰ ਛੋਿੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥ (475)
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ (475)
ਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ (475)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (489) P
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (489)
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ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ (489)

ਤਿਰ ਹਦਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥੧॥ (503)

ਕਰਣੀ ਕੁ ੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥ (489)

ਚੇਿਹੁ ਬਾਸੁਦੇਉ ਬਨਵਾਲੀ ॥ (503)

ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਜਪਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (503)

॥ (489)

ਉਰਧ ਮੂਲ ਤਜਸੁ ਸਾਖ ਿਲਾਹਾ ਚਾਤਰ ਬੇਦ ਤਜਿੁ ਲਾਗੇ ॥ (503)

ਬਾਹਤਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਤਹ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ (489)

ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਾਇ ਿੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥ (503)

ਜੂਤਿ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥ (489)

ਪਾਰਜਾਿੁ ਘਤਰ ਆਗਤਨ ਮੇਰੈ ਪੁਹਪ ਪਿਰ ਿਿੁ ਿਾਲਾ ॥ (503)

ਪਸੂ ਤਮਲਤਹ ਚੰਤਗਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਦੇਤਹ ॥ (489)

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਜਨ ਸੰਭੂ ਛੋਿਹੁ ਬਹੁਿੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥ (503)

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਤਹ ॥੩॥ (489)

ਸੁਤਣ ਤਸਖਵੰਿੇ ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਛੋਿਹੁ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ ॥ (503)

ਨੇ ੜਾ ਹੈ ਦੂ ਤਰ ਨ ਜਾਤਣਅਹੁ ਤਨਿ ਸਾਰੇ ਸੰਮਹਾਲੇ ॥ (489)

ਮਤਨ ਬੀਚਾਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਕਾਲਾ ॥੪॥

ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥ (489)

(503)
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਸਖੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੋ ਵੈਦੁ ਤਜ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ ॥ (503)

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (489)

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਕੰਮੁ ਨ ਧੰਧਾ ਨਾਹੀ ਧੰਧੈ ਤਗਰਹੀ ਜੋਗੀ ॥੫॥ (503)

ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਿੇ ਬਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਬੇਦ ਪੜਤਹ ਮੁਤਖ ਕੰਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਜੀਅਲੇ ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਤਿਸ ਮਾਇਆ ॥ (503)

(489)

ਮਤਨ ਿਿੁ ਅਤਵਗਿੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥੬॥

ਿਾ ਕੋ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਿ ਜਾਿ ਰਹੈ ਗੁਬਾਤਰ ॥੧॥

(503)

(489)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭ ਦਾਤਿ ਕਥੀਅਲੇ ਸੇਿ ਬਰਨ ਸਤਭ ਦੂ ਿਾ ॥

ਪਰੀਿਮ ਤਕਉ ਤਬਸਰਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ (489)

(503)

ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ

ਬਰਹਮ ਕਮਲ ਮਧੁ ਿਾਸੁ ਰਸਾਦੰ ਜਾਗਿ ਨਾਹੀ ਸੂਿਾ ॥੭॥ (503)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (489)

ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪਿਰ ਪਾਿਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੁਆਇਆ ॥ (503)

ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਤਰ ॥ (489)

ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨਤਹ ਨ ਗਰਭੰ ਤਬਖੁ ਿਤਜ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇਆ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਮਨਮੁਤਖ ਰੈਤਣ ਅੰਧਾਤਰ ॥੨॥

॥੮॥੧॥ (503)

(489)
ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਝਗਰਾ ਦੁ ਹੁ ਲੋ ਚਨ ਤਕਆ ਹੇਰੈ ॥ (489)
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਤਨ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਝਗਰੁ ਤਨਬੇਰੈ ॥੩॥
(489)

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (503)
ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਤਹ ਪਰਭ ਦਾਿੇ ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਪਰਤਹ ਸੁਮਾਰ ॥
(503)

ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਿ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਅਪਾਰਾ ॥ (489)

ਜੈਸੀ ਭੂ ਖ ਹੋਇ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਿੂ ੰ ਸਮਰਥੁ ਸਚੁ ਦੇਵਣਹਾਰ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਨਦਤਰ ਕਰਹੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੨॥

(503)

(489)

ਐ ਜੀ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਅਧਾਰ ॥ (503)
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥੧॥

ਗੂਜਰੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (503) P

ਰਹਾਉ ॥ (503)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (503)

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਰਹਤਹ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਏਕਾ ਏਕੀ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਅਲੇ ਬਰਜਿ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ॥ (503)

(503)
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ਜਲੁ ਥਲੁ ਧਰਤਣ ਗਗਨੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਆਪੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਰ

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਪਰਾਨੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

॥੨॥ (503)

(504)

ਨਾ ਿਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨ ਛਾਇਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨ ਜੋਤਿ

ਐ ਜੀ ਕਾਲੁ ਸਦਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿਾਢੇ ਜਨਤਮ ਜਨਤਮ ਵੈਰਾਈ ॥

ਅਪਾਰ ॥ (503)

(504)

ਸਰਬ ਤਦਰ ਸਤਟ ਲੋ ਚਨ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਏਕਾ ਨਦਤਰ ਸੁ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਰ

ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਸੇ ਬਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ (504)

॥੩॥ (503)

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਦੂ ਿੁ ਨ ਸਕੈ ਸੰਿਾਈ ॥ (504)

ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਤਨ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਅਕਾਰ ॥
(504)
ਸਰਬੇ ਜਾਤਚਕ ਿੂ ੰ ਪਰਭੁ ਦਾਿਾ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਅਪੁਨੈ ਬੀਚਾਰ ॥੪॥
(504)
ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਜਾਚਤਹ ਪਰਭ ਨਾਇਕ ਦੇਦੇ ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਭੰਿਾਰ ॥
(504)
ਊਂਧੈ ਭਾਾਂਿੈ ਕਛੁ ਨ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਰੈ ਤਨਹਾਰ ॥੫॥ (504)
ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਜਾਚਤਹ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਜਾਤਚ ਕਰਤਹ ਜੈਕਾਰ ॥
(504)
ਜੈਸੀ ਤਪਆਸ ਹੋਇ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਿੈਸੋ ਜਲੁ ਦੇਵਤਹ ਪਰਕਾਰ ॥੬॥
(504)
ਬਿੇ ਭਾਗ ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਅਪੁਨਾ ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ ॥
(504)
ਿਾ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਜੋਹੈ ਬੂਝਤਹ ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ॥੭॥
(504)
ਅਬ ਿਬ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਤਰ ਪਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਤਪਆਤਰ
॥ (504)
ਨਾਨਕ ਚਾਤਿਰ ਕੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਮਾਗੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ
॥੮॥੨॥ (504)
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (504)
ਐ ਜੀ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਆਵੈ ਿੁ ਤਨ ਜਾਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥
(504)

ਅਤਵਗਿ ਨਾਥ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਾਿੇ ਤਨਰਭਉ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥
(504)
ਐ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਤਦੜਹੁ ਨਾਮੇ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥
(504)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ॥੫॥ (504)
ਐ ਜੀ ਭਾਤਗ ਪਰੇ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ਮੈ ਅਵਰ ਨ ਦੂ ਜੀ ਭਾਈ ॥
(504)
ਅਬ ਿਬ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪੁਕਾਰਉ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਸਖਾਈ ॥੬॥ (504)
ਐ ਜੀ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਿੁ ਝ ਹੀ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥
(504)
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਵਹੁ ਹਉਮੈ ਸਬਤਦ ਜਲਾਈ ॥੭॥
(504)
ਐ ਜੀ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਰਹੈ ਨ ਦੀਸੈ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ
ਜਾਈ ॥ (504)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੀਜੈ ਤਹਰਦੈ ਕੰਤਿ ਬਣਾਈ ॥੮॥੩॥ (504)
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (504)
ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਮ ਉਿਮ ਨੀਚ ਨ ਮਤਧਮ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਹਤਰ ਕੇ
ਲੋ ਗ ॥ (504)
Respected one, I am neither of high nor low nor
medium caste; I serve God, Who is my Protector.
AGGS, M 1, p. 504.

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ (504)
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥ (504)

ਨਾਮ ਰਿੇ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਗ ਤਬਜੋਗ ਤਬਸਰਤਜਿ ਰੋਗ ॥੧॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਜਾਚੇ ਐਸੀ ਨਾਮ ਬਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(504)

(504)

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਭਗਤਿ ਿਾਕੁ ਰ ਕੀ ॥ (504)

ਐ ਜੀ ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਤਭਤਖਆ ਕਉ ਕੇਿੇ ਉਦਰੁ ਭਰਨ ਕੈ ਿਾਈ

ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਤਕ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾ ਜਮ ਕਾਤਣ ਨ ਜਮ ਕੀ

॥ (504)

ਬਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (505)
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ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਤਹ ਪਰਭ ਸੰਗੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਹਤਜ ਹਰੀ ॥

(505)

(505)

ਏ ਮਨ ਤਮਰਿ ਸੁਭ ਤਚੰਿੰ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਹਤਰ ਰਮਣੰ ॥ (505)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਬਰਥਾ ਜਤਗ ਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਨਹਿਲ ਮੇਕ ਘਰੀ
॥੨॥ (505)
ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਤਨੰਦਕ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥
(505)
ਰੋਸੁ ਕਰੈ ਪਰਭੁ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੩॥ (505)
ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁ ਤਰ ਆਤਪ ਤਦਵਾਈ ॥
(505)
ਤਨੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਤਨੰਦਾ ਤਜਨਹਹ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥
(505)

ਮਤਿ ਿਿੁ ਤਗਆਨੰ ਕਤਲਆਣ ਤਨਧਾਨੰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਮਤਨ ਰਮਣੰ ॥੨॥
(505)
ਚਲ ਤਚਿ ਤਵਿ ਭਰ ਮਾ ਭਰ ਮੰ ਜਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਤਹਿੰ ॥ (505)
ਤਥਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਤਦੜੰ ਮਿੀ ਗੁਰ ਵਾਤਕ ਸਬਦ ਰਿੰ ॥੩॥ (505)
ਭਰਮਾਤਿ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਜਗੁ ਜਨਤਮ ਤਬਆਤਧ ਖਪੰ ॥ (505)
ਅਸਥਾਨੁ ਹਤਰ ਤਨਹਕੇਵਲੰ ਸਤਿ ਮਿੀ ਨਾਮ ਿਪੰ ॥੪॥ (505)
ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹੇਿ ਤਬਆਤਪਿੰ ਦੁ ਖੁ ਅਤਧਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥ (505)
ਭਜੁ ਸਰਤਣ ਸਤਿਗੁਰ ਊਬਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਰਮਣੰ ॥੫॥

ਐ ਜੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਰਭੁ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵੈ ਤਬਲਮ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥

(505)

(505)

ਗੁਰਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਮਤਨ ਮਨੁ ਮਨੰ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੰ ॥ (505)

ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਨਾਥੁ ਤਸਤਰ ਨਾਥਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥

ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਿੁ ਸਾਚੁ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਸਾਰੰ ॥੬॥

(505)

(505)

ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਰਤਵਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭਰ ਮਤਨ

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਿਰੁ ਭਵਜਲੁ ਮਨਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ॥

ਚੁਕਾਈ ॥ (505)

(505)

ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟ ਕੰਚਨੁ ਧਾਿੁ ਹੋਈ ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੬॥

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦੈ ਪਤਵਤ੍ਰੁ ਪਾਵਨੁ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਿਉ ਸਰਣੀ ॥੭॥

(505)

(506)

ਹਤਰ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਈ ॥

ਲਬ ਲੋ ਭ ਲਹਤਰ ਤਨਵਾਰਣੰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਾਤਸ ਮਨੰ ॥ (506)

(505)

ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਿੁ ਹੀ ਤਨਰੰਜਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਸਰਨੰ ॥੮॥੧॥੫॥ (506)

ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੭॥
(505)
ਿੂ ੰ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਿਰੋਵਰੁ ਹਮ ਪੰਖੀ ਿੁ ਝ ਮਾਹੀ ॥ (505)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥
(505)
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ (505)

ਸਲੋ ਕ ਮ :੧ ॥ (556) P
ਕਲੀ ਅੰਦਤਰ ਨਾਨਕਾ ਤਜੰਨਾਾਂ ਦਾ ਅਉਿਾਰੁ ॥ (556)
ਪੁਿੁ ਤਜਨੂ ਰਾ ਧੀਅ ਤਜੰਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਤਜੰਨਾ ਦਾ ਤਸਕਦਾਰੁ ॥੧॥ (556)

ਮ: ੧ ॥ (556)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (505)
ਭਗਤਿ ਪਰੇਮ ਆਰਾਤਧਿੰ ਸਚੁ ਤਪਆਸ ਪਰਮ ਤਹਿੰ ॥ (505)
ਤਬਲਲਾਪ ਤਬਲਲ ਤਬਨੰਿੀਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ਤਚਿ ਤਹਿੰ ॥੧॥ (505)
ਜਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥ (505)
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣ ਰਮ ਨਾਮ ਕਤਰ ਕਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਹੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂ ਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਾਂਹੀ ॥ (556)
ਨਾਰਤਦ ਕਤਹਆ ਤਸ ਪੂਜ ਕਰਾਾਂਹੀ ॥ (556)
ਅੰਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ (556)
ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ (556)
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ਓਤਹ ਜਾ ਆਤਪ ਿੁ ਬੇ ਿੁ ਮ ਕਹਾ ਿਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (556)
Hindus are utterly mistaken and going on the
wrong path. They worship whatever Nard (a
prominent ancient Hindu sage) told them to
worship. They are spiritually blind and dumb,
and are groping in the darkness. The ignorant
fools worship stones. How a stone that itself sinks
in water help humans cross the ocean of worldly
temptations (corrupting influences)?
AGGS, M 1, p. 556.
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ਿੈ ਸਹ ਨਾਤਲ ਅਕੂ ਅਣਾ ਤਕਉ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥੩॥ (557)
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (557)
ਿੈ ਸਹ ਲਗੀ ਜੇ ਰਹੈ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੨॥ (557)
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (557)
ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁ ਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ (557)
ਿੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਿਾ ਤਿਤਨ ਲੋ ਭੀ ਲੋ ਭ ਲੁ ਭਾਇਆ ॥ (557)
ਿੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੋ ॥

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

(557)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (557)

ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥ (557)

ਰਾਗੁ ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (557)

ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਤਸਉ ਮੁੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥ (557)

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (557)

ਏਿੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਿੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥ (557)

ਜੋ ਰਿੇ ਸਤਹ ਆਪਣੈ ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ (557)

ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥ (558)

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿਉ ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋ ਸਹ ਕੰਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਤਸ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥ (558)

(557)

ਸਤਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਤਰ ਜਾਵਾ ॥

ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਤਲਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ (557)

(558)

ਤਜਨ ਪੀਆ ਿੇ ਤਿਰ ਪਿ ਭਏ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੨॥

ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਿੈ ਸਹ ਏਤਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥ (558)

(557)
ਮੈ ਕੀ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਤਹ ਹਭੀਆਾਂ ਨਾਤਲ ॥ (557)
ਤਿਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਤਕਉ ਲਹੈ ਜਾ ਸਰ ਭੀਿਤਰ ਪਾਤਲ ॥੩॥ (557)
ਨਾਨਕੁ ਿੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਮੈ ਰਾਤਸ ॥ (557)
ਮਨ ਿੇ ਧੋਖਾ ਿਾ ਲਹੈ ਜਾ ਤਸਿਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੧॥ (557)

ਮਾਤਿ ਗੁੰਦਾੲੀਾਂੀੀ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥ (558)
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਤਵਸੂਤਰ ਤਵਸੂਰੇ ॥ (558)
ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥ (558)
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਿਨ ਕਾ ਤਬਰਹਾ ਤਜਤਨ ਹਉ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੋੜੀ ॥
(558)
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਤਰਆ ਰੋਇ ॥ (558)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (557)

ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਿੁ ਝ ਕਤਨ ਤਪਆਰੇ ਭੇਤਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ (558)

ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਨਰਗੁਤਣ ਕੂ ਕੇ ਕਾਇ ॥ (557)

ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਿੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ (558)

ਜੇ ਗੁਣਵੰਿੀ ਥੀ ਰਹੈ ਿਾ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥੧॥ (557)

ਿੈ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਬਾਿ ਤਜ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਦੀਜੈ ॥ (558)

ਮੇਰਾ ਕੰਿੁ ਰੀਸਾਲੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਤਰ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਤਵਣੁ ਤਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ (558)

(557)

ਤਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਤਵਿਾਣਾ

ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਧਾਗਾ ਹੋਇ ॥ (557)

॥੧॥੩॥ (558)

ਮਾਣਕੁ ਮੁਤਲ ਨ ਪਾਈਐ ਲੀਜੈ ਤਚਤਿ ਪਰੋਇ ॥੨॥ (557)
ਰਾਹੁ ਦਸਾਈ ਨ ਜੁਲਾਾਂ ਆਖਾਾਂ ਅੰਮੜੀਆਸੁ ॥ (557)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ (565) P
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ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (565)

ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਤਪ ਿੂ ਹੈ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਲਾਈਆ ॥ (566)

ਕਾਇਆ ਕੂ ਤੜ ਤਵਗਾਤੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥ (565)

ਇਤਕ ਿੁ ਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕਨਾ ਤਭਖ ਭਵਾਈਆ ॥ (566)

ਨਾਿਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (565)

ਲੋ ਭੁ ਮੋਹੁ ਿੁ ਝੁ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਏਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣਾ ॥ (566)

ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਤਰ ਹੋਇ ਸਾਚਾ ਿਾਤਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥ (565)

ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਅਪਣੀ ਿਾਤਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥ (566)

ਤਲਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਗਵਾਈਐ ॥ (566)

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥ (566)

ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਤਲਖਾਈਐ ॥

ਦੂ ਖੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਆਇ ਸਮਾਣਾ ॥ (566)

(566)

ਗਾਵਤਨ ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ ॥ (566)

ਕਾਇਆ ਕੂ ਤੜ ਤਵਗਾਤੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥੧॥ (566)

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵਤਹ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਹੇ ॥ (566)

ਿਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਿੁ ਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥ (566)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚੇਿਤਹ ਨਾਹੀ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ (566)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥ (566)

ਇਤਕ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਜਾਣਾ ॥

ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਨਤਹ ਲਾਗਾ ਦੂ ਤਖ ਿੇਰਾ ਢਾਤਹਆ ॥ (566)

(566)

ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਤਹ ਆਇ ਵਤਸਆ ਜਾਤਮ ਿੈ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ॥ (566)

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥੨॥ (566)

ਨਦਤਰ ਿੁ ਧੁ ਅਰਦਾਤਸ ਮੇਰੀ ਤਜੰਤਨ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ (566)

ਿੇਰਾ ਵਖਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ (566)

ਿਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਿੁ ਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥ (566)

ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਭਾਉ ਕਤਰ ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ॥ (566)

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥ (566)

ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ਤਿਨਾ ਲਾਗਾ ਤਜਨੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥ (566)

ਮੰਦਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਤਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ ॥ (566)

ਨਾਤਮ ਿੇਰੈ ਜੋਇ ਰਾਿੇ ਤਨਿ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ (566)

ਨਹ ਪਾਇ ਝਗੜਾ ਸੁਆਤਮ ਸੇਿੀ ਆਤਪ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥ (566)

ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ ਸੰਜਮੁ ਜਾਤਮ ਨ ਏਕੁ ਪਛਾਣੀ ॥ (566)

ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਸਰੀਕੀ ਜਾਇ ਤਕਆ ਰੂਆਵਣਾ ॥

ਵਖਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਿੇਰਾ ਅੰਤਮਰਿ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥ (566)

(566)
ਜੋ ਦੇਇ ਸਹਣਾ ਮਨਤਹ ਕਹਣਾ ਆਤਖ ਨਾਹੀ ਵਾਵਣਾ ॥ (566)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥ (566)

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥੩॥ (566)

ਰਾਜੁ ਿੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ (567)

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਤਪ ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥ (566)

ਰਾਜੋ ਿ ਿੇਰਾ ਸਦਾ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥ (567)
I am sacrifice to You, O the Everlasting One.
Your rule shall never end. Your rule is
changeless (invariant) and it shall never come to
an end (Truth is eternal).
AGGS, M 1, p. 567.
ਚਾਕਰੁ ਿ ਿੇਰਾ ਸੋਇ ਹੋਵੈ ਜੋਇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਏ ॥ (567)

ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨ ਮਾਗੈ ਮੀਿਾ ਸਭ ਮਾਗੈ ॥ (566)
ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਿਾ ਮੰਤਗ ਦੇਖੈ ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ॥ (566)
ਤਕਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇ ਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਿੁ ਤਲ ਨ ਸਮਸਰੇ ॥ (566)
ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਤਰ ਕਦੇ ॥ (566)
ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਤਪ ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੪॥੧॥ (566)

ਦੁ ਸਮਨੁ ਿ ਦੂ ਖੁ ਨ ਲਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪੁ ਨੇ ਤੜ ਨ ਆਵਏ ॥ (567)
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਿੇਰੇ ਨਾਵਏ ॥੪॥ (567)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (566)
ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥ (566)
ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਤਪ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ (566)

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਭਗਿ ਿੁ ਮਾਰੇ ॥ (567)
ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਹ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੈ ਦੁ ਆਰੇ ॥ (567)
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ਜਪਤਹ ਿ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ (567)

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥ (578)

ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਿਾਤਮ ਜਾਪਤਹ ਜਾਤਮ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਹੇ ॥ (567)

ਜਾਨੀ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ॥

ਭਰਮੋ ਭੁ ਲਾਵਾ ਿੁ ਝਤਹ ਕੀਆ ਜਾਤਮ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥ (567)

(579)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਲੇ ਹੁ ਜਮਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥ (567)

ਕਾਾਂਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋੜਾ ਜਾਾਂ ਤਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ॥ (579)

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਭਗਿ ਿੁ ਮਾਰੇ ॥੫॥ (567)

ਜੇਹਾ ਤਲਤਖਆ ਿੇਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇਹਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥ (579)

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ (567)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਹਉ ਆਤਖ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (567)
ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਿਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥ (567)
ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਿਾਤਮ ਿੇਰਾ ਜਾਤਮ ਆਤਪ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥ (567)
ਦੂ ਖ ਭੂ ਖ ਸੰਸਾਤਰ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥ (567)
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (567)
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਹੈ ਆਤਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥ (567)
ਿੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋ ਇਣ ਦੰਿ ਰੀਸਾਲਾ ॥ (567)
ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਤਜਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥ (567)
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥ (567)

ਧੰਨੁ ਤਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥
(579)
ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥ (579)
ਏਥੈ ਧੰਧਾ ਕੂ ੜਾ ਚਾਤਰ ਤਦਹਾ ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ॥ (579)
ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ਤਜਉ ਤਮਹਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਬੁ ਕੀਜੈ ॥ (579)
ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ॥ (579)
ਆਗੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਮੂਲੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਆ ਤਵਹਾਣਾ ॥ (579)
ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਤਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥੨॥
(579)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ (579)
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਾਚੜਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥

ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਤਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਿੁ ਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥ (567)

(579)

ਜਮ ਦੁ ਆਤਰ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਤਸਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥ (567)

ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥ (567)

(579)

ਬੰਕੇ ਲੋ ਇਣ ਦੰਿ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥ (567)
ਿੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥ (567)
ਕੁ ਹਕਤਨ ਕੋਤਕਲਾ ਿਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥ (567)
ਿਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਤਪ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥ (567)
ਸਾਰੰਗ ਤਜਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਤਿਤਮ ਤਿਤਮ ਆਤਪ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥ (567)
ਸਰੀਰੰਗ ਰਾਿੀ ਤਿਰੈ ਮਾਿੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥ (567)
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ
ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥ (567)

ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਿਲੁ ਭਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਤਨ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ
॥ (579)
ਢਾਹੇ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥ (579)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੩॥ (579)
ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥ (579)
ਵਾਲੇ ਵੇ ਕਾਰਤਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੋ ॥ (579)
ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੋ ਗਾਿਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਰੋਵੈ ॥
(579)
ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਿਨੁ ਏਵੈ ਖੋਵੈ ॥ (579)

ਰਾਗੁ ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ (578) P
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (578)
ਧੰਨੁ ਤਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ (578)

ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂ ਤੜ ਕਰਹੁ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ (579)
ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥੪॥੧॥
(579)
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ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (579)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ (580)

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਾਂ ॥ (579)

ਸਚੁ ਤਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਜਾਣੀਐ ਸਚੜਾ ਪਰਵਦਗਾਰੋ ॥ (580)

ਰੋਵਹ ਤਬਰਹਾ ਿਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਮਹਾਲੇ ਹਾਾਂ ॥ (579)

ਤਜਤਨ ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥ (580)

ਸਾਤਹਬੁ ਸਮਹਹਾਤਲਹ ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਤਲਹ ਅਸਾ ਤਭ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥ (579)

ਦੁ ਇ ਪੁੜ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜਅਨੁ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੋ ॥ (580)

ਤਜਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥ (579)

ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਤਸਰਤਜਅਨੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਚਲਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥੧॥ (580)

ਜੋ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਤਕ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ

ਸਚੜਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿੂ ਸਚੜਾ ਦੇਤਹ ਤਪਆਰੋ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (580)

॥ (579)

ਿੁ ਧੁ ਤਸਰਜੀ ਮੇਦਨੀ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ॥ (580)

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥ (579)

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਸਰਤਜਐ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਪਆਰੋ ॥ (580)

ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋ ਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਤਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥ (579)

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੇਰੀਆ ਦੇਤਹ ਜੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥ (580)

ਸੇਤਵਹੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ (579)

ਕੁ ਦਰਤਿ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ਸਤਚ ਤਨਬੇੜਣਹਾਰੋ ॥੨॥ (580)

ਪੰਤਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਿਾਾਂ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥ (579)

ਆਵਾ ਗਵਣੁ ਤਸਰਤਜਆ ਿੂ ਤਥਰੁ ਕਰਣੈ ਹਾਰੋ ॥ (580)

ਭੇਟੈ ਤਸਉ ਜਾਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ਿਾਾਂ ਪਤਿ ਲੇ ਖੈ ਪਾਈ ॥ (579)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਬਤਧਕੁ ਜੀਉ ਤਬਕਾਰੋ ॥ (580)

ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥
(579)
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋ ਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਰ ਜਾਣੈ ॥੨॥ (579)
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ ॥ (579)
ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਤਹ ਦਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥ (580)
ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਤਹ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਾਵਤਹ ਆਗੈ ਦੂ ਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
(580)
ਕਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਵਤਹ ਿਾਾਂ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥
(580)
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥ (580)

ਭੂ ਿੜੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਬੂਿੜੈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਚਾਰੋ ॥ (580)
ਗੁਣ ਛੋਤਿ ਤਬਖੁ ਲਤਦਆ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਵਣਜਾਰੋ ॥੩॥ (580)
ਸਦੜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਜਾਨੀਆ ਹੁਕਤਮ ਸਚੇ ਕਰਿਾਰੋ ॥ (580)
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਵਛੁ ੰਤਨਆ ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਮੇਲਣਹਾਰੋ ॥ (580)
ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸੋਹਣੀਐ ਹੁਕਤਮ ਬਧੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰੋ ॥ (580)
ਬਾਲਕ ਤਬਰਤਧ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿੋੜਤਨ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰੋ ॥੪॥ (580)
ਨਉ ਦਰ ਿਾਕੇ ਹੁਕਤਮ ਸਚੈ ਹੰਸੁ ਗਇਆ ਗੈਣਾਰੇ ॥ (580)
ਸਾ ਧਨ ਛੁ ਟੀ ਮੁਿੀ ਝੂ ਤਿ ਤਵਧਣੀਆ ਤਮਰਿਕੜਾ ਅੰਙਨੜੇ ਬਾਰੇ ॥
(580)

ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਾਂ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਤਹ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

ਸੁਰਤਿ ਮੁਈ ਮਰੁ ਮਾਈਏ ਮਹਲ ਰੁੰਨੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ॥ (580)

(580)

ਰੋਵਹੁ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਹੋ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥੫॥ (580)

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ (580)

ਜਤਲ ਮਤਲ ਜਾਨੀ ਨਾਵਾਤਲਆ ਕਪਤੜ ਪਤਟ ਅੰਬਾਰੇ ॥ (580)

ਕੀਿਾ ਵੇਖੈ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (580)

ਵਾਜੇ ਵਜੇ ਸਚੀ ਬਾਣੀਆ ਪੰਚ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ॥ (580)

ਕੁ ਦਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥ (580)

ਜਾਨੀ ਤਵਛੁ ੰਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ (580)

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (580)

ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਸੁ ਜਾਣੀਐ ਤਪਰ ਸਚੜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੬॥ (580)

ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥ (580)

ਿੁ ਸੀ ਰੋਵਹੁ ਰੋਵਣ ਆਈਹੋ ਝੂ ਤਿ ਮੁਿੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥ (580)

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

ਹਉ ਮੁਿੜੀ ਧੰਧੈ ਧਾਵਣੀਆ ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਤਵਧਣਕਾਰੇ ॥

(580)

(581)
ਘਤਰ ਘਤਰ ਕੰਿੁ ਮਹੇਲੀਆ ਰੂੜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥ (581)
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ਮੈ ਤਪਰੁ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹਉ ਰਹਤਸਅੜੀ ਨਾਤਮ ਭਿਾਰੇ ॥੭॥

(581)

(581)

ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁਿੜੀ ਧੰਧੜਾ ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ ॥ (581)

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਵੇਸੁ ਪਲਤਟਆ ਸਾ ਧਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ (581)

ਧੰਧਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਿਰੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ (581)

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਤਸਮਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥ (581)

ਤਜਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮੈ ਭੂ ਲੈ ਝੂ ਤਿ ਮੁਿੀ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ (581)

ਬਈਅਤਰ ਨਾਤਮ ਸ ਹਾਗਣੀ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥ (581)

ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ (581)

ਗਾਵਹੁ ਗੀਿੁ ਨ ਤਬਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥੩॥ (581)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੪॥੪॥ (581)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (581)

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (581)

ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਤਸਰਤਜ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਜਾਣੋ ਵਾ ॥

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂ ਿੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥

(581)

(581)

ਸਚੜਾ ਦੂ ਤਰ ਨ ਭਾਲੀਐ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੋ ਵਾ ॥ (581)

ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਤਚਆਰੋਵਾ ॥ (581)

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹੁ ਦੂ ਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਤਜਤਨ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ॥

ਕੂ ਤੜ ਲਤਬ ਜਾਾਂ ਥਾਇ ਨ ਪਾਸੀ ਅਗੈ ਲਹੈ ਨ ਿਾਓ ॥ (581)

(581)
ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਪੜ ਕਾਚੀ ॥ (581)
ਤਜਤਨ ਥਾਪੀ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਣੋ ॥ (581)
ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਥਾਤਪ ਵਿਾਇਆ ਜਾਲ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥੧॥

ਅੰਿਤਰ ਆਉ ਨ ਬੈਸਹੁ ਕਹੀਐ ਤਜਉ ਸੁਞ
ੰ ੈ ਘਤਰ ਕਾਓ ॥ (581)
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਿਾ ਵੇਛੋੜਾ ਤਬਨਸੈ ਜਗੁ ਸਬਾਏ ॥ (581)
ਲਤਬ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ਜਗਿੁ ਭੁ ਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਖੜਾ ਰੂਆਏ ॥੧॥
(581)

(581)

ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਅਧ ਪੰਧੈ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ ॥ (581)

॥ (582)

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸਚੜੈ ਤਲਤਖਆ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਪੁਰਤਬ ਵੀਚਾਰੋਵਾ ॥ (581)

ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਪਰੀਿਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਦੀਆ ਜੇਹਾ ਕੀਆ ਸੋ ਤਨਬਹੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥ (581)
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਦੂ ਜੀ ਕਾਰ ਨ ਭਾਲੇ ॥ (581)
ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਧੰਧੈ ਬਾਧੀ ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਛਿਾਵਣਹਾਰੋ ॥ (581)
ਅਜੁ ਕਤਲ ਕਰਤਦਆ ਕਾਲੁ ਤਬਆਪੈ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਤਵਕਾਰੋ ॥੨॥
(581)
ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੋਵਾ ॥ (581)
ਨਾ ਜਲੁ ਲੇ ਿ ਿੁ ਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋਵਾ ॥ (581)
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨ ਿੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ (581)

(582)
ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇਵਹੋ ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੋ ॥
(582)
ਇਤਕ ਭੂ ਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਥਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥ (582)
ਜਮ ਮਾਰਤਗ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਤਦ ਸਮਾਣਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥
(582)
ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਤਮਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਖੋਲੇ ਿਾਸੇ ॥੨॥ (582)
ਬਾਬਾ ਨਾਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਤਹ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇ ਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ॥
(582)

ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਊਭੌ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ॥ (581)

ਤਲਤਖਅੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥ (582)

ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਤਨ ਨਾਹੀ ਪਛੁ ਿਾਣੇ ਤਸਤਰ ਭਾਰੋ ॥ (581)

ਬਤਹ ਸਾਚੈ ਤਲਤਖਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਤਖਆ ਤਜਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੩॥ (581)

(582)

ਬਾਬਾ ਰੋਵਤਹ ਰਵਤਹ ਸੁ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਮਤਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇਵਾ ॥

ਕਾਮਤਣਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਤਲ ਿਾਗਾ ॥ (582)
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ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ ਗੁੜੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥ (582)

ਜਾ ਕੀ ਨਦਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (595)

ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਤਲ ਭੀਿਤਰ ਨਾਾਂਗੋ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥

ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸੋਇ ॥ (595)

(582)

ਸਭਨਾ ਦਾਿਾ ਏਕੁ ਿੂ ਮਾਣਸ ਦਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (595)

ਬਾਬਾ ਰੋਵਹੁ ਜੇ ਤਕਸੈ ਰੋਵਣਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਬੰਤਧ ਪਿਾਇਆ ਹੈ ॥
(582)
ਤਲਤਖਅੜਾ ਲੇ ਖੁ ਨ ਮੇਟੀਐ ਦਤਰ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥ (582)
ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ॥ (582)
ਪੁਿ ਭਾਈ ਭਾਿੀਜੇ ਰੋਵਤਹ ਪਰੀਿਮ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥ (582)
ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੁਇਆ ਨਾਲੇ ॥ (582)
ਨਾਨਕ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਜਾਣ ਤਸਜਾਣਾ ਰੋਵਤਹ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਰੰਨ ਤਕ ਰੁੰਨੈ ਹੋਇ ॥੨॥ (595)
ਧਰਿੀ ਉਪਤਰ ਕੋਟ ਗੜ ਕੇਿੀ ਗਈ ਵਜਾਇ ॥ (595)
ਜੋ ਅਸਮਾਤਨ ਨ ਮਾਵਨੀ ਤਿਨ ਨਤਕ ਨਥਾ ਪਾਇ ॥ (595)
ਜੇ ਮਨ ਜਾਣਤਹ ਸੂਲੀਆ ਕਾਹੇ ਤਮਿਾ ਖਾਤਹ ॥੩॥ (595)
ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੇਿੜੇ ਿੇਿੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ॥ (595)

(590)

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਤਨ ਿ ਕਟੀਅਤਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ ॥ (595)
O Nanak, one has as many chains around one’s
neck as the number of vices/faults one has. If
one possesses virtues then one can cut away the
chains. Virtues are like next of kin and true
brothers who can set one free. AGGS, M 1, p.
595.
ਅਗੈ ਗਏ ਨ ਮੰਨੀਅਤਨ ਮਾਤਰ ਕਢਹੁ ਵੇਪੀਰ ॥੪॥੧॥ (595)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (594)

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (595)

ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਤਧ ਤਵਦੇਤਸ ਤਪਰੁ ਤਨਿ ਝੂ ਰੇ ਸੰਮਹਾਲੇ ॥ (594)

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਿਨੁ ਖੇਿੁ ॥ (595)

ਤਮਲਤਦਆ ਤਢਲ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਤਸ ਕਰੇ ॥੧॥ (594)

ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥ (595)

ਮ : ੧ ॥ (594)

ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਤਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਿ ਦੇਖੁ ॥੧॥ (595)
Make your mind the farmer, your deeds the
farming, your modesty the water, your body the
field, Naam (God’s excellences) the seed,
contentment/fortitude the field roller and
humility the fence. The bountiful crop of
“universal love” shall sprout and you will see
yourself thriving. AGGS, M 1, p. 595.

(582)
ਮਹਲਾ ੧ ॥ (590)
ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਤਜਿੁ ਮੈ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥ (590)
ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਤਜਿੁ ਸਾਤਹਬ ਸੇਿੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥੨॥

ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂ ੜੀਆ ਬਾਝੁ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇਇ ॥ (594)
ਤਿਚਰੁ ਜਾਣੈ ਭਲਾ ਕਤਰ ਤਜਚਰੁ ਲੇ ਵੈ ਦੇਇ ॥੨॥ (594)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (595)
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (595)
ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵੇਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ ॥ (595)
ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਤਸਆਤਣਆ ਆਗੈ ਤਮਲਣੁ ਤਕਨਾਹ ॥ (595)
ਤਜਨ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਵੀਸਰੈ ਵਿੜੀ ਵੇਦਨ ਤਿਨਾਹ ॥੧॥ (595)
ਭੀ ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ (595)

To a farmer Guru Nanak explained the path to
God realization in a farmer’s terminology.
Similarly, to artisans like blacksmiths, carpenters,
goldsmiths, traders, boatmen etc., he explained his
teachings in the terminology of their vocations and
tools.
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ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ (595)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ਦਰ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥

ਇਤਨ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਮੋਤਹਆ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(596)

(595)

ਅਖੀ ਮੀਤਟ ਚਤਲਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਘਰੁ ਦਰੁ ਤਦਸੈ ਨ ਭਾਈ ॥ (596)

ਹਾਣੁ ਹਟੁ ਕਤਰ ਆਰਜਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਵਥੁ ॥ (595)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਕਮਾਈ ॥੩॥

ਸੁਰਤਿ ਸੋਚ ਕਤਰ ਭਾਾਂਿਸਾਲ ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਤਿਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥ (595)

(596)

ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਜੁ ਕਤਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸੁ ॥੨॥ (595)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਅਖੀ ਵੇਖਾ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ (596)

ਸੁਤਣ ਸਾਸਿ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਿੁ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚਲੁ ॥ (595)

ਕੰਨੀ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਰਦੈ ਵਸਾਈ ॥ (596)

ਖਰਚੁ ਬੰਨੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਮਿੁ ਮਨ ਜਾਣਤਹ ਕਲੁ ॥ (595)

ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਪੂਰਨ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥ (596)

ਤਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਤਸ ਜਾਤਹ ਿਾ ਸੁਤਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥ (595)
ਲਾਇ ਤਚਿੁ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਮੰਤਨ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਕੰਮੁ ॥ (595)
ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਤਰ ਧਾਵਣੀ ਿਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥ (596)
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨੁ ॥੪॥੨॥ (596)

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਵਣੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੩॥
(596)
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁ ਿੁਕੇ ॥ (596)
ਪੁੜੁ ਧਰਿੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਤਰ ਕੁ ੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥ (596)
ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਮੁਤਖ ਿੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥ (596)

ਸੋਰਤਿ ਮ: ੧ ਚਉਿੁ ਕੇ ॥ (596)
ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ ਸਸੁਰੈ ਚਿੁ ਰੁ ਜਵਾਈ ॥ (596)
ਬਾਲ ਕੰਤਨਆ ਕੌ ਬਾਪੁ ਤਪਆਰਾ ਭਾਈ ਕੌ ਅਤਿ ਭਾਈ ॥ (596)
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਬਾਹਰੁ ਘਰੁ ਛੋਤਿਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥
(596)
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਧੂਤੜ ਧੁਮਾਈ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣਾ ॥ (596)
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥
ਰਹਾਉ ॥ (596)
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਤਕਨੇ ਹਾ ॥ (596)
ਇਕਿੁ ਰੂਤਪ ਤਿਰਤਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥ (596)

(596)

ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਉਿਭੁ ਜ ਸੇਿਜ ਿੇਰੇ ਕੀਿੇ ਜੰਿਾ ॥ (596)

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ (596)

ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਿੇਰਾ ਦੇਤਖਆ ਿੂ ਸਭਨਾ ਮਾਤਹ ਰਵੰਿਾ ॥੩॥ (596)

ਪਾਇ ਪਰਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ਤਜਤਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਰਹਾਉ

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਿੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਤਕਛੁ ਦੀਜੈ ॥ (596)

॥ (596)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਿੁ ਬਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥੪॥

ਜਗ ਤਸਉ ਝੂ ਿ ਪਰੀਤਿ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਜਨ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਈ ॥

(596)

(596)
ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇ ਵੈ ਮਰੈ ਤਬਖੁ ਖਾਈ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (596)

॥ (596)

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਿਿੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਿੀ ਿੂ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥ (596)

ਗੰਧਣ ਵੈਤਣ ਰਿਾ ਤਹਿਕਾਰੀ ਸਬਦੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਆਈ ॥ (596)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਪਰਮ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ਿਾਕੁ ਰ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੧॥

ਰੰਤਗ ਨ ਰਾਿਾ ਰਤਸ ਨਹੀ ਬੇਤਧਆ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੨॥

(596)

(596)

ਕਰਿਾ ਿੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥ (596)

ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਤਹ ਸਹਜੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਤਜਹਬਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥
(596)

ਮਾਣੁ ਮਹਿੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਸਮਾਣੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
(596)
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ਿੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛੇ ਿੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥ (596)

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇ ਇ ॥ (597)

ਿੁ ਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਿੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਰਭਾਿੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਜਤਪ ਮਨ ਰੇ

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਤਕਉ ਲਹਉ ਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

॥੨॥ (597)

(597)

ਿੁ ਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਿੁ ਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਤਦ ਭੇਤਦ ਿੁ ਤਨ ਸਾਚੇ ॥ (597)

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਲੁ ਸੰਗਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥ (597)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ॥੩॥ (597)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ (597)

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸਤਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (597)

ਤਜਉ ਜੋਗੀ ਜਿ ਬਾਹਰਾ ਿਪੁ ਨਾਹੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ॥ (597)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥

ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਅੰਿਤਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥ (597)

(597)

ਸਾਕਿ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥ (597)
ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਦਾਿਾ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597)

(597)

ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ॥ (597)
ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ ॥੧॥

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597)

(597)

ਿੂ ਪਰਭ ਦਾਿਾ ਦਾਤਨ ਮਤਿ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥ (597)

ਸਾਚੇ ਸਤਚਆਰ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥ (597)

ਮੈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਤਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੀ

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਰੇਤਖਆ ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ

ਜੀਉ ॥੧॥ (597)

॥ (597)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ (597)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ (597)

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਗੁਪਿੋ ਵਰਿੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਤਖ ਤਨਹਾਰੀ

ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੨॥ (597)

ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (597)

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਲੁ ਕਾਇਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ॥

ਮਰਿ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸੁ ਤਦਖਾਇਓ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ

(597)

ਜੀਉ ॥ (597)

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਿੇ ਗੁਰਮਿੀ ਤਨਰਭੈ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੩॥ (597)

ਸੋ ਬਰਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕਾਲੁ ਤਸਤਰ ਜੰਿਾ ਵਸਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਬਾਈ ॥ (597)

(597)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵਤਹ ਛੂ ਟਤਹ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈ ॥੪॥
(597)
ਸੂਚੈ ਭਾਿੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ਤਵਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ॥ (597)
ਿੰਿੈ ਕਉ ਪਰਮ ਿੰਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੫॥੬॥
(597)

ਜੀਉ ॥ (598)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਕਿ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
(598)
ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਰੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥
(598)
ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਨਰੰਕਾਰੀ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597)
ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਤਿਉ ਸਾਕਿੁ ਮਰੈ ਤਪਆਸ ॥ (597)
ਤਿਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਤਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥
(597)

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬਪੁੜੋ ਇਤਨ ਦੂ ਜੈ ਭਗਤਿ ਤਵਸਾਰੀ

ਜੀਉ ॥੪॥੮॥ (598)
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598)
ਤਜਸੁ ਜਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਿੁ ਮ ਜਤਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਪਾਹੀ
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ਜੀਉ ॥ (598)

ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨਪਤਿ ਦੇਹੀ ਦੇਹੀ ਮਤਹ ਦੇਉ ਸਮਾਗਾ ॥ (598)

ਛੋਿਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਿੁ ਰਾਈ ਦੁ ਤਬਧਾ ਇਹੁ ਿਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ਜੇ ਿੂ ਦੇਤਹ ਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਗਾਈ ਮਨੁ ਤਿਰ ਪਿੈ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥੪॥

(598)

(598)

ਮਨ ਰੇ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਿੁ ਕਿ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥ (598)

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ

ਬਾਹਤਰ ਢੂ ਢਿ ਬਹੁਿੁ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥

॥ (598)

ਰਹਾਉ ॥ (598)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗਾ

ਅਵਗੁਣ ਛੋਤਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਤਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁ ਿਾਹੀ ਜੀਉ ॥

॥੫॥੧੦॥ (598)

(598)
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਕੀਚ ਬੁਿਾਹੀ ਜੀਉ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598)

॥੨॥ (598)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਤਬਨੁ ਲੇ ਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਲੋ ਭ ਬਹੁ ਝੂ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥ (598)

(598)

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਿਾਹੀ ਜੀਉ

ਆਤਪ ਅਲੇ ਖੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੧॥

॥੩॥ (598)

(598)

ਪਰਹਤਰ ਲੋ ਭੁ ਤਨੰਦਾ ਕੂ ੜੁ ਤਿਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਲੁ ਪਾਹੀ

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (598)

ਜੀਉ ॥ (598)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਹਤਰ ਦਾਿਾ ਭੁ ਗਿਾ ਸੋਈ ॥

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀ

ਰਹਾਉ ॥ (598)

ਜੀਉ ॥੪॥੯॥ (598)

ਜੋ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਬਾਹਤਰ ਦੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ (599)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕ ਤਦਰ ਸਤਟ ਕਤਰ ਦੇਖਹੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮੋਈ ਜੀਉ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ (598)

॥੨॥ (599)

ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਮੂਸਿ ਰਾਤਖ ਨ ਸਾਕਤਹ ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹਨ ਲਾਗਾ ॥

ਚਲਿੌ ਿਾਤਕ ਰਖਹੁ ਘਤਰ ਅਪਨੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਇਹ ਮਤਿ ਹੋਈ

(598)

ਜੀਉ ॥ (599)

ਘਰੁ ਦਰੁ ਰਾਖਤਹ ਜੇ ਰਸੁ ਚਾਖਤਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥

ਦੇਤਖ ਅਤਦਰ ਸਟੁ ਰਹਉ ਤਬਸਮਾਦੀ ਦੁ ਖੁ ਤਬਸਰੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੩॥

(598)

(599)

ਮਨ ਰੇ ਸਮਝੁ ਕਵਨ ਮਤਿ ਲਾਗਾ ॥ (598)

ਪੀਵਹੁ ਅਤਪਉ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਨ ਰਸ ਲੋ ਭਾਨੇ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਤਹ ਅਭਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ

(599)

॥ (598)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ਜੀਉ

ਆਵਿ ਕਉ ਹਰਖ ਜਾਿ ਕਉ ਰੋਵਤਹ ਇਹੁ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਲੇ ਲਾਗਾ ॥

॥੪॥ (599)

(598)

ਿਿੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ (599)

ਆਪੇ ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਭੋਤਗ ਭੋਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋ ਅਨਰਾਗਾ ॥੨॥ (598)
ਹਤਰ ਰਸ ਊਪਤਰ ਅਵਰੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਸੋ ਤਿਰ ਪਿਾਗਾ

ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ

॥ (598)

॥੫॥੧੧॥ (599)
Nanak met the Guru, Who is infinite,
omnipresent and almighty. AGGS, M 1, p. 599.

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਿ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਸੁ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਾਕਿ ਦੁ ਰਮਤਿ
ਲਾਗਾ ॥੩॥ (598)
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ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (599)

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (599)

ਰਹਾਉ ॥ (634)

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਿਦ ਹੀ ਗਾਵਾ ॥ (599)

ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਤਹ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥ (634)

ਿਾ ਗਾਵੇ ਕਾ ਿਲੁ ਪਾਵਾ ॥ (599)

ਤਹਰਦੈ ਸਬਤਦ ਸਦਾ ਭੈ ਰਤਚਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ (634)

ਗਾਵੇ ਕਾ ਿਲੁ ਹੋਈ ॥ (599)

ਏਕੋ ਚੇਿੈ ਮਨੂ ਆ ਨ ਿੋਲੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਵੈ ॥ (634)

ਜਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ (599)

ਸਹਜੇ ਮਾਿਾ ਸਦਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥ (634)

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ (599)

ਮਨੂ ਆ ਪਉਣੁ ਤਬੰਦੁ ਸੁਖਵਾਸੀ ਨਾਤਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਭਾਈ ॥ (634)

ਿਾ ਿੇ ਸਚ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (599)

ਤਜਹਬਾ ਨੇ ਿਰ ਸੋਿਰ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਜਤਲ ਬੂਝੀ ਿੁ ਝਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ (634)

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ॥ (599)

ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥ (634)

ਿਾ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥ (599)

ਤਭਤਖਆ ਨਾਤਮ ਰਜੇ ਸੰਿੋਖੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਹਤਜ ਪੀਆਈ ॥੩॥ (634)

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜੀਆਰਾ ॥ (599)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਤਵਤਚ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗੁ ਦੂ ਜੀ ਰਾਈ ॥ (634)

ਿਾ ਤਮਤਟਆ ਸਗਲ ਅੰਧ੍੍ਾਰਾ ॥੨॥ (599)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਏਕੋ ਦਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਭਾਈ ॥ (634)

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ (599)

ਮਨਮੁਤਖ ਜੰਿ ਦੁ ਤਖ ਸਦਾ ਤਨਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ॥
(634)

ਿਾ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਭਾਗਾ ॥ (599)

ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਣੈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ (634)

ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਨਰਭਉ ਪਾਇਆ ॥ (599)
ਿਾ ਸਹਜੈ ਕੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੩॥ (599)
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥ (599)
ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ (599)

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥੁ ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਪਤਿ ਨਾਮੰ ॥ (634)
ਮਸਿਤਕ ਲੇ ਖੁ ਜੀਆ ਜਤਗ ਜੋਨੀ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੁ ਸਹਾਮੰ ॥ (634)
ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਤਦਰ ੜਾਮੰ ॥ (634)
ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਜੂਤਿ ਲਹੈ ਭੈ ਮਾਨੰ ਆਪੇ ਤਗਆਨੁ ਅਗਾਮੰ ॥੫॥ (634)

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ ॥ (599)
ਜਾ ਆਪੇ ਤਮਤਲਆ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥੧੨॥ (599)
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਚਉਿੁ ਕੀ (634)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (634)
ਦੁ ਤਬਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੈ ਮਸਾਤਣ ਨ ਜਾਈ ॥
(634)

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇਈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਤਨ ਤਜਉ ਗੁੰਗੇ ਤਮਤਿਆਈ ॥
(635)
ਅਕਥੈ ਕਾ ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ ਚਾਲਉ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ॥ (635)
ਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਮੇਲੇ ਿਾ ਮਤਿ ਹੋਵੈ ਤਨਗੁਰੇ ਮਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥ (635)
ਤਜਉ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਾਲਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੁ ਰਾਈ
॥੬॥ (635)
ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਏ ਇਤਕ ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ਤਿਰ ਸਨਾ ਰਾਤਚ ਨ ਪਰ ਘਤਰ ਜਾਵਾ ਤਿਰ ਸਨਾ ਨਾਤਮ ਬੁਝਾਈ ॥ (634)

(635)

ਘਰ ਭੀਿਤਰ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਤਦਖਾਇਆ ਸਹਤਜ ਰਿੇ ਮਨ ਭਾਈ ॥

ਤਜਿੁ ਿੁ ਧੁ ਲਾਏ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਿੂ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥

(634)

(635)

ਿੂ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਿੂ ਦੇਵਤਹ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੧॥ (634)

ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਅਪਣਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੁ ਮਾਰਾ ॥ (635)

ਮਨੁ ਬੈਰਾਤਗ ਰਿਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੭॥

(634)

(635)
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ਗਗਨੰਿਤਰ ਵਾਤਸਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸਆ ਗੁਣ ਮਤਹ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨੰ

(635)

॥ (635)

ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਗੁਰ ਿੇ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ॥

ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਿਿੋ ਿਿੁ ਵਖਾਨੰ ॥ (635)

(635)

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥

ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥ (635)

(635)

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਲੋ ਭੁ ਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਈ

ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥੮॥੧॥

॥੪॥ (635)

(635)

ਪੰਤਿਿ ਦਹੀ ਤਵਲੋ ਈਐ ਭਾਈ ਤਵਚਹੁ ਤਨਕਲੈ ਿਥੁ ॥ (635)
ਜਲੁ ਮਥੀਐ ਜਲੁ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਏਹਾ ਵਥੁ ॥ (635)

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਤਿਿੁ ਕੀ ॥ (635)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਚੀਐ ਭਾਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਦੇਉ ਅਲਖੁ ॥੫॥

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥ (635)

(635)

ਪਾਤਪ ਪੁੰਤਨ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਤਬਨਸੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥ (635)
O brother pundit, false hopes and desires are
entanglements as are ritualistic deeds and
obligations (krm Drm). Though alive to the
ritualistic vices and virtues (pwp, puMn), people are
dying spiritual death by forgetting God/Truth.
AGGS, M 1, p. 635.

ਇਹੁ ਜਗੁ ਿਾਗੋ ਸੂਿ ਕੋ ਭਾਈ ਦਹ ਤਦਸ ਬਾਧੋ ਮਾਇ ॥ (635)

Guru Nanak points out that ritualistic deeds
(karam kaand, krm kWf) and vices and virtues
(pwp, puMn) are also the invention of the authors of
Hindu texts:
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਤਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥੧॥
(635)
ਸੁਤਣ ਪੰਤਿਿ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ ॥ (635)
ਤਜਿੁ ਕਰਤਮ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੁ ਆਿਮ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
(635)
ਸਾਸਿੁ ਬੇਦੁ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰੀ ॥ (635)
ਪਾਖੰਤਿ ਮੈਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਭਾਈ ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਤਵਕਾਰੀ ॥ (635)
ਇਨ ਤਬਤਧ ਿੂ ਬੀ ਮਾਕੁ ਰੀ ਭਾਈ ਊਂਿੀ ਤਸਰ ਕੈ ਭਾਰੀ ॥੨॥ (635)
ਦੁ ਰਮਤਿ ਘਣੀ ਤਵਗੂਿੀ ਭਾਈ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥ (635)
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥
(635)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੩॥

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਾਤਿ ਨ ਛੂ ਟਈ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ (635)
ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੬॥
(635)
ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਭਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਭੈ ਮਰਣਾ ਸਚੁ ਲੇ ਖੁ ॥ (635)
ਮਜਨੁ ਦਾਨੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸੇਖੁ ॥ (635)
ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਦਰ ੜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖੁ
॥੭॥ (636)
ਇਹੁ ਿਨੁ ਹਾਟੁ ਸਰਾਿ ਕੋ ਭਾਈ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (636)
ਇਹੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਤਦਰ ੜੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
(636)
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਮੇਤਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥੮॥੨॥ (636)
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (636)
ਤਜਨਹਹ ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨਹਹ ਕੇ ਸਾਥ ਿਰੇ ॥ (636)
ਤਿਨਹਹ ਾ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥ (636)
ਬੂਿੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਤਬਨਾ ਤਪਆਰੇ ਿਾਰੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ (636)
ਭੀ ਿੂ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਭੀ ਿੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ (636)
ਤਵਣੁ ਬੋਤਹਥ ਭੈ ਿੁ ਬੀਐ ਤਪਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(636)
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (636)
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਭਲੇ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥
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(636)

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਿੂ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਵੇਖੁ ॥ (636)

ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਿਿੁ ਤਵਲੋ ਇ ॥੨॥

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਿੀਆ ਭਾਈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮ ਤਵਸੇਖੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(636)

(636)

ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (636)

ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਮੋਤਹਆ ਭਾਈ ਚਿੁ ਰਾਈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ (637)

ਆਇਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ਤਚਿ ਮਤਹ ਿਾਕੁ ਰੁ ਸਤਚ ਵਸੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਮੋਇ ॥੨॥

(636)

(637)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੀਐ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਿਾਣੁ ॥੩॥ (636)

ਰੂੜੌ ਰੂੜੌ ਆਖੀਐ ਭਾਈ ਰੂੜੌ ਲਾਲ ਚਲੂ ਲੁ ॥ (637)

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਤਰ ਤਨੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਤਰ ॥ (636)

ਜੇ ਮਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬੈਰਾਗੀਐ ਭਾਈ ਦਤਰ ਘਤਰ ਸਾਚੁ ਅਭੂ ਲੁ ॥੩॥

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਤਰ ਜੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਊਧਉ ਤਸਰ ਕੈ ਭਾਤਰ ॥ (636)

(637)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਤਰ ॥੪॥

ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਤਸ ਿੂ ਭਾਈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿੂ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ॥ (637)

(636)

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਚੂਕਾ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੪॥

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਤਰ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਇ ॥ (636)

(637)

ਹੁਕਮੇ ਬੰਤਨਹਹ ਚਲਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥ (636)

ਜਤਲ ਮਤਲ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਿਨੁ ਹੋਇ ॥ (637)

ਹੁਕਮੇ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੫॥
(636)

ਤਗਆਤਨ ਮਹਾ ਰਤਸ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੫॥
(637)

ਹੁਕਮੇ ਗਣਿ ਗਣਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ (636)
ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥ (636)
ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥
(636)
ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
(636)
ਤਜਨਹਹ ੀ ਸੋ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਿਨਹਹ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (636)
ਨਾਉ ਤਮਲੈ ਸੰਿਖ
ੋ ੀਆਾਂ ਤਪਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੭॥ (636)

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਆ ਦੇਤਹ ॥ (637)
ਪਾਹਣੁ ਨੀਤਰ ਪਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਤਹ ਬੂਿਤਹ ਿੇਤਹ ॥੬॥
(637)
O brother, you worship gods and goddesses.
What can you ask of them and what can they
give to you? O brother, the stones/idols sink in
water with which you wash them. How could
these stones help you cross the ocean of worldly
temptations? AGGS, M 1, p. 637.

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਤਰ ॥ (636)
ਲਲਿਾ ਲੇ ਖਤਣ ਸਚ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਲਖਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥
(636)
ਧਨੁ ਲੇ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਤਲਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੮॥੩॥
(636)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਭਾਈ ਜਗੁ ਬੂਿੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ (637)
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁ ਰ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਭਾਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥੭॥ (637)
ਬਈਅਤਰ ਬੋਲੈ ਮੀਿੁ ਲੀ ਭਾਈ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਤਪਰ ਭਾਇ ॥ (637)

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਪਤਹਲਾ ਦੁ ਿੁਕੀ ॥ (636)

ਤਬਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਤਚ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਤਧਕ ਰਹੀ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੮॥
(637)

ਿੂ ਗੁਣਦਾਿੌ ਤਨਰਮਲੋ ਭਾਈ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ (636)

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਿੇ ਬੁਝੈ ਸੁਜਾਨੁ ॥ (637)

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਣੇ ਭਾਈ ਿੁ ਝ ਹੀ ਿੇ ਗੁਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥ (636)

ਜੋ ਬੀਧੇ ਸੇ ਊਬਰੇ ਭਾਈ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੯॥ (637)
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ਈਧਨੁ ਅਤਧਕ ਸਕੇਲੀਐ ਭਾਈ ਪਾਵਕੁ ਰੰਚਕ ਪਾਇ ॥ (637)

ਅਨਤਦਨੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛਿਾਏ ਸੋਇ ॥ (660)

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਵਸੈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਮਲਣੁ ਸੁਭਾਇ ॥੧੦॥੪॥

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੋਇ ॥੨॥ (660)

(637)

ਦਇਆਲ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਿਰਾ ॥ (660)
ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (660)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (642)
ਸੋਰਤਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸਚਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ (642)
ਦੰਦੀ ਮੈਲੁ ਨ ਕਿੁ ਮਤਨ ਜੀਭੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ (642)
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਭੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਨਸੰਗ ॥ (642)
ਪਰਹਤਰ ਕਪੜੁ ਜੇ ਤਪਰ ਤਮਲੈ ਖੁਸੀ ਰਾਵੈ ਤਪਰੁ ਸੰਤਗ ॥ (642)
ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਤਨ ਕਦੇ ਨ ਮੈਲੁ ਪਿੰਗੁ ॥ (642)
ਦੇਵਰ ਜੇਿ ਮੁਏ ਦੁ ਤਖ ਸਸੂ ਕਾ ਿਰੁ ਤਕਸੁ ॥ (642)
ਜੇ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ॥੧॥ (642)

ਿਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੩॥ (660)
ਿੁ ਧੁ ਬਾਝੁ ਤਪਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ॥ (660)
ਸਾ ਵਤਿਆਈ ਦੇਤਹ ਤਜਿੁ ਨਾਤਮ ਿੇਰੇ ਲਾਤਗ ਰਹਾਾਂ ॥ (660)
ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਤਜਸੁ ਆਗੈ ਤਪਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(660)

ਮ: ੧ ॥ (648)
ਇਕ ਦਝਤਹ ਇਕ ਦਬੀਅਤਹ ਇਕਨਾ ਕੁ ਿੇ ਖਾਤਹ ॥ (648)
ਇਤਕ ਪਾਣੀ ਤਵਤਚ ਉਸਟੀਅਤਹ ਇਤਕ ਭੀ ਤਿਤਰ ਹਸਤਣ ਪਾਤਹ ॥
(648)
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਤਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥ (648)

ਸੇਵੀ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ ॥ (660)
ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਤਬੰਦ ਤਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੪॥ (660)
ਸਾਤਹਬ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਤਬੰਦ ਤਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥੪॥੧॥ (660)
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (660)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (653)
ਿਾ ਕੀ ਰਜਾਇ ਲੇ ਤਖਆ ਪਾਇ ਅਬ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ਪਾਾਂਿੇ ॥ (653)
ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਹਾਸਲੁ ਿਦੇ ਹੋਇ ਤਨਬਤੜਆ ਹੰਢਤਹ ਜੀਅ ਕਮਾਾਂਦੇ
॥੧॥ (653)

ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (660)
ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ ॥੧॥ (660)
ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਤਖ ਕੇਿੇ ਕੇ ਤਦਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (660)
ਸਾਸੁ ਮਾਸੁ ਸਭੁ ਜੀਉ ਿੁ ਮਾਰਾ ਿੂ ਮੈ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ (660)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ (660)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (660)
ਜੀਉ ਿਰਿੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (660)
ਦੂ ਖ ਤਵਸਾਰਣੁ ਸੇਤਵਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰੁ ॥੧॥ (660)
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਿ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(660)

ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (660)
There is Only One, Who is omnipresent and
eternal; there is no second. AGGS, M 1, p. 660.

ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਿੁ ਹੈ ਸਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ॥੨॥ (660)
ਜੇ ਿੂ ਤਕਸੈ ਨ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਢੈ ਗਹਣਾ ॥ (660)
ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਸੋ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਪੁਰਤਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥੩॥
(660)
ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਤਚਤਿ ਨ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟੁ ਕਮਾਣਾ ॥ (660)
ਜਮ ਦੁ ਆਤਰ ਜਾ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਚਲਦਾ ਪਛੁ ਿਾਣਾ ॥੪॥
(660)
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ਜਬ ਲਗੁ ਦੁ ਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਛੁ ਸੁਣੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹੀਐ ॥

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਤਸਮਤਰਆ ਜਾਇ ॥ (661)

(661)
“Do not live a life of isolation; interact with
others. Keep learning from others and teaching
others as long as there is a breath of life,” says
Nanak. AGGS, M 1, p. 661.

ਆਿਮਾ ਦਰ ਵੈ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (661)

ਭਾਤਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ
॥੫॥੨॥ (661)

ਅੰਿਰ ਕੀ ਦੁ ਤਬਧਾ ਅੰਿਤਰ ਮਰੈ ॥੧॥ (661)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ (661)
ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਗੈ ਤਿਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(661)
ਸਤਚ ਤਸਮਤਰਐ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ (661)
ਿਾ ਿੇ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ॥ (661)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂ ਜਾ (661)

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (661)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (661)
ਤਕਉ ਤਸਮਰੀ ਤਸਵਤਰਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥ (661)
ਿਪੈ ਤਹਆਉ ਜੀਅੜਾ ਤਬਲਲਾਇ ॥ (661)
ਤਸਰਤਜ ਸਵਾਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ (661)
ਤਿਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਚੰਗਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥ (661)
ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਤਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ (661)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਸਾਤਚ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (661)
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥ (661)
ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੈ ਨਾ ਕੋ ਖਾਇ ॥ (661)

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਵਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੨॥ (661)
ਐਸੀ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥ (661)
ਤਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਧਰੈ ॥ (661)
ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (661)
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥ (661)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ (661)
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥ (661)
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ (661)
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਮ ਿੇ ਕੈਸਾ ਿਰੈ ॥੪॥ (661)

ਲੋ ਤਕ ਪਿੀਣੈ ਨਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (661)
ਿਾ ਪਤਿ ਰਹੈ ਰਾਖੈ ਜਾ ਸੋਇ ॥੨॥ (661)
ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (661)
ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ (661)

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (661)
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ (661)
ਿਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (661)
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥੫॥੨॥੪॥ (661)

ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਕੀਿੈ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥ (661)
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੩॥ (661)
ਹੁਤਣ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਿਾਤਲ ॥ (661)
ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀ ਨਾਤਲ ॥ (661)
ਜੈਸੀ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਹੋਇ ॥ (661)
ਤਵਣੁ ਨਦਰੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੪॥੧॥੩॥ (661)
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (661)

ਆਿਮਾ ਪਰਾਿਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ॥ (661)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (661)
ਜੀਉ ਿਪਿੁ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥ (661)
ਿਤਪ ਿਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਿੁ ਬੇਕਾਰ ॥ (661)
ਜੈ ਿਤਨ ਬਾਣੀ ਤਵਸਤਰ ਜਾਇ ॥ (661)
ਤਜਉ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਤਵਲਲਾਇ ॥੧॥ (661)
ਬਹੁਿਾ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣੁ ਹੋਇ ॥ (661)
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ਤਵਣੁ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (661)

ਜੇ ਵਤਿਆਈਆ ਆਪੇ ਖਾਇ ॥ (662)

ਤਜਤਨ ਕਨ ਕੀਿੇ ਅਖੀ ਨਾਕੁ ॥ (661)

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਿੇਹੈ ਰਾਤਹ ਜਾਇ ॥੩॥ (662)

ਤਜਤਨ ਤਜਹਵਾ ਤਦਿੀ ਬੋਲੇ ਿਾਿੁ ॥ (661)

ਜੇ ਸਉ ਕੂ ੜੀਆ ਕੂ ੜੁ ਕਬਾੜੁ ॥ (662)

ਤਜਤਨ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਅਗਨੀ ਪਾਇ ॥ (662)

ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਆਖਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (662)

ਵਾਜੈ ਪਵਣੁ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਇ ॥੨॥ (662)

ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਅਧੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (662)

ਜੇਿਾ ਮੋਹੁ ਪਰੀਤਿ ਸੁਆਦ ॥ (662)

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੬॥ (662)

ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ॥ (662)
ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੁਤਹ ਚਤਲਆ ਲਾਇ ॥ (662)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (662)

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥ (662)

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ ॥ (662)

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਆਖਣੁ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥ (662)

ਤਸਰ ਕੇ ਲੇ ਖ ਨ ਪੜੈ ਇਆਣਾ ॥ (662)

ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਰਣਾ ਹੋਰੁ ਨਹੀ ਥਾਉ ॥ (662)

ਦਰਗਹ ਘੜੀਅਤਹ ਿੀਨੇ ਲੇ ਖ ॥ (662)

ਜੇ ਕੋ ਿੂ ਬੈ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ॥ (662)

ਖੋਟਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਵੇਖੁ ॥੧॥ (662)

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਿਾਰ ॥੪॥੩॥੫॥ (662)

ਨਾਨਕ ਜੇ ਤਵਤਚ ਰੁਪਾ ਹੋਇ ॥ (662)
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (662)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (662)
ਚੋਰੁ ਸਲਾਹੇ ਚੀਿੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥ (662)

ਕਾਦੀ ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥ (662)

ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਿਾ ਿਸੂ ਨ ਛੀਜੈ ॥ (662)

ਬਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥ (662)

ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥ (662)

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥ (662)

ਚੋਰੁ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥ (662)

ਿੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥੨॥ (662)
A qazi (Muslim magistrate) tells lies and takes
bribes (instead of being the guardian of justice).
The Brahman priest takes life (exploits ignorant
parishioners and practices caste system), but
bathes ceremoniously. The blind yogi has lost his
way in search of “tranquility” without knowing
the Truth. The three are spiritually barren.
AGGS, M 1, p. 662.

ਸੁਤਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁ ਿੇ ਕੂ ਤੜਆਰ ॥ (662)
ਤਬਨੁ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਤਚਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (662)
ਚੋਰੁ ਸੁਆਤਲਉ ਚੋਰੁ ਤਸਆਣਾ ॥ (662)
ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਦੁ ਗਾਣਾ ॥ (662)
ਜੇ ਸਾਤਥ ਰਖੀਐ ਦੀਜੈ ਰਲਾਇ ॥ (662)
ਜਾ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੨॥ (662)
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਿੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ (662)
ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥ (662)
One gets what one does. What one sows, so shall
one reap. AGGS, M 1, p. 662.

Keeping his critical posture, Guru Nanak was
equally critical of the religious establishment for
misleading and exploiting the masses instead of
enlightening them. Furthermore, he lashed out at
these holies for refusing to speak out on behalf of
the poor masses against their very exploitation and
persecution carried out by the government and the
power elements:
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ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥ (662)

ਅਸਟ ਸਾਜ ਸਾਤਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧਤਹ ਕਰਤਹ ਬੇਦ ਅਤਭਆਸੁ ॥ (663)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ (662)

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥੬॥੮॥

ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ ॥ (662)

(663)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ॥ (662)
ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ (662)
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁ ਲ ਿਾਰੈ ॥੩॥ (662)
A yogi is the one who recognizes the right way
(Truth) and understands the One/God through
enlightenment. A qaji (Muslim judge) is the one
who remains unaffected by the corrupting
worldly temptations and carries out justice in the
light of Truth. A Brahman is the one who
contemplates on the excellences of God. Such a
Brahman enlightens himself and all his kin.
AGGS, M 1, p. 662.

ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਸੋਈ ਤਦਤਲ ਧੋਵੈ ॥ (662)
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸੋਈ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ (662)
ਪਤੜਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (662)
ਤਜਸੁ ਤਸਤਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੫॥੭॥ (662)
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੩
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (662)
ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜੋਗੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਿ ਕਾ ਢਬੁ ॥ (662)

Contemplation on God is the most sublime act in
the world. However, people neither know yoga
(way to realize God), nor understand Truth. The
places of worship in the world are defiled and the
world is drowning in evil. They (yogis) close their
eyes and hold their nostrils to deceive the world.
Pause. The yogi holds his nostrils with a thumb
and two fingers and claims to have the vision of
three worlds, but he can’t see what is behind his
back. What a strange “lotus pose” this is! The
Khatris have abdicated their duties. Instead they
have adopted the language and manners of their
masters (Muslim rulers), whom they consider as
malesh (defiled/polluted). As a matter of fact the
whole Hindu society has degenerated, abdicating
moral obligations. The Brahman is busy talking
about the “rule of eight” to study and analyze the
Purana’s and Vedas. But Nanak submits humbly
that without contemplation on God/Truth, there
is no liberation. AGGS, M 1, p. 662.
Nanak exposed the religious fraud of yogis and
Brahmans and the hypocrisy of Khatris (sub-caste
grouping of the second major order) and
denounced them for abdicating their responsibility
to protect the country and the people against
foreign invaders:

ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਤਰਸਟ ਹੋਏ ਿੂ ਬਿਾ ਇਵ ਜਗੁ ॥੧॥ (662)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਿੀ (663)

ਕਲ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ॥ (662)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (663)

ਅਖੀ ਿ ਮੀਟਤਹ ਨਾਕ ਪਕੜਤਹ ਿਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(662)

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਿਾਤਰਕਾ ਮੰਿਲ ਜਨਕ ਮੋਿੀ
॥ (663)

ਆਾਂਟ ਸੇਿੀ ਨਾਕੁ ਪਕੜਤਹ ਸੂਝਿੇ ਤਿਤਨ ਲੋ ਅ ॥ (662)

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਿੂ ਲੰਿ ਜੋਿੀ

ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਏਹੁ ਪਦਮੁ ਅਲੋ ਅ ॥੨॥ (663)

॥੧॥ (663)
ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਿਨਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥ (663)

ਖਿਰ ੀਆ ਿ ਧਰਮੁ ਛੋਤਿਆ ਮਲੇ ਛ ਭਾਤਖਆ ਗਹੀ ॥ (663)

ਅਨਹਿਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (663)

ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤਿ ਰਹੀ ॥੩॥ (663)
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The sky is the salver, the sun and the moon are
the lamps, and the stars in the constellations are
the pearls. The wind carrying sandalwood
fragrance from the mountains is the incense, air
is the fan, and all the vegetation is the offering of
flowers to the Luminous One. What a wonderful
and beautiful worship is this! O the
Emancipator, this is your worship. The unending
Cosmic music is the sound of temple drums.
AGGS, M 1, p. 663.
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ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋ ਤਭਿ ਮਨੋ ਅਨਤਦਨੋ ਮੋਤਹ ਆਹੀ
ਤਪਆਸਾ ॥ (663)
ਤਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਤਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਵਾਸਾ
॥੪॥੧॥੭॥੯॥ (663)
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ (685)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (685)
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਿਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥ (685)

Guru Nanak expresses his thoughts with passion in
homage to the Eternal one with sublime imagery
of beauty and wonder of nature. The futility of
adoration of an idol with lights, incense and
flowers in Hindu temples inspired him to describe
the harmonious worship of the Creator inherent in
nature.

ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਿ ਚੁਗਤਹ ਨਹੀ ਦੂ ਰੇ ॥ (685)

ਸਹਸ ਿਵ ਨੈ ਨ ਨਨ ਨੈ ਨ ਹੈ ਿੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ

ਰਤਖ ਰਤਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (685)

ਿੋਹੀ ॥ (663)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥ (685)

ਸਹਸ ਪਦ ਤਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਤਬਨੁ ਸਹਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਹਤਰ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥ (685)

ਚਲਿ ਮੋਹੀ ॥੨॥ (663)
You have thousands of eyes, and yet You are
without eyes. You have thousands of faces, and
yet You are without a face. You have thousands
of feet, and yet You are without feet. You have
thousands noses, and yet you are without a nose.
AGGS, M 1, p. 663.

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ॥੨॥ (685)

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਤਹ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥ (685)
ਸਰਵਰ ਮਤਹ ਹੰਸੁ ਪਰਾਨਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ (685)
ਤਕਆ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਇ ॥ (685)
ਕੀਚਤੜ ਿੂ ਬੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (685)

ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥ (685)
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥ (685)
ਸਰਵਰ ਮਤਹ ਹੰਸੁ ਹੰਸ ਮਤਹ ਸਾਗਰੁ ॥ (685)
ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰੁ ॥੩॥ (685)
ਸੁੰਨ ਮੰਿਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ॥ (685)

ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ (663)

ਨਾਤਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ ॥ (685)

ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ (663)
Within all there is Joti (Light/Godconsciousness) but it is the same Light. You are
that Light that illuminates all.
AGGS, M 1, p. 663.

ਤਿਰ ਭਵਣ ਜੋਤਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (685)
ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ (685)
ਆਨੰਦ ਮੂਲੁ ਅਨਾਥ ਅਧਾਰੀ ॥ (685)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਹਤਜ ਬੀਚਾਰੀ ॥ (685)
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਣਹਾਰੇ ॥ (685)
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲੇ ਪਗੁ ਧਾਰੇ ॥੫॥ (685)

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (663)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥੩॥ (663)

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਏ ॥ (685)
ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ॥ (685)
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ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁ ਤਬਧਾ ਖੋਵੈ ॥ (686)

ਪਤੜ ਪਤੜ ਭੂ ਲਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹ ॥ (686)

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਤਸ ਭਰ ਤਮ ਭਰ ਤਮ ਰੋਵੈ ॥੬॥ (686)

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥ (686)

ਕਹਿਉ ਪੜਿਉ ਸੁਣਿਉ ਏਕ ॥ (686)

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਭਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥ (686)

ਧੀਰਜ ਧਰਮੁ ਧਰਣੀਧਰ ਟੇਕ ॥ (686)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੫॥ (686)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਤਰਦੈ ਸਮਾਏ ॥ (686)

ਪੂਤਜ ਤਸਲਾ ਿੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ ॥ (686)

ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਏ ॥੭॥ (686)

ਭਰਮਿ ਿੋਲਿ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥ (686)

ਸਾਚੇ ਤਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (686)

ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥ (686)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ (686)

ਸਾਤਚ ਤਮਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤਿ ਸੋਇ ॥੬॥ (686)

ਸੂਰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਆਤਦ ਅਨੂ ਪੁ ॥ (686)

ਆਚਾਰਾ ਵੀਚਾਰੁ ਸਰੀਤਰ ॥ (686)

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਚੁ ਸਰੂਪੁ ॥੮॥੧॥ (686)

ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਸਹਤਜ ਮਨੁ ਧੀਤਰ ॥ (686)
ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਤਹ ਕੋਤਟ ਉਧਾਰੇ ॥ (686)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (686)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥੭॥ (686)

ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਤਮਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (686)

ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਪਰਭ ਿੁ ਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ (686)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥ (686)

ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ (686)

ਿਾਕੁ ਰ ਮਤਹ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਮਤਹ ਸੋਇ ॥ (686)

ਤਜਉ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਜਾਇ ॥ (686)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ (686)

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਭਾਇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੨॥ (686)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ॥ (686)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਤਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (686)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ (687)

ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਤਜ ਸਾਚੁ ਤਦਰ ੜਾਵੈ ॥ (686)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (687)

ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਵੈ ॥ (686)

ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਿੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥ (687)

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋ ਗ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਰਾ ॥ (686)

ਿੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਹੈ ॥ (687)

ਸਾਚਉ ਿਾਕੁ ਰੁ ਸਾਚੁ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥ (686)

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਿੀਰਥੁ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ ॥

ਿਨ ਮਤਹ ਮਨੂ ਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਾਚਾ ॥ (686)

(687)
Why take a ceremonial bath at a tirath as the real
tirath is contemplation on Naam (God/Truth).
Tirath is deliberation on the Sabad (Knowledge)
to realize God. The understanding of God/Truth
is the true tirath and every day is as auspicious as
the so-called ten holy days (last day of the dark
lunar fortnight, the night of full moon, luminous
Sunday, sun eclipse, moon eclipse, two eighth
day of the lunar half month and two fourteenth
lunar day) and the birthday of Ganges that is
supposed to destroy ten sins (superstition).

ਸੋ ਸਾਚਾ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ॥ (686)
ਸੇਵਕੁ ਪਰਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥ (686)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ (686)
ਆਤਪ ਤਦਖਾਵੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ॥ (686)
ਹਤਿ ਨ ਪਿੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ ॥ (686)
ਘਤੜ ਭਾਿੇ ਤਜਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥ (686)
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਤਭ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇਆ ॥੪॥ (686)
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(688)

AGGS, M 1, p. 687.
ਹਉ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਦੇਹੁ ਪਰਭ ਧਰਣੀਧਰਾ ॥ (687)
ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਤਬਨਾ ॥ (687)
ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ ਤਨਿ ਸਾਚੁ ਿੀਰਥੁ ਮਜਨਾ ॥੧॥
(687)
ਸਾਤਚ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਤਕਆ ਮਲੁ ਧੋਈਐ ॥ (687)
ਗੁਣਤਹ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ਤਕਸ ਕਉ ਰੋਈਐ ॥ (687)
ਵੀਚਾਤਰ ਮਾਰੈ ਿਰੈ ਿਾਰੈ ਉਲਤਟ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵਏ ॥ (687)
ਆਤਪ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਤਧਆਨੀ ਸਾਚੁ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥ (687)
ਆਨੰਦੁ ਅਨਤਦਨੁ ਹਰਖੁ ਸਾਚਾ ਦੂ ਖ ਤਕਲਤਵਖ ਪਰਹਰੇ ॥ (687)
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਦਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ ॥੨॥
(687)
ਸੰਗਤਿ ਮੀਿ ਤਮਲਾਪੁ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ ॥ (687)
ਗਾਵੈ ਗਾਵਣਹਾਰੁ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵਣੋ ॥ (688)
ਸਾਲਾਤਹ ਸਾਚੇ ਮੰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਿੇ ॥ (688)
ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਭਾਵੈ ਸਹਤਜ ਨਾਵੈ ਬੇਣੀ ਿ ਸੰਗਮੁ ਸਿ ਸਿੇ ॥ (688)
ਆਰਾਤਧ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਤਨਿ ਦੇਇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ (688)
ਗਤਿ ਸੰਤਗ ਮੀਿਾ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਨਦਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩॥
(688)
ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ਕੇਵਿੁ ਆਖੀਐ ॥ (688)

ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਤਮ ਪਿਾਇਆ ਿੇਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ (688)
ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥ (688)
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ (688)
ਿੁ ਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਆਇਆ ਜਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥ (688)
ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥ (688)
ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥੁ ਕਹਾਏ ਸਚ ਮਤਹ ਸਾਚੁ ਸਮਾਣਾ ॥ (688)
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਤਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥ (688)
ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਿੂ ਮਤਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥ (688)
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਨਾਤਮ ਿੇਰੈ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥
(688)
ਿੂ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਅਲਖ ਤਸਰੰਤਦਆ ਜੀਉ ॥ (688)
ਏਕੁ ਸਾਤਹਬੁ ਦੁ ਇ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧੰਤਦਆ ਜੀਉ ॥ (688)
ਦੁ ਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਏ ਜਨਤਮ ਮੁਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (688)
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ ਤਬਖੁ ਲਾਦੀ ਤਸਤਰ ਭਾਰਾ ॥ (688)
ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ (688)
One comes into this world according to Hukam,
yet
one
does
not
understand
that
improvement/progress comes through Hukam.
AGGS, M 1, p. 688.

ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਨੀਚੁ ਅਜਾਣੁ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ ॥ (688)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਸਬਤਦ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥ (688)

ਸਚੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਤਮਰਿ ਭਾਖੀ ਤਿਿੁ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਮੇਰਾ ॥

ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਦਰਵਾਤਰ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਉ ॥ (688)

(688)
ਕੂ ਚੁ ਕਰਤਹ ਆਵਤਹ ਤਬਖੁ ਲਾਦੇ ਸਬਤਦ ਸਚੈ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥ (688)
ਆਖਤਣ ਿੋਤਟ ਨ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰੀ ਭਤਰਪੁਤਰ ਰਤਹਆ ਸੋਈ ॥ (688)
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਮਨੁ ਮਾਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ (688)

ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਤਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥ (688)
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਤਮ ਤਿਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਤਵਕਾਣੇ ॥ (688)
ਪਾਰਤਸ ਪਰਤਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਜਾ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥ (688)
ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਵਰਲਾ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰੀ ॥
(688)

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (688)

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੋਹਤਨ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ (688)

ਜੀਵਾ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਮਤਨ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਜੀਉ ॥ (688)

ਭੂ ਖ ਤਪਆਸੋ ਆਤਥ ਤਕਉ ਦਤਰ ਜਾਇਸਾ ਜੀਉ ॥ (688)

ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਦੁ ਹੈ ਜੀਉ ॥ (688)

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਸਾ ਜੀਉ ॥ (689)

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅਪਾਰਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ਤਜਤਨ ਤਸਰਜੀ ਤਿਤਨ ਗੋਈ ॥
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ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਸਾਚੁ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥ (689)

ਝੂ ਿੇ ਵੈਣ ਚਵੇ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥ (689)

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਦਇਆਲੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥ (689)

ਝੂ ਿੁ ਅਲਾਵੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਤਪਰੁ ਦੇਖੈ ਨੈ ਣੀ ॥ (689)

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਿੁ ਰਮਾਈ ਆਤਪ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥ (689)

ਅਵਗੁਤਣਆਰੀ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ਛੂ ਟੀ ਤਵਧਣ ਰੈਣੀ ॥ (689)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਿਰ ਸਨਾ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਰੀ ॥੫॥੨॥

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਿਾਹੀ ਿਾਥੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ॥ (689)

(689)

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥੪॥ (689)
ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਜਾਤਣਆ ਜੀਉ ॥ (689)

ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (689)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੂ ਤੜਆਤਰ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਤਣਆ ਜੀਉ ॥ (689)

ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਮੂਿੜੀਏ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈਆ ਜੀਉ ॥ (689)

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਚੇ ਭਾਵੀ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਰਾਿੀ ॥

ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਅੜਾ ਲੇ ਖੁ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਉ ॥ (689)

(689)

ਲੇ ਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਕਆ ਹੋਸੀ ॥

ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲਾ ਤਿਸੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥ (689)

(689)

ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਵਗਾਸੀ ਸਹੁ ਰਾਵਾਸੀ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

ਗੁਣੀ ਅਚਾਤਰ ਨਹੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਅਵਗੁਣ ਬਤਹ ਬਤਹ ਰੋਸੀ ॥

(689)

(689)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਤਪਰ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਨਾਰੀ ॥੫॥੩॥

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਬਰਤਧ ਭਏ ਤਦਨ ਪੁੰਤਨਆ ॥

(689)

(689)
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਦੋਹਾਗਤਣ ਛੂ ਟੀ ਝੂ ਤਿ ਤਵਛੁ ੰਤਨਆ ॥੧॥ (689)

ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (721)

ਬੂਿੀ ਘਰੁ ਘਾਤਲਓ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ॥ (689)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਖ ਮਹਲੋ ॥ (689)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (721)

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਤਦਨ ਚਾਰੇ ॥ (689)

ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਿਿਮ ਪੇਤਸ ਿੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁ ਨ ਕਰਿਾਰ ॥ (721)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਇ ਬਹੈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥

ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਿੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥ (721)

(689)

ਦੁ ਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਿਾਨੀ ਿਹਕੀਕ ਤਦਲ ਦਾਨੀ ॥ (721)

ਤਵਣੁ ਭਗਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੁਤਣਅਹੁ ਲੋ ਕ ਸਬਾਏ ॥ (689)

ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਤਗਰਿਿਹ ਤਦਲ ਹੇਤਚ ਨ ਦਾਨੀ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਸਰਸੀ ਿਾ ਤਪਰੁ ਪਾਏ ਰਾਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ॥੨॥ (689)

ਰਹਾਉ ॥ (721)

ਤਪਰੁ ਧਨ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਰੀ ਜੀਉ ॥ (689)

ਜਨ ਤਪਸਰ ਪਦਰ ਤਬਰਾਦਰਾਾਂ ਕਸ ਨੇ ਸ ਦਸਿੰਗੀਰ ॥ (721)

ਰੰਤਗ ਪਰੀਿਮ ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥ (689)

ਆਤਖਰ ਤਬਅਿਿਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਿਕਬੀਰ ॥੨॥

ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਭਗਤਿ ਕਰੇਈ ॥

(721)

(689)

ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਿਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਤਖਆਲ ॥ (721)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਪਰੀਿਮੁ ਰਸ ਮਤਹ ਰੰਗੁ ਕਰੇਈ ॥ (689)

ਗਾਹੇ ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ੲੀਾਂੀੀ ਤਚਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥

ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰੰਗੇਿੀ ਲਾਲ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥ (689)

(721)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਵਸੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਤਪਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੩॥

ਬਦਬਖਿ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਤਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ ॥ (721)

(689)

ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਿੁ ਰਾ ਿੇਰੇ ਚਾਕਰਾਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥ (721)

ਤਪਰ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਨਾਤਰ ਜੇ ਤਪਰ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥ (689)
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ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (721)
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ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥ (722)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (721)
ਭਉ ਿੇਰਾ ਭਾਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਿੁ ॥ (721)

ਤਿਲੰਗ ਮ ੧ ॥ (722)

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਿੀਿੁ ॥ (721)

ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥ (722)

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂ ਖ ॥ (721)

ਆਪਨੜੈ ਘਤਰ ਹਤਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇ ਤਹ ॥ (722)

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਉ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥੧॥ (721)

ਸਹੁ ਨੇ ੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਤਕਆ ਢੂ ਢੇਤਹ ॥ (722)

ਿਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ (721)

ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਤਹ ਸਲਾਈਆ ਨੈ ਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਤਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥ (722)

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਿੁ ਭੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (721)

ਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਤਪਆਰੋ ॥੧॥ (722)

ਕੇਸਤਰ ਕੁ ਸਮ ਤਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਹਹ ਣਾ ॥ (721)

ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਤਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਿ ਨ ਭਾਵੈ ॥ (722)

ਚੰਦਨ ਭਗਿਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇ ਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥ (721)

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (722)

ਤਘਅ ਪਟ ਭਾਾਂਿਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (721)

ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥ (722)

ਐਸਾ ਭਗਿੁ ਵਰਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ॥ (721)

ਲਬ ਲੋ ਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਿੀ ਮਾਇਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥ (722)

ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਤਨਵੇ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (721)

ਇਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਤਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਤਰ ਭੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥ (721)

(722)
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਤਕਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥ (722)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (721)

(722)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (721)
ਇਹੁ ਿਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਿੜਾ ਲਤਬ ਰੰਗਾਏ ॥

ਜਾ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਉ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥ (722)

(721)

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਿਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥ (722)

ਮੇਰੈ ਕੰਿ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥

ਏਵ ਕਹਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ (722)

(722)

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਿਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (722)

ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥ (722)

ਸਹੁ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਤਦਨੁ ਲੇ ਖੈ ਕਾਮਤਣ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

ਹੰਉ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈ ਤਨ ਜੋ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥ (722)

(722)

ਲੈ ਤਨ ਜੋ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥ (722)

॥ (722)

ਐਸੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਿੀ ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥

ਕਾਇਆ ਰੰਙਤਣ ਜੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਿ ॥ (722)

(722)

ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਙੈ ਸਾਤਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਿੀਿ ॥੨॥ (722)
ਤਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਿੜੇ ਤਪਆਰੇ ਕੰਿੁ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥ (722)

ਸੁੰਦਤਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਤਬਚਖਤਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਤਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥
(722)

ਧੂਤੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਤਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੩॥
(722)
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ (722)
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ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (722)
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿੈਸੜਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(722)
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(722)
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁ ਇ ਛਤਪ ਖਲੋ ਏ ਕੂ ੜੁ ਤਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(722)
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਿਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(722)
ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਕਸਟ ਮਤਹ ਕਰਤਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ
॥ (722)
ਜਾਤਿ ਸਨਾਿੀ ਹੋਤਰ ਤਹਦਵਾਣੀਆ ਏਤਹ ਭੀ ਲੇ ਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥
(722)
ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਤਹਲੇ ਗਾਵੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਰਿੁ ਕਾ ਕੁ ੰਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ
॥੧॥ (723)

May-June 2015

women read the Quran and call upon God for
mercy. Hindu women of low and high caste are
in the same situation. Nanak, in this marriage of
carnage, songs of death are sung (weeping and
wailing) and blood is sprinkled in place of
saffron. In this city of corpses, Nanak
contemplates on the Master and gives this true
account. The Creator (Hukam) who created the
world with its corrupting influences controls it
alone while being detached from it. True is the
Master, true is Its justice and true is Its
judgment. There would be such a terrible
massacre of people that Hindustan (India) will
not forget. The Mughals have come in 1521 C.E.
and in due course of time (twenty years) would be
dislodged in 1541 C.E. when another warrior will
rise to challenge them. Nanak speaks the Truth
and shall continue to speak the Truth, as the
purpose of human life is the understanding of
Truth and truthful living. AGGS, M 1, p. 722.

ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਤਵਤਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥
(723)
ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਰੰਤਗ ਰਵਾਈ ਬੈਿਾ ਵੇਖੈ ਵਤਖ ਇਕੇਲਾ ॥ (723)
ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ ॥

Guru Nanak denounced forcefully Babur‘s
invasion and the atrocities committed by his army
on the civilian population:

(723)
ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁ ਕੁ ਟੁ ਕੁ ਹੋਸੀ ਤਹਦੁ ਸਿਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ॥

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (724)

(723)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (724)

ਆਵਤਨ ਅਿਿਰੈ ਜਾਤਨ ਸਿਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਿਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥
(723)
ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ
॥੨॥੩॥੫॥ (723)
O Lalo, the way I understand the Master, so do I
speak. With a marriage of the party of sin
(vicious army) from Kabul, Babur has invaded
and wants to marry the bride by force (want to
rule over our country by force). The sense of
modesty/shame
and
righteousness
has
disappeared and falsehood is the governing
force. Instead of Brahmans and qazis the devil is
performing the marriage ceremony (Instead of
righteousness, falsehood prevails). In this
miserable and agonizing situation Muslim

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਦੇਤਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥ (724)
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਤਪ ਤਜਤਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥ (725)
ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਜਿੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
(725)
ਤਜਤਨ ਰੰਤਗ ਕੰਿੁ ਨ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਿਾਣੀ ॥ (725)
ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਤਸਰੁ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥ (725)
ਪਛੋਿਾਵਾ ਨਾ ਤਮਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥ (725)
ਿਾ ਤਿਤਰ ਤਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥ (725)
ਕੰਿੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਿੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥ (725)
ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇਹ ॥੪॥ (725)
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ਤਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥ (725)

May-June 2015

(728)

ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਿੀ ਕਰਉ ਲੇ ਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਿਾਏ ॥੫॥ (725)
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਚੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥ (725)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (728)

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਤਣ ਕਰੈ ਿਉ ਤਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥ (725)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (728)

ਜੋ ਤਦਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥

ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਨ ਬਾਹਤਰ ਜਾਇ ॥ (728)

(725)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਕਾਹੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ (728)

ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਲੋ ਚੀਐ ਬਾਿੀ ਮੇਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥ (725)

ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ (728)

ਧਾਿੁ ਤਮਲੈ ਿੁ ਤਨ ਧਾਿੁ ਕਉ ਤਲਵ ਤਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥ (725)

ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (728)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਿਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ ॥੮॥ (725)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ ॥ (728)

ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਤਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥ (725)

ਬਾਾਂਧਤਨ ਬਾਾਂਤਧਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵੈ ॥੨॥ (728)

ਰਸੀਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਿਬ ਿੂ ਲੁ ਪਛਾਣੈ ॥੯॥ (725)

ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥ (728)

ਅਤਪਉ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭਰ ਮੁ ਭਰ ਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥ (725)

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋਇ ॥੩॥ (728)

ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥ (725)

ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ (728)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (728)
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ (728)
ਭਾਾਂਿਾ ਧੋਇ ਬੈਤਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਿਉ ਦੂ ਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥ (728)
ਦੂ ਧੁ ਕਰਮ ਿੁ ਤਨ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥
(728)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਰੇ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੨॥ (728)
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬ (729)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (729)
ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਤਚਲਕਣਾ ਘੋਤਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥ (729)
ਧੋਤਿਆ ਜੂਤਿ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥ (729)
ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਚਲੰਤਨਹਹ ॥ (729)

ਜਪਹੁ ਿ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ (728)
ਅਵਤਰ ਤਨਰਾਿਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (728)
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਤਥ ਕਰਹੁ ਿੁ ਤਨ ਨੇ ਿਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ (728)

ਤਜਥੈ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਤਦਸੰਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (729)
ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਤਚਿਵੀਆਹਾ ॥ (729)

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਤਬਤਧ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

ਢਿੀਆ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹਹ ੀ ਤਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥ (729)

(728)

ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਿੀਰਥ ਮੰਤਝ ਵਸੰਤਨਹਹ ॥ (729)

ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਤਜਿੁ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਿੀ ਤਿਰ ਪਤਿ ਕਰੇ ॥

ਘੁਤਟ ਘੁਤਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਤਨਹਹ ॥੩॥ (729)

(728)

ਤਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ ਮੈਜਨ ਦੇਤਖ ਭੁ ਲੰਤਨਹਹ ॥ (729)

ਪੂਜਾ ਪਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨਹਹ ਤਬਤਧ ਸਾਤਹਬੁ ਰਵਿੁ ਰਹੈ ॥੩॥
(728)
ਕਹਦੇ ਕਹਤਹ ਕਹੇ ਕਤਹ ਜਾਵਤਹ ਿੁ ਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
(728)
ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

ਸੇ ਿਲ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹਹ ੀ ਿੇ ਗੁਣ ਮੈ ਿਤਨ ਹੰਤਨਹਹ ॥੪॥ (729)
ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰੁ ਉਿਾਇਆ ਿੂ ਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਿੁ ॥ (729)
ਅਖੀ ਲੋ ੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚਤੜ ਲੰਘਾ ਤਕਿੁ ॥੫॥ (729)
ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਤਕਿੁ ॥ (729)
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ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ੰ ਬਧਾ ਛੁ ਟਤਹ ਤਜਿੁ ॥੬॥੧॥੩॥ (729)

May-June 2015

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730)
ਭਾਾਂਿਾ ਹਛਾ ਸੋਇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥ (730)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729)

ਭਾਾਂਿਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣੁ ਧੋਿਾ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇਸੀ ॥ (730)

ਜਪ ਿਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਤਜਿੁ ਲੰਘਤਹ ਵਹੇਲਾ ॥ (729)

ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ॥ (730)

ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ (729)

ਏਿੁ ਦੁ ਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ ॥ (730)

ਿੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਿੜਾ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥

ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਆਤਪ ਵਰਿਾਇਸੀ ॥ (730)

ਰਹਾਉ ॥ (729)
ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਤਪਆਤਰਆ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ (729)

ਮਿੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ ਪਾਇਸੀ ॥ (730)

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਹ ਗੰਿੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥ (729)

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਿੇਹਾ ਹੋਇਸੀ ॥ (730)
One must not think that the benefit of deeds done
here will be rewarded in the next life. It is here in
this life that one reaps what one sows.
AGGS, M 1, pp. 729-730.

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁ ੜੈ ਜੇ ਤਮਤਲਆ ਹੋਈ ॥ (729)
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥ (729)
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਤਰਆ ਸੀਿਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥ (729)
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬੋਲਾ ॥੪॥ (729)
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ (729)

Here Guru Nanak emphasizes that a healthy mind
is a must for the realization of God:

ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥
(729)
ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਪ ਵਰਿਾਇਸੀ ॥ (730)
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729)

ਚਤਲਆ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ ॥ (730)

ਤਜਨ ਕਉ ਭਾਾਂਿੈ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ ॥ (729)

ਮਾਣਸੁ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਤਿਹੁ ਲੋ ਕ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥ (730)

ਸੂਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਦੂ ਖ ਤਵਸਾਰਸੀ ॥ (729)

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਨਹਾਲ ਸਤਭ ਕੁ ਲ ਿਾਰਸੀ ॥੧॥੪॥੬॥ (730)

ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਿਾਰਸੀ ॥੧॥ (729)
ਤਿਨਹਹ ਾ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਤਜਨ ਕਉ ਲੀਤਖਆ ॥ (729)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਤਖਆ ॥ (729)

ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥ (730)

ਚਾਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਭਵਤਹ ਨ ਭੀਤਖਆ ॥੨॥ (729)

ਿਪੀਆ ਹੋਵੈ ਿਪੁ ਕਰੇ ਿੀਰਤਥ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥੧॥ (730)

ਜਾ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਜੂਤਰ ਦੂ ਜੇ ਤਨਵੈ ਤਕਸੁ ॥ (729)
ਦਤਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਤਹ ਮੂਲੇ ਪੁਛ ਤਿਸੁ ॥ (729)
ਛੁ ਟੈ ਿਾ ਕੈ ਬੋਤਲ ਸਾਤਹਬ ਨਦਤਰ ਤਜਸੁ ॥੩॥ (729)
ਘਲੇ ਆਣੇ ਆਤਪ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂ ਜਾ ਮਿੈ ਕੋਇ ॥ (729)
ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਸਾਤਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ ॥ (729)
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥੫॥ (729)

ਿੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(730)
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁ ਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸ ਖਾਇ ॥ (730)
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥ (730)
ਿੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (730)
ਜੋ ਦਮੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥ (730)
ਇਹੁ ਿਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਤਵਕਾਇ ॥ (730)
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ਨਾਨਕ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਈ ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥
(730)
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ (730)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (730)
ਜੋਗੁ ਨ ਤਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਿੰਿੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥ (730)
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਤਿ ਮੁਿਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤਸੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥ (730)
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥
(730)
Jog (yoga, union with God) is not wearing a
quilted robe or carrying a wooden club in hand
or smearing the body with ashes or wearing
earrings or shaving the head or blowing a horn.
Jog is remaining unaffected by the corrupting
influence of the world by contemplation on God.
AGGS, M 1, p. 730.
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (730)
ਏਕ ਤਦਰ ਸਤਟ ਕਤਰ ਸਮਸਤਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (730)
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਤਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਿਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥ (730)
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਤਸ ਤਦਸੰਿਤਰ ਭਤਵਐ ਜੋਗੁ ਨ ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥ (730)
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥
(730)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਿਾ ਸਹਸਾ ਿੂ ਟੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਈਐ ॥ (730)
ਤਨਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥ (730)
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥
(730)
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walking stick or smearing ashes on the body or
wearing ear rings or shaving the head or blowing
the horn. Remaining unblemished by the
corrupting influence of worldly temptations is the
way to realize God. Mere talk does not bring
about union with God. The one who regards all
as equal is a real yogi! Pause. God is not realized
by staying in graveyards/cremation grounds or
paying homage to tombs or sitting in a
meditating posture or wandering in foreign lands
or taking a bath at sacred places/shrines
Remaining unblemished by the corrupting
influence of worldly temptations is the way to
realize God. O yogi, realization of God/Truth
dispels doubts and worries. This way the
wandering mind is restrained. The mind becomes
clean like a mountain spring when it is focused
on God or consciousness becomes God’s abode.
Remaining unblemished by the corrupting
influence of the worldly temptations is the way to
realize God. O yogi, conquer your haumai (selfcenteredness) and be humble, practice this type
of yoga. You will attain the state of fearlessness
when your horn blows without blowing (when
truthful living becomes your way of life).
Remaining unblemished by the corrupting
influence of the worldly temptations is the way to
realize God. AGGS, M 1, p. 730.
In his composition, Sidh Gost and other hymns
Guru Nanak rejected the ideology and practices of
the siddhas/yogis. His attitude was the same for
other ascetic orders. He rejected and denounced
celibacy and the ascetic way of life in no uncertain
terms. For Guru Nanak the householder life is the
only proper way to realize God/Truth, as it is the
householder, who sustains society.

ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥ (730)
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਤਸੰਙੀ ਵਾਜੈ ਿਉ ਤਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ (730)
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਉ ਪਾਈਐ
॥੪॥੧॥੮॥ (730)
Union with God (realization of Truth) is not
achieved by wearing a quilted robe or carrying a

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730)
ਕਉਣ ਿਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਿੁ ਲਾ ਿੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਿੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥ (730)
ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਤਹ ਦੀਤਖਆ ਲੇ ਵਾ ਕੈ ਪਤਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥
(730)
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ਜੈ ਭਾਵੈ ਤਪਆਰਾ ਿੈ ਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥ (750)

ਿੂ ੰ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (731)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯ (751)

ਮਨੁ ਿਾਰਾਜੀ ਤਚਿੁ ਿੁ ਲਾ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਿੁ ਕਮਾਵਾ ॥ (731)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (751)

ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਸੋ ਸਹੁ ਿੋਲੀ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਚਿੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥
(731)
ਆਪੇ ਕੰਿਾ ਿੋਲੁ ਿਰਾਜੀ ਆਪੇ ਿੋਲਣਹਾਰਾ ॥ (731)
ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥ (731)
ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਪਰਦੇਸੀ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਜਾਵੈ ॥ (731)
ਿਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥
(731)

ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਤੜਆ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਜੀਉ ॥ (751)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰ ਤਮ ਭੁ ਲੀਆ ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂ ਤੜਆਤਰ ਜੀਉ ॥ (751)
ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਨ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥ (751)
ਰੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥ (751)
ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(751)
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਿਾ ਜੇ ਭਵਤਹ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ਜੀਉ ॥ (751)

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (750)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (750)
ਸਤਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ (750)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਕੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ (750)
ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈ ਣਾ ॥ (750)
ਨਾ ਕੁ ਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਿੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (750)
ਸਹਤਜ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਆਵੈ ॥ (750)
ਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜਾ ਕੰਿੈ ਭਾਵੈ ॥੨॥ (750)

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਜੇ ਤਿਰਤਹ ਬਤਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਤਹ ਜੀਉ ॥ (751)
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ਜੀਉ ॥੨॥ (751)
ਤਚਟੇ ਤਜਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਤਚਿ ਕਿੋ ਰ ਜੀਉ ॥ (751)
ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂ ਜੈ ਤਵਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥ (751)
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥ (751)
ਤਨਿ ਤਨਿ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥ (751)
ਕਰਿਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਲਗਤਹ ਦੁ ਖ ਜੀਉ ॥ (751)
ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਦਾਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁ ਖ ਜੀਉ ॥੪॥
(751)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ॥ (750)

ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਿਲਬੀਐ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ ॥ (751)

ਅੰਤਿ ਨ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਤਰਆ ਜਾਈ ॥੩॥ (750)

ਲੇ ਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ (751)

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (750)

ਸਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥ (751)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥ (750)

ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਤਮਿੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ (751)

ਖਰੀ ਤਸਆਣੀ ਕੰਿ ਨ ਭਾਣੀ ॥ (750)

ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਤਖ ਭੁ ਲਾਇਆ ਭੁ ਤਲ ਭੁ ਤਲ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ (751)

ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣੀ ॥੫॥ (750)

ਨਦਤਰ ਪਰਭੂ ਿੇ ਛੁ ਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥ (751)

ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਿਾ ਕੰਿ ਸਮਾਈ ॥ (750)

ਗਾਿਲ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਤਣਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਭਾਤਲ ਜੀਉ ॥

ਿਉ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੬॥ (750)

(751)

ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਤਬਛੁ ਰਿ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (750)

ਤਖੰਚੋਿਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁ ਇ ਨਾਤਲ ਜੀਉ ॥ (751)

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇ ਹੁ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਰਾਇਆ ॥੭॥ (750)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਤਿਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਤਲ ਜੀਉ ॥੭॥ (751)

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥ (750)

ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਤਰਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥ (751)
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ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰੁ ਜੀਉ ॥ (751)

ਿੂ ੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਖਣਹਾਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (752)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥

ਮੇਲਤਹ ਿੁ ਝਤਹ ਰਜਾਇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ॥੨॥ (752)

(751)

ਿੂ ੰ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਆਤਪ ਦੇਤਹ ਸੁ ਪਾਈਐ ॥ (752)
ਿੂ ਦੇਖਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਦਤਰ ਬੀਨਾਈਐ ॥੩॥ (752)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕਾਿੀ ਘਰੁ ੧੦ (751)

ਦੇਹੀ ਹੋਵਤਗ ਖਾਕੁ ਪਵਣੁ ਉਿਾਈਐ ॥ (752)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (751)

ਇਹੁ ਤਕਥੈ ਘਰੁ ਅਉਿਾਕੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥੪॥ (752)

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁ ਲੰਭੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ (751)

ਤਦਹੁ ਦੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰੁ ਘਬੁ ਮੁਹਾਈਐ ॥ (752)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਚੁਲੰਭੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧॥ (751)

ਗਰਤਬ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਚੋਰੁ ਤਕਸੁ ਰੂਆਈਐ ॥੫॥ (752)

ਚਲੈ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਲੈ ॥ (751)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਜਗਾਈਐ ॥ (752)

ਪਤਿ ਪਾਏ ਦਰਬਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਭੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (751)

ਸਬਤਦ ਤਨਵਾਰੀ ਆਤਗ ਜੋਤਿ ਦੀਪਾਈਐ ॥੬॥ (752)

ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਸਾਚੇ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥ (751)

ਲਾਲੁ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥ (752)

ਲਾਤਲ ਰਿਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨॥ (752)

ਸਦਾ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮੁ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੭॥ (752)

ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਅੰਿਤਰ ਿੂ ਵਸੈ ॥ (752)

ਰਾਤਿ ਤਦਹੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥ (752)

ਿੂ ੰ ਵਸਤਹ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਹਜੇ ਰਤਸ ਰਸੈ ॥੩॥ (752)

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਜੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਈਐ ॥੮॥੨॥੪॥ (752)

ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਇ ਆਖਉ ਕੇਿੜਾ ॥ (752)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰੰਤਗ ਰੰਗੇਿੜਾ ॥੪॥ (752)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752)

ਤਨਿ ਤਨਿ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਲ ਪਰੀਿਮੁ ਆਪਣਾ ॥ (752)

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥ (752)

ਜੇ ਚਲਤਹ ਗੁਣ ਨਾਤਲ ਨਾਹੀ ਦੁ ਖੁ ਸੰਿਾਪਣਾ ॥੫॥ (752)

ਤਜਉ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਤਿਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ (752)

ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੰਗੁ ਹੈ ॥ (752)

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁ ਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥ (752)

ਮਰਸੀ ਹੋਇ ਤਵਿਾਣਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ਹੈ ॥੬॥ (752)

ਰਹਉ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (752)

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਤਰ ਆਤਣਆ ॥ (752)

ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਨਾਤਲ ਗੁਤਰ ਦੇਖਾਤਲਆ ॥ (752)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਨਰਬਾਣੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਤਣਆ ॥੭॥ (752)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਭਾਤਲ ਸਬਤਦ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੨॥ (752)

ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਜੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਸੀ ॥ (752)

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥ (752)

ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ ॥੮॥੧॥੩॥ (752)

ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥ (752)
ਜਨਮਿ ਹੀ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥ (752)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752)

ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥ (752)

ਤਜਉ ਆਰਤਣ ਲੋ ਹਾ ਪਾਇ ਭੰਤਨ ਘੜਾਈਐ ॥ (752)

ਹਉ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ਿੁ ਧ ਹੀ ਸਾਤਜਆ ॥ (752)

ਤਿਉ ਸਾਕਿੁ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ॥੧॥ (752)

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਸਬਤਦ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥੫॥ (753)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਦੁ ਖੁ ਦੁ ਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥ (752)

ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਜਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥ (753)

ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਵਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (752)

ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਤਵਸਮਾਦੁ ਭਇਆ ॥੬॥ (753)
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ਿੂ ੰ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਦੂ ਤਰ ਜਾਣਤਹ ਸਭ ਿੂ ਹੈ ॥ (753)

ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਮੈ ਸਭੁ ਕੋ ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਤਖ ਹਦੂ ਤਰ ਅੰਿਤਰ ਭੀ ਿੂ ਹੈ ॥੭॥ (753)

ਿੁ ਧੁ ਅੰਿਤਰ ਹਉ ਸੁਤਖ ਵਸਾ ਿੂ ੰ ਅੰਿਤਰ ਸਾਬਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)

ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਾਂਤਿ ਹੋਇ ॥ (753)

ਭਾਣੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈਆ ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥ (753)

ਭਾਣੈ ਥਲ ਤਸਤਰ ਸਰੁ ਵਹੈ ਕਮਲੁ ਿੁ ਲੈ ਆਕਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)
ਭਾਣੈ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਤਝ ਭਰੀਆਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁ ਚਜੀ (762)

ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲ
ੁ ਾ ਤਸਿਤਿ ਰਿਾ ਗੁਣਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (762)

ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਭੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਮੁਈਆਤਸ ਜੀਉ ॥

ਮੰਞੁ ਕੁ ਚਜੀ ਅੰਮਾਵਤਣ ਿੋਸੜੇ ਹਉ ਤਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

(762)

(762)

ਿੂ ਸਹੁ ਅਗਮੁ ਅਿੋਲਵਾ ਹਉ ਕਤਹ ਕਤਹ ਢਤਹ ਪਈਆਤਸ ਜੀਉ ॥

ਇਕ ਦੂ ਇਤਕ ਚੜੰਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥ (762)

(762)

ਤਜਨਹਹ ੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਤਹ ਜੀਉ ॥ (762)
ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਞੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥ (762)
ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਤਵਥਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਤਕਆ ਤਘਨਾ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ
॥ (762)
ਇਕਿੁ ਟੋਤਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ਿੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਆ ਕਤਹ ਸੁਣੀ ਮੈ ਦਰਸਨ ਭੂ ਖ ਤਪਆਤਸ ਜੀਉ ॥
(762)
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਜੀਉ ॥੨॥
(762)

(762)

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (763)

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਿੀ ਿੈ ਮਾਤਣਕੁ ਜੀਉ ॥ (762)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (763)

ਸੇ ਵਸਿੂ ਸਤਹ ਤਦਿੀਆ ਮੈ ਤਿਨਹਹ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਤਚਿੁ ਜੀਉ ॥
(762)
ਮੰਦਰ ਤਮਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੀਿੇ ਰਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)
ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁ ਲੀਅਸੁ ਤਿਸੁ ਕੰਿ ਨ ਬੈਿੀ ਪਾਤਸ ਜੀਉ ॥ (762)
ਅੰਬਤਰ ਕੂ ੰਜਾ ਕੁ ਰਲੀਆ ਬਗ ਬਤਹਿੇ ਆਇ ਜੀਉ ॥ (762)
ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ (762)

ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮੈ ਮਿ ਪੇਈਅੜੈ ਘਤਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
(763)
ਮੈਲੀ ਅਵਗਤਣ ਤਚਤਿ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ
॥ (763)
ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਦ ਗਵਾਇਆ ॥
(763)
ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ਸੁਿੀ ਸੁਿੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਭੁ ਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥ (762)

(763)

ਿੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਿੀਅਸੁ ਦੁ ਖਾ ਕੂ ੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥ (762)

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਛ ਨ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੀ ਸੂਿੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥ (763)

ਿੁ ਧੁ ਗੁਣ ਮੈ ਸਤਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ਨਾਨਕ ਬਾਲਿਤਣ ਰਾਿੇਪਾ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਧਨ ਕੁ ਮਲਾਣੀ ॥੧॥ (763)

(762)
ਸਤਭ ਰਾਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਿੋਹਾਗਤਣ ਕਾਈ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥੧॥
(762)

ਬਾਬਾ ਮੈ ਵਰੁ ਦੇਤਹ ਮੈ ਹਤਰ ਵਰੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
(763)
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ਤਿਰ ਭਵਣ ਬਾਣੀ ਤਜਸ ਕੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ
॥ (763)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ ॥ (762)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਕੰਿੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅਵਗਣਵੰਿੀ ਦੂ ਰੇ ॥ (763)
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ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਿੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ (763)

ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥ (764)

ਹਤਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਤਣ ਰਾਾਂਿ ਨ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥ (763)

ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਿਾ ਪਰਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ (764)

ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਪਰੀਿਮ ਿੈਸੇ ॥੨॥ (763)

ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਤਦ ਸਵਾਰੇ ॥

ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

(764)

(763)

ਤਗਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇ ਿਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤਿਰ ਭਵਣ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥

ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਨ ਟਲੈ ਜੋ ਪਰਭੁ ਕਰੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

(764)

(763)

ਸਖੀ ਤਮਲਹੁ ਰਤਸ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਕਰਿੈ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ (763)

(764)

ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਿਹੁ ਲੋ ਈ ॥ (763)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਤਭੰਨਾ ॥ (764)

ਮਾਇ ਤਨਰਾਸੀ ਰੋਇ ਤਵਛੁ ੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਿੇ ॥ (763)

ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਰਿੰਨਾ ॥ (764)

ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪਰਭੁ ਚੇਿੇ ॥੩॥

ਅੰਿਤਰ ਰਿਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ (764)

(763)

ਜੰਿ ਭੇਖ ਿੂ ਸਿਤਲਓ ਦਾਿਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ॥ (764)

ਬਾਬੁਤਲ ਤਦਿੜੀ ਦੂ ਤਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਤਰ ਪੇਈਐ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਿੂ ਜਾਨੁ ਤਗਆਨੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ॥ (764)

(764)

ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭੀਨਾ ॥੩॥

ਰਹਸੀ ਵੇਤਖ ਹਦੂ ਤਰ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਘਤਰ ਸੋਹੀਐ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

(764)

(764)

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (764)

ਸਾਚੇ ਤਪਰ ਲੋ ੜੀ ਪਰੀਿਮ ਜੋੜੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ ॥ (764)

ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਿੁ ਮਹਾਰਾ ॥ (764)

ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਰ ਤਗਆਨੇ ॥ (764)

ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਿੁ ਮਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ ॥

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਤਪਰ ਭਾਏ ॥ (764)

(764)

ਨਾਨਕ ਤਵਛੁ ਤੜ ਨਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਕ ਸਮਾਏ ॥੪॥੧॥

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਸਆਣੇ ਕੇਿੇ ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ ॥ (764)

(764)

ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਗੁਤਰ ਿਾਏ ॥ (764)
ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਤਮ ਪਰਭੁ ਪਾਏ

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿੁ ਘਰੁ ੨ (764)

॥੪॥੧॥੨॥ (764)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (764)
ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥ (764)

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (764)

ਸਾਚੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ (764)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (764)

ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (764)

ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥ (764)

ਸਾਈ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਤਜਸੁ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ (764)

ਘਤਰ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਿਕਾ ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇ ਰਾ ਰਾਮ ॥ (764)

ਅਨਤਦਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥ (764)

ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇ ਰਾ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ (764)

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਤਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥

ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਭਈ ਤਨਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖੁ ਨਾਸਾ ॥ (764)

(764)

ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਿਾ ਿੂ ਸੋਈ ਤਮਤਲਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ ॥ (765)

ਆਵਹੁ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥ (764)

ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਸਾਤਚ ਤਮਲੇ ਘਤਰ ਆਏ ॥੧॥
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(765)

ਗੁਣ ਜੰਞ ਲਾੜੇ ਨਾਤਲ ਸੋਹੈ ਪਰਤਖ ਮੋਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥ (765)

ਘਤਰ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਿਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ ॥ (765)

ਵੀਵਾਹੁ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਿੀ ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ ॥ (765)

ਹਤਰ ਮੋਤਹਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਿਾਕੁ ਰ ਦੇਤਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ ॥ (765)

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਦੇਤਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥ (765)

ਗੁਣ ਸੰਤਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿੈ ॥ (765)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਿਾ ਅਵਰੀਿਾ ॥ (765)

ਅਵਗਣ ਮਾਤਰ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ॥ (765)

ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਜਨ ਤਸਉ ਗਾਤਿਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਿਾ ॥ (765)

ਿਸਕਰ ਮਾਤਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਤਣ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (765)

ਲੀਆ ਿ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ਤਜਨਹਹ ਤਸਉ ਸੇ ਸਜਨ ਤਕਉ ਵੀਸਰਤਹ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

(765)

(765)

ਤਜਨਹਹ ਤਦਤਸ ਆਇਆ ਹੋਤਹ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸੇਿੀ ਗਤਹ ਰਹਤਹ ॥

ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ॥ (765)

(765)

ਤਪਤਰ ਰਾਤਵਅੜੀ ਸਬਤਦ ਰਲੀ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਹ ਦੂ ਰੀ ਰਾਮ ॥

ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਤਹ ਨੀਿਾ ਨੀਿਾ ॥ (765)

(765)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਿਾ ਅਵਰੀਿਾ ॥੨॥ (765)

ਪਰਭੁ ਦੂ ਤਰ ਨ ਹੋਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸਬਾਈ ॥

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥ (765)

(765)

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਨਹਹ ਸਾਜਨਾ ਤਮਤਲ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥ (765)

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਤਜਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (765)

ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਤਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥ (766)

ਅਮਰ ਅਿੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ (765)

ਪਤਹਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਤਰ ਅਿੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤਪੜੁ ਮਲੀਐ ॥ (766)

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥ (765)

ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਤਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥ (766)

ਤਪਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋ ਆ ਤਸਰਿਾਜਾ ਰਾਮ ॥ (765)

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥੩॥ (766)

ਹਉ ਤਬਸਮ ਭਈ ਦੇਤਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ॥
(765)
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ॥ (765)
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਿਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥ (765)
ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ॥ (765)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪਰਭ ਜੈਸੇ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥
(765)

ਆਖਣ ਿਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂ ਲੜਾ ਹੋਈ ॥ (766)
ਜੇ ਹੋਇ ਭੂ ਲਾ ਜਾਇ ਕਹੀਐ ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਤਕਉ ਭੁ ਲੈ ॥ (766)
ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਝੁ ਕਤਹਐ ਦਾਨੁ ਅਣਮੰਤਗਆ ਤਦਵੈ ॥ (766)
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਦਾਿਾ ਜਤਗ ਤਬਧਾਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ (766)
ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥੪॥ (766)
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (766)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (765)
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (765)
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਦੇਤਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥ (765)
ਦਾਤਨ ਿੇਰੈ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਿਤਨ ਚੰਦੁ ਦੀਪਾਇਆ ॥ (765)
ਚੰਦੋ ਦੀਪਾਇਆ ਦਾਤਨ ਹਤਰ ਕੈ ਦੁ ਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਉਤਿ ਗਇਆ ॥
(765)

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥ (766)

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥ (766)
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (766)
ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਤਕਉ ਟਲੈ ॥ (766)
ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਤਗਆਨੁ ਮਜਨੁ ਆਤਪ ਅਛਤਲਓ ਤਕਉ ਛਲੈ ॥
(766)
ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਕੂ ੜੁ ਕਪਟੁ ਨ ਦੋਈ ॥ (766)
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ (766)

ਸਾਜਨ ਰਾਿੇ ਸਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ (766)

ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ (766)

ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਾਜਨ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ॥

ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਮਤਨ ਮੈਤਲਐ ਤਕਨੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥ (766)

(766)

ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥ (767)

(766)

ਆਤਪ ਸਾਜੇ ਥਾਤਪ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ (767)

ਆਪਨੜਾ ਪਰਭੁ ਸਹਤਜ ਪਛਾਿਾ ਜਾ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ ॥ (766)

ਸਾਜਨ ਰਾਾਂਤਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥ (767)

ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ਹੋਇ ਪਰਾਇਆ

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਤਕਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥ (767)

॥ (766)

ਆਤਪ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਤਕਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (767)

ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥ (766)

ਤਕਉ ਰਾਤਹ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ॥ (767)

ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਨ ਆਇਓ ਤਕਉ ਆਵੈ ਜਾਿਾ ॥ (766)

ਤਵਣੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਿੌ ਧੰਧਲੀ ॥ (767)

ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਿਾ ॥ (766)

ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

ਸਾਤਹਬ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਚ ਕੀ ਬਾਿਾ ਤਜਤਨ ਤਬੰਬ ਕਾ ਕੋਟੁ ਉਸਾਤਰਆ

(767)

॥ (766)

ਕਰ ਜੋਤੜ ਗੁਰ ਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ॥੬॥

ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਤਪ ਤਸਰੰਦਾ ਤਜਤਨ ਸਚ ਕਾ ਤਪੰਿੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

(767)

(766)

ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥ (767)

ਹਮ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ਿੂ ਸੁਤਣ ਤਪਆਰੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ (766)

ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਖੋਲਹਉ ਗੰਿੜੀ ਦੂ ਖੀ ਭਤਰ ਆਇਆ ॥ (767)

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥ (766)

ਦੂ ਖੀ ਭਤਰ ਆਇਆ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਤਬਤਧ ਮੇਰੀਆ

ਅੰਜਨੁ ਿੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ॥ (766)

॥ (767)

ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ॥ (766)

ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਿਰਾਵਣੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਿੇਰੀਆ ॥ (767)

ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂ ਆ ਲੇ ਵਏ ॥ (766)

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂ ਣੇ ਨਾ ਗੁਤਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ (767)

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ ॥ (766)

ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥ (767)
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥ (767)

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਪਾਖੰਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (766)

ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਿਾਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਤਦ ਪਿੀਣਾ ॥ (767)

ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਿੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਤਨਆ ॥੪॥ (766)
“I (Nanak) do not believe in magical formulae,
magical hymns (including diagrams of mystical
characters - yantra-mantra) and religious
hypocrisies, because my mind is imbibed with the
God. The collyrium is the teachings of the Guru,
that made (me) capable to understand the
Almighty through the teachings of the
Guru.”AGGS, M 1, p 766.

ਸਬਦੇ ਪਿੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਿਰੇ ॥ (767)

ਸਾਜਨ ਹੋਵਤਨ ਆਪਣੇ ਤਕਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ॥ (766)

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਅਮੁਲਏ ॥ (767)

ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਅੰਤਿ ਤਨਰੰਿਰੇ ॥ (767)
ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਮੇਲਾ ਿਾਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਿ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥ (767)
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥੮॥ (767)
ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ॥ (767)
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋ ਚੈ ਕੋਈ ॥ (767)
ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ਆਤਪ ਅਭੁ ਲੁ ਨ ਭੁ ਲਏ ॥ (767)
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ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਸਾਚੁ ਨ ਛੋਿਉ ਭਾਈ ॥ (767)

ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲ ਕਾ ਭੀਿਤਰ ਧਤਰਆ ਆਤਣ ॥ (789)

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਦੇਤਖਆ ਦੇਵੈ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥ (767)

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਤਨ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਦੀਬਾਤਣ ॥੧॥ (789)

ਮ: ੧ ॥ (786)

ਮ: ੧ ॥ (789)

ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਸੁਪਨੈ ਤਨਸੀ ਤਬਨੁ ਿਾਗੇ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ (786)

ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਿੀਰਥੀ ਮਤਨ ਖੋਟੈ ਿਤਨ ਚੋਰ ॥ (789)

ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ਕਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (786)

ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆ ਦੁ ਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ ॥ (789)

ਨਾਨਕ ਪਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ ਸਤਭ ਬੁਤਰਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥੨॥ (786)

ਬਾਹਤਰ ਧੋਿੀ ਿੂ ਮੜੀ ਅੰਦਤਰ ਤਵਸੁ ਤਨਕੋਰ ॥ (789)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (788)
ਵਾਹੁ ਖਸਮ ਿੂ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ॥ (788)
ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਸਮੁੰਦ ਸਰ ਵੇਤਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ ॥ (788)
ਆਤਪ ਖੜੋਵਤਹ ਆਤਪ ਕਤਰ ਆਪੀਣੈ ਆਪਾਹੁ ॥ (788)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਵੈ ਉਨਮਤਨ ਿਿੁ ਕਮਾਹੁ ॥ (788)
ਮਸਕਤਿ ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ ॥ (788)
ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਿਉ ਦਤਰ ਊਣਾ ਨਾਤਹ ਕੋ ਸਚਾ
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥ (788)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (789)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (788)
ਉਜਲ ਮੋਿੀ ਸੋਹਣੇ ਰਿਨਾ ਨਾਤਲ ਜੁੜੰਤਨ ॥ (788)
ਤਿਨ ਜਰੁ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਬੁਢੇ ਥੀਇ ਮਰੰਤਨ ॥੨॥ (788)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (789)
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਤਲ ਤਜਤਨ ਜਤਲਐ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ (789)
ਪਉਦੀ ਜਾਇ ਪਰਾਤਲ ਤਪਛੈ ਹਥੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਤਿਿੁ ਤਨਵੰਧੈ ਿਾਤਲ
॥੧॥ (789)

ਦੁ ਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟਨਾਲੇ ॥ (789)
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ (789)
ਖੁਲਹੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥ (789)
ਜੋ ਪਹੁਚੈ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (789)
ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (789)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (789)
ਘਤਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ (789)
ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ (789)

ਮ: ੧ ॥ (789)
ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਤਿਤਟਆ ਗਣਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥ (789)
ਤਕਿੀ ਲਹਾ ਸਹੰਮ ਜਾ ਬਖਸੇ ਿਾ ਧਕਾ ਨਹੀ ॥੨॥ (789)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (789)

ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆ ਚੋਰ ਤਸ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥੨॥ (789)
With falsehood in their minds and the actions of
thieves, people go to tiraths (sacred places) to
wash-off their sins. By doing so they may clean
themselves externally but become twice as filthy
internally. Washing a kaura tuma (bitter
pumpkin) from the outside does not remove its
internal poison/bitterness. A sadh (God-centered
being/moral enlightened-being) remains virtuous
without bathing at tiraths whereas a thief
remains a thief no matter how much he bathes.
AGGS, M 1, p. 789.

ਮ :੧ ॥ (789)
ਰਾਿੀ ਹੋਵਤਨ ਕਾਲੀਆ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇ ਵੰਨ ॥ (789)
ਤਦਹੁ ਬਗਾ ਿਪੈ ਘਣਾ ਕਾਤਲਆ ਕਾਲੇ ਵੰਨ ॥ (789)
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਤਗਆਨੁ ॥ (789)
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ਮ: ੧ ॥ (790)
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਸਿਤਿ ਤਜਨਾ ਦੈ ਵਾਤਿ ॥ (790)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (790)

ਸਤਭ ਰਾਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਇਕ ਮੈ ਦੋਹਾਗਤਣ ਰਾਤਿ ॥੪॥ (790)

ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਿੀਆ ਕੁ ਟਣੀਆ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (790)
ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਿੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥ (790)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (790)

ਤਸਿਿੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਿਾਨੁ ॥ (790)

ਤਜਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਿ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ॥ (790)

ਗਦਹੁ ਚੰਦਤਨ ਖਉਲੀਐ ਭੀ ਸਾਹੂ ਤਸਉ ਪਾਣੁ ॥ (790)

ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਤਜਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ ॥੧॥ (790)
One, who has not known the love or the embrace
of the Beloved, is like a guest visiting an empty
house, who departs disappointed for coming.
AGGS, M 1, p. 790.

ਨਾਨਕ ਕੂ ੜੈ ਕਤਿਐ ਕੂ ੜਾ ਿਣੀਐ ਿਾਣੁ ॥ (790)
ਕੂ ੜਾ ਕਪੜੁ ਕਛੀਐ ਕੂ ੜਾ ਪੈਨਣੁ ਮਾਣੁ ॥੧॥ (790)
ਮ: ੧ ॥ (790)
ਬਾਾਂਗਾ ਬੁਰਗੂ ਤਸੰਙੀਆ ਨਾਲੇ ਤਮਲੀ ਕਲਾਣ ॥ (790)
ਇਤਕ ਦਾਿੇ ਇਤਕ ਮੰਗਿੇ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (790)

ਮ: ੧ ॥ (790)
ਸਉ ਓਲਾਮਹਹੇ ਤਦਨੈ ਕੇ ਰਾਿੀ ਤਮਲਤਨਹਹ ਸਹੰਸ ॥ (790)

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹਹ ੀ ਸੁਤਣ ਕੈ ਮੰਤਨਆ ਹਉ ਤਿਨਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੨॥

ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਛਤਿ ਕੈ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਹੰਸੁ ॥ (790)

(790)

ਤਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜਿੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ॥ (790)
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਸਭੋ ਦੁ ਸਮਨੁ ਹੇਿੁ ॥੨॥ (790)

ਮ :੧ ॥

ਸਲੋ ਕ ਮ:੧ ॥ (791)

ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਤਖਆ ਦੇਤਹ ਮੈ ਿੂ ੰ ਸੰਮਰਥੁ ਦਾਿਾਰੁ ॥ (790)

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ (791)

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ (790)

ਬੇਦ ਪਾਿ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਖਾਇ ॥ (791)

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਪਰਜਾਲੀਐ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਧਾਰੁ ॥ (790)

ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਨ ਜਾਪੈ ਚੰਦੁ ॥ (791)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਵਿਨ ਤਨਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਹੋਇ ॥ (790)

ਜਹ ਤਗਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ਅਤਗਆਨੁ ਤਮਟੰਿੁ ॥ (791)

ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਛੁ ਟੀਐ ਨਦਤਰ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (790)

ਬੇਦ ਪਾਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ॥ (791)
ਪਤੜਹਹ ਪਤੜਹਹ ਪੰਤਿਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰ ॥ (791)

ਮ: ੧ ॥ (790)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰ ॥ (791)

ਇਕੋ ਕੰਿੁ ਸਬਾਈਆ ਤਜਿੀ ਦਤਰ ਖੜੀਆਹ ॥ (790)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੧॥ (791)

ਨਾਨਕ ਕੰਿੈ ਰਿੀਆ ਪੁਛਤਹ ਬਾਿੜੀਆਹ ॥੨॥ (790)
ਮ: ੧ ॥ (791)
ਮ: ੧ ॥ (790)

ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥ (791)

ਸਭੇ ਕੰਿੈ ਰਿੀਆ ਮੈ ਦੋਹਾਗਤਣ ਤਕਿੁ ॥ (790)

ਰਸਨਾ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ (791)

ਮੈ ਿਤਨ ਅਵਗਣ ਏਿੜੇ ਖਸਮੁ ਨ ਿੇਰੇ ਤਚਿੁ ॥੩॥ (790)

ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (791)
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ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (791)

ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥ (795)

ਕਾਇਆ ਕੂ ਮਲ ਿੁ ਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪਤਸ ਮਾਲ ॥ (791)

ਹਮ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿ ਪਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (795)

ਏਨੀ ਿੁ ਲੀ ਰਉ ਕਰੇ ਅਵਰ ਤਕ ਚੁਣੀਅਤਹ ਿਾਲ ॥੧॥ (791)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥ (795)
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਹਾਰੀ

ਸਲੋ ਕ ਮ :੧ ॥ (791)

॥੨॥ (795)

ਪਤਹਲ ਬਸੰਿੈ ਆਗਮਤਨ ਪਤਹਲਾ ਮਉਤਲਓ ਸੋਇ ॥ (791)

ਤਸਖ ਮਤਿ ਸਭ ਬੁਤਧ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ਮੰਤਦਰ ਛਾਵਾ ਿੇਰੇ ॥ (795)

ਤਜਿੁ ਮਉਤਲਐ ਸਭ ਮਉਲੀਐ ਤਿਸਤਹ ਨ ਮਉਤਲਹੁ ਕੋਇ ॥੧॥
(791)

ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਿ ਿੇਰੇ ॥੩॥
(795)
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ਸਰਬ ਤਚੰਿ ਿੁ ਧੁ ਪਾਸੇ ॥ (795)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (795)

ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ॥੪॥੨॥
(795)

ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (795)
ਿੂ ਸੁਲਿਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਿੇਰੀ ਕਵਨ ਵਿਾਈ ॥ (795)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (795)

ਜੋ ਿੂ ਦੇਤਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ (795)

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਆਪੇ ਨੀਸਾਨੁ ॥ (795)

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ (795)

ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਪੇ ਜਾਨੁ ॥ (795)

ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਤਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (795)

ਆਪੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਿਾਣੁ ॥ (795)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁ ਝ ਿੇ ਿੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥ (795)

ਿੂ ਦਾਿਾ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ (795)

ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਤਕਆ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥੨॥

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ (796)

(795)

ਹਉ ਜਾਤਚਕੁ ਿੂ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (796)

ਤਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਤਥ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਧਰਕਟੀ ਨਾਤਰ ॥ (796)

(795)

ਭੂ ੰਿੀ ਕਾਮਤਣ ਕਾਮਤਣਆਤਰ ॥ (796)

ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਤਿਲੁ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥ (795)

ਰਾਜੁ ਰੂਪੁ ਝੂ ਿਾ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ (796)

ਏਿੇ ਕੂ ਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਿਨ ਿਾਈ ॥ (795)

ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਚਾਨਣੁ ਅੰਤਧਆਤਰ ॥੨॥ (796)

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਿਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥
(795)

ਚਤਖ ਛੋਿੀ ਸਹਸਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ (796)
ਬਾਪੁ ਤਦਸੈ ਵੇਜਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (796)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (795)
ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਿਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ॥ (795)
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪਰਾਤਨ ਬਸਿੁ ਹੈ ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥
(795)

ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥ (796)
Those who believe in the Fatherhood of One/God
are not outcastes and they are not afraid of
anyone. AGGS, M 1, p. 796.

ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਦਇਆਲ ਸੇਿੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ (795)
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ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ (796)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ (831)

ਸਬਤਦ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਮਾਤਰਆ ॥ (796)

ਤਵਣੁ ਭੈ ਪਇਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (831)

ਿਾਤਕ ਰਹੇ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਧਾਤਰਆ ॥ (796)

ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ (831)

ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ॥ (796)

ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥ (831)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥੪॥੩॥ (796)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਸ ਰਤਸ ਰਤਸ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (831)
ਤਗਆਨੁ ਤਗਆਨੁ ਕਥੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (831)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (796)

ਕਤਥ ਕਤਥ ਬਾਦੁ ਕਰੇ ਦੁ ਖੁ ਹੋਈ ॥ (831)

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਤਧਆਨੇ ॥ (796)

ਕਤਥ ਕਹਣੈ ਿੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ (831)

ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮਨੁ ਮਾਨੇ ॥ (796)

ਤਬਨੁ ਰਸ ਰਾਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ (831)

ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲੇ ਬਉਰਾਨੇ ॥ (796)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਿੇ ਹੋਈ ॥ (831)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨੇ ॥੧॥ (796)

ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥ (831)

ਤਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ (796)

ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰੁ ਰਹਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (831)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਖਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

ਨਾਵਹੁ ਭੂ ਲੇ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ (831)

ਰਹਾਉ ॥ (796)

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਬੰਤਧਓ ਸਰ ਜਾਤਲ ॥ (831)

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਬਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਦੁ ਖਾਲੀ ॥ (796)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਓ ਤਬਖੁ ਨਾਤਲ ॥ (831)

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਭਾਲੀ ॥ (796)

ਜੋ ਆਾਂਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਤਲ ॥ (831)

ਸਦ ਬੈਰਾਗਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਹਾਲੀ ॥ (796)

ਕਾਰਜੁ ਸੀਧੋ ਤਰਦੈ ਸਮਹਹਾਤਲ ॥੪॥ (831)

ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥ (796)

ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਤਜਤਨ ਸਬਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (831)

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ (796)

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ (831)

ਪਰਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਤਦਖਾਇ ॥ (796)

ਆਪੇ ਕਰਿੈ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥ (831)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (796)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ॥੫॥ (831)

ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ (796)

ਰੈਤਣ ਅੰਧਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ॥ (831)

ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁ ੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ॥ (796)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਝੂ ਿੇ ਕੁ ਚਲ ਕਛੋਤਿ ॥ (831)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (796)

ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥ (831)

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥ (796)

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤਿ ॥੬॥ (831)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥੪॥੪॥ (796)

ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਦਰ ੜਾਮੰ ॥ (831)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਾਂਤਿ ਊਿਮ ਕਰਾਮੰ ॥ (831)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧੦ (831)

ਮਨਮੁਤਖ ਜੋਨੀ ਦੂ ਖ ਸਹਾਮੰ ॥ (831)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (831)

ਬੰਧਨ ਿੂ ਟੇ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਮੰ ॥੭॥ (831)

ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਦੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ (831)

ਮੰਨੇ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥ (831)
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ਤਕਸੁ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂ ਜਾ ॥ (831)

ਮਾਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੀਝੈ ਦਤਰ ਸੋਇ ॥੬॥ (832)

ਦੇਤਖ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥ (831)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਤਿਸ ਕਉ ਜਾਣੈ ॥ (832)

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੮॥੧॥ (831)

ਰਹੈ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (832)
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣ ਸਚੈ ਦਤਰ ਵਾਸੁ ॥ (832)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (832)

ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਸਬਤਦ ਭਏ ਨਾਸੁ ॥੭॥ (832)

ਮਨ ਕਾ ਕਤਹਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ ॥ (832)

ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ॥ (832)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਉਚਰੈ ॥ (832)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹੁ ਤਜਸ ਕਾ ॥ (832)

ਮਾਇਆ ਮਤਦ ਮਾਿੇ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ (832)

ਨਾ ਓਹੁ ਆਵੈ ਨਾ ਓਹੁ ਜਾਇ ॥ (832)

ਤਿਰ ਪਤਿ ਮੁਕਤਿ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ॥੧॥ (832)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥ (832)

ਿਨੁ ਧਨੁ ਕਲਿੁ ਸਭੁ ਦੇਖੁ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥ (832)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (832)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਥਿੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਤਿ (838)

ਕੀਚਤਹ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਕੇਰੀ ॥ (832)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (838)

ਧਨੁ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ (832)

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (838)

ਖਾਕੂ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਸਭੁ ਿੈਲੁ ॥ (832)

ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ॥ (838)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਨਹੀ ਉਿਰੈ ਮੈਲੁ ॥੨॥ (832)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ॥ (838)

ਗੀਿ ਰਾਗ ਘਨ ਿਾਲ ਤਸ ਕੂ ਰੇ ॥ (832)

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਘਤਟ ਘਤਟ ਦੇਤਖਆ ॥ (838)

ਤਿਰ ਹੁ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਦੂ ਰੇ ॥ (832)

ਜੋ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥ (839)

ਦੂ ਜੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਦਰਦੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (832)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥੧॥ (839)

ਛੂ ਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥ (832)

ਤਕਆ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਤਬਨੁ ਜਗਦੀਸੈ ॥ (839)

ਧੋਿੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਗਤਲ ਮਾਲਾ ॥ (832)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਦੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (839)

ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਪੜਤਹ ਨਾਟ ਸਾਲਾ ॥ (832)

ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਪਛੁ ਿਾਣੇ ॥ (839)

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਪੀਆ ॥ (832)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥ (839)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥੪॥ (832)

ਤਕਆ ਲੈ ਆਵਤਹ ਤਕਆ ਲੇ ਜਾਤਹ ॥ (839)

ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਗਰਧਭ ਮੰਜਾਰਾ ॥ (832)

ਤਸਤਰ ਜਮਕਾਲੁ ਤਸ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹ ॥ (839)

ਪਸੂ ਮਲੇ ਛ ਨੀਚ ਚੰਿਾਲਾ ॥ (832)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂ ਟਤਸ ਕੋਇ ॥ (839)

ਗੁਰ ਿੇ ਮੁਹੁ ਿੇਰੇ ਤਿਨਹਹ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਐ ॥ (832)

ਪਾਖੰਤਿ ਕੀਨਹੈਹ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ (839)

ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੫॥ (832)

ਆਪੇ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋਤੜ ॥ (839)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਲਹੈ ਪਦਾਰਥੁ ॥ (832)

ਅੰਿਜ ਿੋਤੜ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜ ॥ (839)

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਤਕਰਿਾਰਥੁ ॥ (832)

ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ (839)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ (832)

ਰਾਤਿ ਤਦਨੰਿੁ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ ॥ (839)
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ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਕਤਰ ਵੇਖਣਹਾਰਾ ॥ (839)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਸ ਖਪਤਹ ਜਤਲ ਜਾਵਤਹ ॥ (839)

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥ (839)

ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵਤਹ ॥੮॥ (839)

ਤਿਰ ਿੀਆ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ॥ (839)

ਸਪਿਮੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰੀਤਰ ॥ (839)

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ ॥ (839)

ਸਾਿ ਸਮੁੰਦ ਭਰੇ ਤਨਰਮਲ ਨੀਤਰ ॥ (839)

ਜੋਿੀ ਜਾਿੀ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ॥ (839)

ਮਜਨੁ ਸੀਲੁ ਸਚੁ ਤਰਦੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (839)

ਤਜਤਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥ (839)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਪਾਵੈ ਸਤਭ ਪਾਤਰ ॥ (839)

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (839)

ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਉ ਭਾਇ ॥ (839)

ਤਕਸੁ ਨੇ ੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਦੂ ਤਰ ॥੪॥ (839)

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੯॥ (839)

ਚਉਤਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾ ॥ (839)

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਬੁਤਧ ਸਾਧੈ ॥ (839)

ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਦਾ ॥ (839)

ਸਚੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਕਰਤਮ ਅਰਾਧੈ ॥ (839)

ਅਸਟ ਦਸਾ ਖਟੁ ਿੀਤਨ ਉਪਾਏ ॥ (839)

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤਬਸਰਾਉ ॥ (839)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥ (839)

ਿਹੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਾਚੋ ਨਾਉ ॥ (839)

ਿੀਤਨ ਸਮਾਵੈ ਚਉਥੈ ਵਾਸਾ ॥ (839)

ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਮਨੂ ਆ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (839)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੫॥ (839)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧੦॥ (839)

ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂ ਿ ਬੇਿਾਲਾ ॥ (839)

ਨਾਉ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਿਾ ॥ (839)

ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (839)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥੁ ਮਹਾ ਬਲਵੰਿਾ ॥ (839)

ਇਤਕ ਭਰ ਤਮ ਭੂ ਖੇ ਮੋਹ ਤਪਆਸੇ ॥ (839)

ਆਈ ਪੂਿਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਰਾ ॥ (840)

ਇਤਕ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਸਬਤਦ ਤਿਰ ਪਿਾਸੇ ॥ (839)

ਪਰਭ ਆਦੇਸੁ ਆਤਦ ਰਖਵਾਰਾ ॥ (840)

ਇਤਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਇਤਕ ਮਤਰ ਧੂਤਰ ॥ (839)

ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥ (840)

ਇਤਕ ਦਤਰ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਦੇਤਖ ਹਦੂ ਤਰ ॥੬॥ (839)

ਓਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੧੧॥ (840)

ਝੂ ਿੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਨਾਉ ॥ (839)

ਦਸਮੀ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (840)

ਕਬਹੁ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ ॥ (839)

ਅਨਤਦਨੁ ਮਜਨੁ ਸਚਾ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ॥ (840)

ਤਪੰਜਤਰ ਪੰਖੀ ਬੰਤਧਆ ਕੋਇ ॥ (839)

ਸਤਚ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭਰ ਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ (840)

ਛੇਰੀਂ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ (839)

ਤਬਲਮੁ ਨ ਿੂ ਟਤਸ ਕਾਚੈ ਿਾਗੈ ॥ (840)

ਿਉ ਛੂ ਟੈ ਜਾ ਖਸਮੁ ਛਿਾਏ ॥ (839)

ਤਜਉ ਿਾਗਾ ਜਗੁ ਏਵੈ ਜਾਣਹੁ ॥ (840)

ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੇ ਭਗਤਿ ਤਦਰ ੜਾਏ ॥੭॥ (839)

ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਸਾਤਚ ਰੰਗੁ ਮਾਣਹੁ ॥੧੨॥ (840)

ਖਸਟੀ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਪਰਭ ਸਾਜੇ ॥ (839)

ਏਕਾਦਸੀ ਇਕੁ ਤਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ॥ (840)

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਤਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥ (839)

ਤਹੰਸਾ ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ (840)

ਜੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥ (839)

ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਬਰਿੁ ਆਿਮ ਚੀਨੈ ॥ (840)

ਸਬਦੇ ਭੇਦੇ ਿਉ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥ (839)

ਪਾਖੰਤਿ ਰਾਤਚ ਿਿੁ ਨਹੀ ਬੀਨੈ ॥ (840)
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ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਾਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ॥ (840)

ਚਉਦਤਸ ਭਵਨ ਪਾਿਾਲ ਸਮਾਏ ॥ (840)

ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲੁ ॥੧੩॥ (840)

ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੧੮॥ (840)

ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਏਕੋ ਏਕਾ ॥ (840)

ਅਮਾਵਤਸਆ ਚੰਦੁ ਗੁਪਿੁ ਗੈਣਾਤਰ ॥ (840)

ਹੋਤਰ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ ॥ (840)

ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (840)

ਿਲੋ ਹਾਰ ਕੀਏ ਿਲੁ ਜਾਇ ॥ (840)

ਸਸੀਅਰੁ ਗਗਤਨ ਜੋਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋ ਈ ॥ (840)

ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇ ॥ (840)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥ (840)

ਕੂ ੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਇ ॥ (840)

ਗੁਰ ਿੇ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥ (840)

ਛੂ ਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧੪॥ (840)

ਮਨਮੁਤਖ ਭੂ ਲੇ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੧੯॥ (840)

ਦੁ ਆਦਤਸ ਮੁਦਰਾ ਮਨੁ ਅਉਧੂਿਾ ॥ (840)

ਘਰੁ ਦਰੁ ਥਾਤਪ ਤਥਰੁ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਵੈ ॥ (840)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਾਗਤਹ ਕਬਤਹ ਨ ਸੂਿਾ ॥ (840)

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥ (840)

ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (840)

ਜਹ ਆਸਾ ਿਹ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸਾ ॥ (840)

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥ (840)

ਿੂ ਟੈ ਖਪਰੁ ਦੁ ਤਬਧਾ ਮਨਸਾ ॥ (840)

ਅਿੀਿ ਭਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ ॥ (840)

ਮਮਿਾ ਜਾਲ ਿੇ ਰਹੈ ਉਦਾਸਾ ॥ (840)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਿਹ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੫॥ (840)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੨੦॥੧॥ (840)

ਦੁ ਆਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ॥ (840)
ਬਾਹਤਰ ਜਾਿੋ ਭੀਿਤਰ ਆਣੈ ॥ (840)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਦਖਣੀ (843)

ਬਰਿੀ ਬਰਿ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮ ॥ (840)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (843)

ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਮੁਤਖ ਨਾਮ ॥ (840)

ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਤਲ ਆਈ ਰਾਮ ॥ (843)

ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਮਤਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ (840)

ਮਟੁ ਕੀ ਿਾਤਰ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥ (843)

ਸਤਭ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧੬॥ (840)

ਤਲਵ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੀ ਗੋਇਤਲ ਸਹਤਜ ਸਬਤਦ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥

ਿੇਰਤਸ ਿਰਵਰ ਸਮੁਦ ਕਨਾਰੈ ॥ (840)

(843)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੂਲੁ ਤਸਖਤਰ ਤਲਵ ਿਾਰੈ ॥ (840)
ਿਰ ਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਬੂਿੈ ਕੋਇ ॥ (840)
ਿਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਰੁ ਜਾਣੈ ॥ (840)
ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ਸਚੁ ਮਤਨ ਭਾਣੈ ॥੧੭॥ (840)
ਚਉਦਤਸ ਚਉਥੇ ਥਾਵਤਹ ਲਤਹ ਪਾਵੈ ॥ (840)
ਰਾਜਸ ਿਾਮਸ ਸਿ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ ॥ (840)
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥ (840)

(843)
ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਿੀ ਦੇਤਖ ਪਰੀਿਮ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ॥ (843)

ਤਨਿਰੁ ਬੂਤਿ ਮਰੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ (840)

ਸਸੀਅਰ ਕੈ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ (840)

ਕਰ ਜੋਤੜ ਗੁਰ ਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਤਮਲਹੁ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀਆ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਤਰ ਦੇਤਖ ਤਪਰੁ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥੧॥ (843)
ਸਤਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ॥ (843)
ਆਉ ਨ ਜਾਉ ਕਹੀ ਅਪਨੇ ਸਹ ਨਾਲੀ ਰਾਮ ॥ (843)
ਨਾਹ ਅਪਨੇ ਸੰਤਗ ਦਾਸੀ ਮੈ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਕੀ ਭਾਵਏ ॥ (843)
ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਹਤਜ ਪਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵਏ ॥ (843)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ ਰਵੈ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀਆ ॥ (843)
ਗੁਤਰ ਸਬਦੁ ਦੀਆ ਦਾਨੁ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ॥੨॥ (843)
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ਸਰੀਧਰ ਮੋਤਹਅੜੀ ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਸੂਿੀ ਰਾਮ ॥ (843)

(844)

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ਸਾਤਚ ਸੰਗੂਿੀ ਰਾਮ ॥ (843)

ਜਾਗੁ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥ (844)

ਧਨ ਸਾਤਚ ਸੰਗਿ
ੂ ੀ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸੂਿੀ ਸੰਤਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥ (843)

ਤਜਤਨ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥ (844)

ਇਕ ਭਾਇ ਇਕ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਮੇਲੀਆ ॥

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਏ ॥

(843)

(844)

ਤਦਨੁ ਰੈਤਣ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਤਵਸਰੈ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਨਰੰਜਨੋ ॥ (843)

ਓਹੁ ਸਬਤਦ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥ (844)

ਸਬਤਦ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੋ ॥੩॥ (843)

ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਰਾਿਾ ਸਾਚੁ ਮਤਨ ਗੁਣ ਸਾਤਰਆ ॥ (844)

ਜੋਤਿ ਸਬਾਇੜੀਏ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ॥ (843)

ਓਹੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥੩॥

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥ (843)

(844)

ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰੁ ਸਾਚਾ ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਈਐ ॥ (843)

ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਭਗਤਿ ਸਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ॥ (844)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਲੋ ਭੁ ਜਾਲਹੁ ਸਬਤਦ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ (843)

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਸੀਝਤਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ॥ (844)

ਦਤਰ ਜਾਇ ਦਰਸਨੁ ਕਰੀ ਭਾਣੈ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ (843)

ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਰੀਝੈ ਸਬਤਦ ਸੀਝੈ ਿਰ ੈ ਲੋ ਕ ਨਾਥੁ ਪਛਾਣਏ ॥ (844)

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਤਿਰ ਪਿੀ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥

ਮਨੁ ਿੀਤਗ ਿੋਤਲ ਨ ਜਾਇ ਕਿ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਪਰੁ ਜਾਣਏ ॥ (844)

(843)

ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਿਾਣੁ ਿਕੀਆ ਿੇਰਓ ॥ (844)
ਸਾਤਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਝਗਰੁ ਤਨਬੇਰਓ ॥੪॥੨॥
(844)

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (843)
ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਤਚ ਤਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥ (843)
ਮੋਹੀ ਪਰੇਮ ਤਪਰੇ ਪਰਤਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ (843)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (854)

ਅਤਵਗਿੋ ਹਤਰ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਤਿਸੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ॥ (843)

ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੋ ਲੁ ਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਤਲਹਾਤਨ ॥ (854)

ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਾਿਾ ਜੀਆ ਅੰਦਤਰ ਿੂ ੰ ਜੀਐ ॥

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ ਖਾਇ ਤਨਦਾਤਨ ॥੧॥ (854)

(843)
ਮੈ ਅਵਰੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸ ਰਹੇ ॥

ਮ: ੧ ॥ (854)

(844)

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਤਰਆ ਸੋਇ ॥ (854)

ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਿੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਤਹ ਰਹੇ ॥੧॥ (844)

ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੨॥ (854)

ਤਭੰਨੜੀ ਰੈਤਣ ਭਲੀ ਤਦਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥ (844)
ਤਨਜ ਘਤਰ ਸੂਿੜੀਏ ਤਪਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ॥ (844)
ਨਵ ਹਾਤਣ ਨਵ ਧਨ ਸਬਤਦ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਤਪਰ ਭਾਣੀਆ ॥
(844)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ (876)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (876)

ਿਤਜ ਕੂ ੜੁ ਕਪਟੁ ਸੁਭਾਉ ਦੂ ਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋ ਕਾਣੀਆ ॥ (844)

ਕੋਈ ਪੜਿਾ ਸਹਸਾਤਕਰਿਾ ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ ॥ (876)

ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕੰਿੇ ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥ (844)

ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਤਧਆਨਾ ॥ (876)

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਿੁ ਧੁ ਭਾਤਣਆ ॥੨॥

ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਿੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥
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(876)

॥ (877)

ਨ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨ ਗਿੇ ॥ (876)

ਤਜਸੁ ਦਰ ਕਾਰਤਣ ਤਿਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥

ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ

(877)

ਲਾਜ ਪਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (876)

ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ॥ (877)

ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਤਭ ਚੜਿੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥ (876)

ਜੀਵਤਿਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (877)

ਲੋ ਭੀ ਜੀਅੜਾ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਿੁ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਿਾ ਭਾਲੇ ॥੨॥ (876)

ਦੁ ਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁ ਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥

ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ਜੀਵਣੁ ਸਾਜਤਹ ਮਾਈ ॥ (876)

(877)

ਏਤਕ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖਹ ਸੁਆਮੀ ਭਾਤਹ ਬਲੰਿੀ ਆਈ ॥੩॥ (876)
ਨ ਤਕਸੀ ਕਾ ਮੀਿੁ ਨ ਤਕਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤਕਸੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
(876)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਿੂ ਦੇਵਤਹ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੪॥੧॥ (876)

ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਤਧਆ ਸਿ ਕੈ ਆਸਤਣ ਪੁਰਖੁ
ਰਹੈ ॥੨॥ (877)
ਤਕੰਿੇ ਨਾਮਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਿੁ ਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥
(877)
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਕਰੇ ॥੩॥
(877)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (876)

ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦਸ
ੇ ਾ ਿਬ ਹੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥ (877)

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਿੇਰੀ ਪਸਤਰ ਰਹੀ ॥ (876)
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥ (876)
ਜੀਵਨ ਿਲਬ ਤਨਵਾਤਰ ਸੁਆਮੀ ॥ (876)
ਅੰਧ ਕੂ ਤਪ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਤਿਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਉਿਰਉ ਪਾਤਰ
ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (876)
ਜਹ ਭੀਿਤਰ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਬਤਸਆ ਬਾਹਤਰ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ॥ (876)
ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਤਨਿ ਸਾਤਹਬੁ ਸਦਾ ਤਚੰਿ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥

ਆਸਾ ਭੀਿਤਰ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ਿਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਮਲੈ ॥੪॥ (877)
ਇਨ ਤਬਤਧ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ॥ (877)
ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂ ਜਾ ॥੩॥ (877)
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877)
ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਤਸੰਙੀ ਬਾਜੈ ਲੋ ਕੁ ਸੁਣੇ ॥ (877)

(876)

ਪਿੁ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਿਾਈ ਭੀਤਖਆ ਨਾਮੁ ਪੜੇ ॥੧॥ (877)

ਆਪੇ ਨੇ ੜੈ ਆਪੇ ਦੂ ਤਰ ॥ (876)

ਬਾਬਾ ਗੋਰਖੁ ਜਾਗੈ ॥ (877)
ਗੋਰਖੁ ਸੋ ਤਜਤਨ ਗੋਇ ਉਿਾਲੀ ਕਰਿੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (876)

(877)

ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ (876)
ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥ (877)
ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਬਾਹਤਰ ਮਾਇਆ ਨੈ ਣੀ ਲਾਗਤਸ ਬਾਣੀ ॥ (877)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਪਰਿਾਪਤਹਗਾ ਪਰਾਣੀ ॥੪॥੨॥
(877)

ਪਾਣੀ ਪਰਾਣ ਪਵਤਣ ਬੰਤਧ ਰਾਖੇ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਮੁਤਖ ਦੀਏ ॥ (877)
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਉ ਧਰਿੀ ਦੀਨੀ ਏਿੇ ਗੁਣ ਤਵਸਰੇ ॥੨॥ (877)
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਰੁ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥ (877)
ਜੇ ਤਿਨ ਤਮਲਾ ਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖਾ ਿਾ ਮਨੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੩॥ (877)
ਕਾਗਦੁ ਲੂ ਣੁ ਰਹੈ ਤਘਰਿ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ॥ (877)
ਐਸੇ ਭਗਿ ਤਮਲਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮੁ ਤਕਆ ਕਰੈ ॥੪॥੪॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877)
ਤਜਿੁ ਦਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਿਤਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ

(877)
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877)

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ॥ (878)

ਸੁਤਣ ਮਾਤਛੰਦਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ॥ (877)

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਤਟਓ ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਤਨਬੇਰਾ ॥੩॥੬॥

ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਿੋਲੈ ॥ (877)

(878)

ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ ॥ (877)
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁ ਲ ਿਾਰੇ ॥੧॥ (877)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878)

ਸੋ ਅਉਧੂਿੁ ਐਸੀ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥ (877)

ਸੁਰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਰਲਾਈਐ ਏਿੁ ॥ (878)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (877)

ਿਨੁ ਕਤਰ ਿੁ ਲਹਾ ਲੰਘਤਹ ਜੇਿੁ ॥ (878)

ਤਭਤਖਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲੈ ॥ (877)

ਅੰਿਤਰ ਭਾਤਹ ਤਿਸੈ ਿੂ ਰਖੁ ॥ (878)

ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਿਰ ਪਤਿ ਸੰਿੋਤਖ ਅਮੁਲੈ ॥ (877)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕੁ ॥੧॥ (878)

ਤਧਆਨ ਰੂਤਪ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥ (877)

ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਤਰ ਿਰਾਇ ॥ (878)

ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਿਾੜੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ (877)

ਤਜਿੁ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (878)

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥ (877)

ਹਛੀ ਤਮਟੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ (878)

ਸੁਤਣ ਮਾਤਛੰਦਰਾ ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਣੀ ॥ (877)

ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੈ ਸੋਇ ॥ (878)

ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥ (877)

ਕਰਣੀ ਿੇ ਕਤਰ ਚਕਹੁ ਢਾਤਲ ॥ (878)

ਤਨਹਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਪਾਏ ॥੩॥ (877)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥੨॥ (878)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਗਮੁ ਸੁਣਾਏ ॥ (877)

ਆਪੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਜਾ ਸੋਇ ॥ (878)

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਤਧ ਤਮਲਾਏ ॥ (877)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ (878)

ਦੀਤਖਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥ (877)

ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਦੀਵਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥ (878)

ਤਛਅ ਦਰਸਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੪॥੫॥ (878)

ਪਾਣੀ ਮਰੈ ਨ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥ (878)
ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਤਰ ਿਰਾਇ ॥੩॥ (878)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878)

ਿੋਲੈ ਵਾਉ ਨ ਵਿਾ ਹੋਇ ॥ (878)

ਹਮ ਿੋਲਿ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਿੁ ਜਾਈ ॥ (878)

ਜਾਪੈ ਤਜਉ ਤਸੰਘਾਸਤਣ ਲੋ ਇ ॥ (878)

ਸਨਮੁਖ ਤਸਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਤਨਹਚਉ ਦੇਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥
(878)

ਖਿਰ ੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਤਕ ਵੈਸੁ ॥ (878)

ਗੁਰ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ (878)

ਤਨਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ॥ (878)

ਦੇਤਹ ਭਗਤਿ ਪੂਰਨ ਅਤਵਨਾਸੀ ਹਉ ਿੁ ਝ ਕਉ ਬਤਲਹਾਤਰਆ ॥੧॥

ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਇ ॥ (878)

ਰਹਾਉ ॥ (878)

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥ (878)
There are thousands and thousands of Khatris,
Brahmans, Sudras and Vaisyas. Anyone of them,
who lights the lamp of God-consciousness,
obtains emancipation from the corrupting
influence of worldly temptations. AGGS, M 1, p.

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੰਗਮ ਏਕੁ ਤਸਧੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥
(878)
ਪਰਸਿ ਪੈਰ ਤਸਝਿ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਤਜਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥
(878)
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(879)

878.

ਧੁਤਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ਤਧਆਨ ਮਤਹ ਜਾਤਨਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878)

॥੩॥ (879)

ਿੁ ਧਨੋ ਤਨਵਣੁ ਮੰਨਣੁ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥ (878)

ਮਨ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਮਨੂ ਆ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ (879)

ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ (878)

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਨ ਏਕ ਸਬਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ (878)

॥੪॥੯॥ (879)

ਿਾ ਸੁਤਣ ਸਤਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਤਸ ॥੧॥ (878)
ਨਾਨਕ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥ (878)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (879)

ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (878)

ਜਾ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ (879)

ਪਰਾਪਤਿ ਪੋਿਾ ਕਰਮੁ ਪਸਾਉ ॥ (878)

ਿਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥ (879)

ਿੂ ਦੇਵਤਹ ਮੰਗਿ ਜਨ ਚਾਉ ॥ (878)

ਸੋ ਸੇਵਤਕ ਰਾਮ ਤਪਆਰੀ ॥ (879)

ਭਾਿੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਿੁ ਆਇ ॥ (878)

ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥ (879)

ਧੁਤਰ ਿੈ ਛੋਿੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥੨॥ (878)

ਸੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥ (879)

ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ॥ (878)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਲਾਜ ਛੋਤਿ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ

ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਧਰੈ ॥ (878)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ (878)
ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥੩॥ (878)
ਲੋ ਕੁ ਤਧਕਾਰੁ ਕਹੈ ਮੰਗਿ ਜਨ ਮਾਗਿ ਮਾਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (878)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (879)
ਧੁਤਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰਾ ॥ (879)
ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਤਸ ਮੋਰਾ ॥ (879)
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਸਮਾਇਆ ॥ (879)

ਸਹ ਕੀਆ ਗਲਾ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਿੈ ਿਾ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ

ਗੁਰੁ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ (879)

॥੪॥੮॥ (878)

ਸਤਭ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ (879)
ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਸਾਤਰਗਪਾਣੀ ॥ (879)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878)

ਿਹ ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਿਪ ਸਾਰੇ ॥ (879)

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਤਹ ਸਾਗਰੁ ਕਵਣੁ ਬੁਝੈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ਗੁਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥ (879)

(878)

ਜਹ ਆਪੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ (879)

ਉਿਭੁ ਜ ਚਲਿ ਆਤਪ ਕਤਰ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ (878)

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥ (879)

ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਈ ॥ (879)

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (879)

ਤਿਸ ਿੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (879)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥ (879)

ਤਦਨ ਮਤਹ ਰੈਤਣ ਰੈਤਣ ਮਤਹ ਤਦਨੀਅਰੁ ਉਸਨ ਸੀਿ ਤਬਤਧ ਸੋਈ ॥
(879)
ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
(879)
ਪੁਰਖ ਮਤਹ ਨਾਤਰ ਨਾਤਰ ਮਤਹ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (879)
ਛਾਦਨੁ ਭੋਜਨੁ ਮਾਗਿੁ ਭਾਗੈ ॥ (879)
ਖੁਤਧਆ ਦੁ ਸਟ ਜਲੈ ਦੁ ਖੁ ਆਗੈ ॥ (879)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

158

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (879)

ਜਾ ਤਸਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਿਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥ (902)

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੧॥ (879)

ਆਖੁ ਗੁਣਾ ਕਤਲ ਆਈਐ ॥ (903)

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਸਹਜ ਘਤਰ ਵਾਸੈ ॥ (879)

ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ ਰਤਹਆ ਿਪਾਵਸੁ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਤਹ ਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥

ਏਕ ਤਦਰ ਸਤਟ ਏਕੋ ਕਤਰ ਦੇਤਖਆ ਭੀਤਖਆ ਭਾਇ ਸਬਤਦ ਤਿਰ ਪਿਾਸੈ

ਰਹਾਉ ॥ (903)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (879)

ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸਰਾ ਤਨਬੇੜੀ ਕਾਜੀ ਤਿਸਨਾ ਹੋਆ ॥ (903)

ਪੰਚ ਬੈਲ ਗਿੀਆ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ॥ (879)

ਬਾਣੀ ਬਰਹਮਾ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਲਤਹਆ ॥੫॥

ਰਾਮ ਕਲਾ ਤਨਬਹੈ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥ (879)

(903)
ਪਤਿ ਤਵਣੁ ਪੂਜਾ ਸਿ ਤਵਣੁ ਸੰਜਮੁ ਜਿ ਤਵਣੁ ਕਾਹੇ ਜਨੇ ਊ ॥

ਧਰ ਿੂ ਟੀ ਗਾਿੋ ਤਸਰ ਭਾਤਰ ॥ (879)
ਲਕਰੀ ਤਬਖਤਰ ਜਰੀ ਮੰਝ ਭਾਤਰ ॥੨॥ (879)
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਜੋਗੀ ॥ (879)
ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਣਾ ਸੋਗ ਤਬਓਗੀ ॥ (879)
ਭੁ ਗਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥ (879)
ਅਸਤਥਰੁ ਕੰਧੁ ਜਪੈ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥੩॥ (879)
ਸਹਜ ਜਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੂ ਟਾ ॥ (879)

(903)
ਨਾਵਹੁ ਧੋਵਹੁ ਤਿਲਕੁ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਤਵਣੁ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ॥੬॥
(903)
ਕਤਲ ਪਰਵਾਣੁ ਕਿੇਬ ਕੁ ਰਾਣੁ ॥ (903)
ਪੋਥੀ ਪੰਤਿਿ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ ॥ (903)
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਮਾਣੁ ॥ (903)
ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਿੂ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੭॥ (903)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲੂ ਟਾ ॥ (879)
ਮਨ ਮਤਹ ਮੁੰਦਰਾ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥ (879)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਏਦੂ ਉਪਤਰ ਕਰਮੁ ਨਹੀ ॥ (903)
ਜੇ ਘਤਰ ਹੋਦੈ ਮੰਗਤਣ ਜਾਈਐ ਤਿਤਰ ਓਲਾਮਾ ਤਮਲੈ ਿਹੀ ॥੮॥੧॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਿਰਣਾ ॥੪॥੧੧॥ (879)

(903)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ (902)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (903)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (902)

ਜਗੁ ਪਰਬੋਧਤਹ ਮੜੀ ਬਧਾਵਤਹ ॥ (903)

ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਤਹ ਸੇ ਿਾਰੇ ਸੋਈ ਤਦਨੀਅਰੁ ਿਪਿ ਰਹੈ ॥ (902)

ਆਸਣੁ ਤਿਆਤਗ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ॥ (903)

ਸਾ ਧਰਿੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁ ਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥

ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥ (903)

(902)

ਨਾ ਅਉਧੂਿੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ (903)

ਜੀਵਨ ਿਲਬ ਤਨਵਾਤਰ ॥ (902)
ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਤਹ ਤਧਙਾਣਾ ਕਤਲ ਲਖਣ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (902)
ਤਕਿੈ ਦੇਤਸ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਿੀਰਥ ਪਾਤਸ ਨ ਬੈਿਾ ॥ (902)
ਦਾਿਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਿਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਤਰ ਨ ਬੈਿਾ ॥੨॥ (902)
ਜੇ ਕੋ ਸਿੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਿਪ ਘਤਰ ਿਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (902)
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਤਲ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥ (902)
ਤਜਸੁ ਤਸਕਦਾਰੀ ਤਿਸਤਹ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਿਰਣਾ ॥ (902)

ਜੋਗੀ ਬੈਤਸ ਰਹਹੁ ਦੁ ਤਬਧਾ ਦੁ ਖੁ ਭਾਗੈ ॥ (903)
ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗਿ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (903)
ਗਾਵਤਹ ਗੀਿ ਨ ਚੀਨਤਹ ਆਪੁ ॥ (903)
ਤਕਉ ਲਾਗੀ ਤਨਵਰੈ ਪਰਿਾਪੁ ॥ (903)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਰਚੈ ਮਨ ਭਾਇ ॥ (903)
ਤਭਤਖਆ ਸਹਜ ਵੀਚਾਰੀ ਖਾਇ ॥੨॥ (903)
ਭਸਮ ਚੜਾਇ ਕਰਤਹ ਪਾਖੰਿੁ ॥ (903)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

159

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਹਤਹ ਜਮ ਿੰਿੁ ॥ (903)

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਧੁਤਨ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ॥ (903)

ਿੂ ਟੈ ਖਾਪਰੁ ਭੀਖ ਨ ਭਾਇ ॥ (903)

ਵਾਜੈ ਅਨਹਦੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ (903)

ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ (903)

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਪਿੀਣਾ ॥੧॥ (903)
ਪਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ (903)

ਤਬੰਦੁ ਨ ਰਾਖਤਹ ਜਿੀ ਕਹਾਵਤਹ ॥ (903)
A Yogi calls himself jati (celibate) but has no
control over his sexual drive.
AGGS, M 1, p. 903.

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈਐ ॥੧॥

ਮਾਈ ਮਾਗਿ ਿਰ ੈ ਲੋ ਭਾਵਤਹ ॥ (903)

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ॥ (904)

ਤਨਰਦਇਆ ਨਹੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ (903)

ਤਿਿੁ ਰਾਿਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥ (904)

ਬੂਿਿ ਬੂਿੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥੪॥ (903)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (904)

ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਤਖੰਥਾ ਬਹੁ ਥਟੂ ਆ ॥ (903)

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ (904)

ਝੂ ਿੋ ਖੇਲੁ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਨਟੂ ਆ ॥ (903)

ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਮੋਤਹ ॥ (904)

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਤਚੰਿਾ ਬਹੁ ਜਾਰੇ ॥ (903)

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਸੋਤਹ ॥੩॥ (904)

ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੇ ॥੫॥ (903)

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥ (904)

ਮੁੰਦਰਾ ਿਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਤਨ ॥ (903)

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਦੁ ਰਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ ॥ (904)

ਰਹਾਉ ॥ (903)
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬਵਰਤਜ ਸਮਾਏ ॥ (904)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ (904)

ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਤਬਤਦਆ ਤਬਤਗਆਤਨ ॥ (903)
ਤਜਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਸਾਤਦ ਲ ਭਾਨਾ ॥ (903)
ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਤਮਟੈ ਨੀਸਾਨਾ ॥੬॥ (903)
ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਲੋ ਗਾ ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਜੋਗਾ ॥ (903)
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ਚੂਕਤਸ ਸੋਗਾ ॥ (903)

ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (904)
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਅੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥੪॥ (904)
He, who remembers God constantly, becomes a
“jiwan mukta” through inner enlightenment.
AGGS, M 1, p. 904.

ਊਜਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਹੋਇ ॥ (903)
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੭॥ (903)
ਿੁ ਝ ਪਤਹ ਨਉ ਤਨਤਧ ਿੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ (903)
ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥ (903)

ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਤਦ ਸੰਘਾਰੇ ॥ (904)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਸੁਚੀਿੁ ॥ (903)
ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਤਿਰ ਭਵਣ ਮੀਿੁ ॥੮॥੨॥ (903)
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (903)
ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ (903)

ਅਤਲਪਿ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰੇ ॥ (904)
ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਿੋਲਾਏ ॥ (904)
ਸਹਜ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਹਉ ਸਮਾਏ ॥੫॥ (904)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਅਉਧੂਿਾ ॥ (904)
ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਿਿੁ ਪਰੋਿਾ ॥ (904)
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ਜਗੁ ਸੂਿਾ ਮਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (904)

ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਤਕਰਿਾਰਤਥ ॥੩॥ (904)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੬॥ (904)

ਵਾਚੈ ਵਾਦੁ ਨ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ (904)

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ॥ (904)

ਆਤਪ ਿੁ ਬੈ ਤਕਉ ਤਪਿਰਾ ਿਾਰੈ ॥ (904)

ਅਤਵਗਿ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿੀ ॥ (904)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਚੀਨੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ (904)

ਿਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨੀ ॥ (904)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪॥ (904)

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥੭॥ (904)

ਗਣਿ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਦੁ ਖੁ ਜੀਐ ॥ (904)

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਸਹਤਜ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥ (904)

ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਵੈ ਸੁਖੁ ਥੀਐ ॥ (904)

ਿਤਜ ਹਉ ਲੋ ਭਾ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥ (904)

ਕਤਰ ਅਪਰਾਧ ਸਰਤਣ ਹਮ ਆਇਆ ॥ (904)

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਅਪਨਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (904)

ਗੁਰ ਹਤਰ ਭੇਟੇ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥੫॥ (904)

ਨਾਨਕ ਦੂ ਜਾ ਮੇਤਟ ਸਮਾਤਨਆ ॥੮॥੩॥ (904)

ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਨ ਆਈਐ ਬਰਹਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (904)
ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਈਐ ਜਨਤਮ ਮਤਰ ਆਈਐ ॥ (904)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (904)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧਉ ਮਰੈ ਤਬਕਾਰੁ ॥ (904)

ਸਾਹਾ ਗਣਤਹ ਨ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (904)

ਨਾ ਤਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ ॥੬॥ (904)

ਸਾਹੇ ਊਪਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ (904)

ਇਤਕ ਪਾਧੇ ਪੰਤਿਿ ਤਮਸਰ ਕਹਾਵਤਹ ॥ (904)

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥ (904)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਰਾਿੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥ (904)

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ (904)

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ (905)

ਝੂ ਿੁ ਨ ਬੋਤਲ ਪਾਿੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥ (904)

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਜਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥੭॥ (905)

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਤਦ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (904)

ਏਕੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਚੁ ਏਕੈ ॥ (905)

ਗਤਣ ਗਤਣ ਜੋਿਕੁ ਕਾਾਂਿੀ ਕੀਨੀ ॥ (904)

ਬੂਝੁ ਤਗਆਨੀ ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕੈ ॥ (905)

ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੈ ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥ (904)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੀ ਏਕੋ ਜਾਤਣਆ ॥ (905)
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮੇਤਟ ਸਮਾਤਣਆ ॥੮॥ (905)

ਸਭਸੈ ਊਪਤਰ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (904)
Deliberation and discussion on Guru’s teaching
is the utmost objective for a Sikh (learner of
Truth). AGGS, M 1, p. 904.

ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ (905)
ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (905)
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ (905)
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੯॥੪॥ (905)

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥ (904)
ਨਾਵਤਹ ਧੋਵਤਹ ਪੂਜਤਹ ਸੈਲਾ ॥ (904)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905)
ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ (905)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ ॥ (904)
ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸਾਰਤਥ ॥ (904)

ਵਰਿੁ ਿਪਨੁ ਕਤਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥ (905)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥ (905)
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ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮਨਾ ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥ (905)

ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁ ਰੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ (905)

ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਤਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਤਨ ਿਤਸ ਨ ਸਕੈ ਹਤਰ ਕਾ ਰਸੁ

ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਜਮ

ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (905)

ਿੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (905)

ਵਾਦੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ ॥ (905)

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮੋਲੁ ॥ (905)

ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਤਬਤਖਆ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥ (905)

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਮਰੁ ਅਿੋਲੁ ॥ (905)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਦੂ ਖੁ ਸਹੀਜੈ ॥੨॥ (905)

ਤਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲੁ ॥ (905)

ਚਾੜਤਸ ਪਵਨੁ ਤਸੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥ (905)

ਘਤਰ ਦਤਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲੁ ॥੨॥ (905)

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ॥ (905)

ਇਤਕ ਬਨ ਮਤਹ ਬੈਸਤਹ ਿੂ ਗਤਰ ਅਸਥਾਨੁ ॥ (905)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ ॥੩॥ (905)

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਪਚਤਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (905)

ਅੰਿਤਰ ਪੰਚ ਅਗਤਨ ਤਕਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ ॥ (905)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਆ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨੁ ॥ (905)

ਅੰਿਤਰ ਚੋਰੁ ਤਕਉ ਸਾਦੁ ਲਹੀਜੈ ॥ (905)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥ (905)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥ (905)

ਹਿੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥ (905)

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਿੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ॥ (905)

ਪਾਿ ਪੜੈ ਲੇ ਲੋ ਕ ਸੁਣਾਵੈ ॥ (905)

ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਤਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥ (905)

ਿੀਰਤਥ ਭਰਮਤਸ ਤਬਆਤਧ ਨ ਜਾਵੈ ॥ (906)

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਦੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੫॥ (905)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ (906)

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਤਹ ਦੇਹੀ ਦੁ ਖੁ ਦੀਜੈ ॥ (905)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨਹੀ ਥੀਜੈ ॥ (905)
ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੈ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥੬॥ (905)
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਛ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀਜੈ ॥ (905)
ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥ (905)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਜੈ ॥੭॥ (905)
ਊਂਦਰ ਦੂ ੰਦਰ ਪਾਤਸ ਧਰੀਜੈ ॥ (905)

ਜਿਨ ਕਰੈ ਤਬੰਦੁ ਤਕਵੈ ਨ ਰਹਾਈ ॥ (906)
In spite of all efforts the yogi/ascetic cannot
control his sexual urge. AGGS, M 1, p. 906.
ਮਨੂ ਆ ਿੋਲੈ ਨਰਕੇ ਪਾਈ ॥ (906)
ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਧੋ ਲਹੈ ਸਜਾਈ ॥ (906)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੫॥ (906)

ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥ (905)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਕੀਜੈ ॥੮॥੫॥ (905)

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਕੇਿੇ ਮੁਤਨ ਦੇਵਾ ॥ (906)
ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਨ ਤਿਰ ਪਿਾਵਤਹ ਭੇਵਾ ॥ (906)
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਗਹਤਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ॥ (906)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905)
ਅੰਿਤਰ ਉਿਭੁ ਜੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (905)
ਜੋ ਕਹੀਐ ਸੋ ਪਰਭ ਿੇ ਹੋਈ ॥ (905)
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ (905)
ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ (905)

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਨਰਮਲ ਅਤਭਮਾਨ ਅਭੇਵਾ ॥੬॥ (906)
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ (906)
ਿੁ ਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ ਸੁਭਾਉ ॥ (906)
ਿੁ ਮ ਿੇ ਉਪਤਜਓ ਭਗਿੀ ਭਾਉ ॥ (906)
ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੭॥ (906)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

162

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਮਨ ਭੀਨੈ ॥ (906)

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਕਉ ਆਵਿ ਦੇਖੈ ਸਾਕਿ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ਭਇਆ ॥

ਝੂ ਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਪਾਖੰਤਿ ਕੀਨੈ ॥ (906)

(906)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨਹੀ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥ (906)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੬॥ (906)

ਤਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਤਿਤਰ ਲੇ ਵੈ ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਦੂ ਖੁ ਪਇਆ
॥੭॥ (906)
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਤਿਸਤਹ ਮਇਆ ॥
(906)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (906)
ਤਜਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਵਤਹ ਬਉਰੇ ਤਜਉ ਜਨਮੇ ਤਿਉ ਮਰਣੁ
ਭਇਆ ॥ (906)
ਤਜਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਿੇਿਾ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਭਵਜਤਲ
ਪਇਆ ॥੧॥ (906)

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਲੈ ਪਾਤਰ ਪਇਆ
॥੮॥ (906)
ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵਤਹ ਤਕਸਤਹ ਸੁਣਾਵਤਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਤਲ ਪਇਆ ॥
(906)
ਦੇਤਖ ਕੁ ਟੰਬੁ ਮਾਇਆ ਤਗਰਹ ਮੰਦਰੁ ਸਾਕਿੁ ਜੰਜਾਤਲ ਪਰਾਤਲ ਪਇਆ

ਿਨੁ ਧਨੁ ਦੇਖਿ ਗਰਤਬ ਗਇਆ ॥ (906)

॥੯॥ (906)

ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ਵਧਾਇਤਹ ਕੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਭਰਤਮ

ਜਾ ਆਏ ਿਾ ਤਿਨਤਹ ਪਿਾਏ ਚਾਲੇ ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਇ ਲਇਆ ॥

ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (906)

(907)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸੀਲੁ ਨ ਰਾਤਖਆ ਪਰੇਿ ਤਪੰਜਰ ਮਤਹ ਕਾਸਟੁ ਭਇਆ

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਬਖਸਣਹਾਰੈ ਬਖਤਸ ਲਇਆ

॥ (906)

॥੧੦॥ (907)

ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨੁ ਬਾਤਦ ਜਇਆ

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਚਾਤਖਆ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਭਇਆ

॥੨॥ (906)

॥ (907)

ਲਾਲਤਚ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਬੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਸਰਤਣ

(906)

ਪਇਆ ॥੧੧॥ (907)

ਜਾ ਜਮੁ ਧਾਇ ਕੇਸ ਗਤਹ ਮਾਰੈ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਮੁਤਖ ਕਾਲ ਗਇਆ

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਤਬਰਕਿੁ ਭਇਆ

॥੩॥ (906)

॥ (907)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨੰਦਾ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥

ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ਲਇਆ

(906)

॥੧੨॥੭॥ (907)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਨਰਤਕ
ਗਇਆ ॥੪॥ (906)
ਤਖਨ ਮਤਹ ਵੇਸ ਕਰਤਹ ਨਟੂ ਆ ਤਜਉ ਮੋਹ ਪਾਪ ਮਤਹ ਗਲਿੁ ਗਇਆ
॥ (906)
ਇਿ ਉਿ ਮਾਇਆ ਦੇਤਖ ਪਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਗਨੁ ਭਇਆ
॥੫॥ (906)
ਕਰਤਹ ਤਬਕਾਰ ਤਵਥਾਰ ਘਨੇ ਰੇ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਪਇਆ ॥
(906)
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਵਹੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥੬॥
(906)

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (907)
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਤਦਰ ੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਰਤਸ ਲੀਣਾ ॥੧॥
(907)
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਰੰਤਗ ਲੀਣਾ ॥ (907)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਤਖ ਪਿੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (907)
ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਤਰ ਤਦਰ ਸਤਟ ਸਮੈਸਤਰ ਅਨਹਿ ਸਬਤਦ ਰੰਗੀਣਾ ॥੨॥
(907)
ਸਿੁ ਬੰਤਧ ਕੁ ਪੀਨ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਤਜਹਵਾ ਰੰਤਗ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥
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(907)

(907)

ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤਜਤਨ ਰਚੁ ਰਾਚੇ ਤਕਰਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਪਿੀਣਾ ॥੪॥

ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਅਉਧੂ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਪਾਰੀ ॥੮॥

(907)

(907)
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਤਹ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥

ਏਕ ਮਤਹ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਤਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਈ

(907)

॥੫॥ (907)
Satguru made me see (understand) that One is in
all and all are in One. AGGS, M 1, p. 907.

ਸਬਤਦ ਰਵੈ ਆਸਤਣ ਘਤਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੦॥
(907)
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਕਹੇ ਕਤਹ ਬਪੁਰੇ ਜੀਵਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥੧੧॥
(907)
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਾਰੀ ॥੧੨॥

ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥

(908)

(907)

ਕਾਇਆ ਸੋਤਧ ਿਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਆਿਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥

ਦੀਪਕ ਿੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਤਿਰ ਭਵਣ ਜੋਤਿ ਤਦਖਾਈ ॥੭॥

(908)

(907)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਰਤਵਆ ਗੁਣਕਾਰੀ

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਿੇ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੮॥ (907)

॥੧੪॥ (908)

ਮੋਤਹ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਿਾ ਹਉਮੈ ਤਿਰ ਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥ (908)

(907)

ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਿੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਰੀ ॥੧੬॥ (908)

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਕੀ ਛੂ ਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥
(907)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗ ਸਬਤਦ ਆਿਮੁ ਚੀਨੈ ਤਹਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧੭॥
(908)
ਮਨੂ ਆ ਅਸਤਥਰੁ ਸਬਦੇ ਰਾਿਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੧੮॥ (908)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (907)

ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਨ ਪਾਖੰਿੁ ਅਉਧੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥

ਅਉਹਤਿ ਹਸਿ ਮੜੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ

(908)

॥੧॥ (907)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ਅਉਧੂ ਜਿੁ ਸਿੁ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੦॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੇਿੀ ਸਬਤਦ ਉਧਾਰੀ ਸੰਿਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (907)

(908)

ਮਮਿਾ ਮਾਤਰ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੨॥ (907)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੧॥ (908)

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨੈ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲੁ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਤਦ ਿਰੈ ਕੁ ਲ ਿਾਰੀ ॥੨੨॥

(907)

(908)

ਤਸੰਙੀ ਸੁਰਤਿ ਅਨਾਹਤਦ ਵਾਜੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੪॥

ਸਬਤਦ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੩॥

(907)

(908)

ਪਰਪੰਚ ਬੇਣੁ ਿਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਬਰਹਮ ਅਗਤਨ ਪਰਜਾਰੀ ॥੫॥

ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਅਉਧੂ ਤਨਕਸੈ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੪॥

(907)

(908)

ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਅਤਹਤਨਤਸ ਦੀਪਕੁ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰੀ ॥੬॥

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੨੫॥੯॥

(907)

(908)

ਰਤਵ ਸਤਸ ਲਉਕੇ ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਤਨਰਾਰੀ ॥੭॥
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ (929)

ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂ ਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥ (930)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (929)

ਇਸੁ ਕਰਿੇ ਕਉ ਤਕਉ ਗਤਹ ਰਾਖਉ ਅਿਤਰਓ ਿੁ ਤਲਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ਓਅੰਕਾਤਰ ਬਰਹਮਾ ਉਿਪਤਿ ॥ (929)

(930)

ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਜਤਨ ਤਚਤਿ ॥ (929)

ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪਰਾਣੀ ਝੂ ਤਿ ਿਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥ (930)

ਓਅੰਕਾਤਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ (929)

ਲਤਬ ਲੋ ਤਭ ਮੁਹਿਾਤਜ ਤਵਗੂਿੇ ਇਬ ਿਬ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਈ ॥ (930)
ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਿਾ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥

ਓਅੰਕਾਤਰ ਬੇਦ ਤਨਰਮਏ ॥ (929)

(930)

ਓਅੰਕਾਤਰ ਸਬਤਦ ਉਧਰੇ ॥ (930)

ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ ॥ (930)

ਓਅੰਕਾਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੇ ॥ (930)

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ ॥ (930)

ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (930)
ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥ (930)
ਸੁਤਣ ਪਾਿੇ ਤਕਆ ਤਲਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥ (930)
ਤਲਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (930)
ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਤਜ ਉਪਾਇਆ ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਿੀ ॥

ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋ ਇ ॥ (930)
ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (930)
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਤਰ ਰਹੈ ॥ (930)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੁ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥ (930)

(930)

ਤਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ (930)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਤਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਿੀ ॥ (930)

ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰੈ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥ (930)

ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਬੂਝੈ ਅੰਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸਾਚਾ ॥ (930)

ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ (930)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥ (930)

ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਮਤਹ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ (930)

ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਤਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ (930)

ਊਗਤਵਆ ਅਸਰੂਪੁ ਤਦਖਾਵੈ ॥ (930)

ਧਧੈ ਧੂਤਲ ਪੜੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂ ਰਾ ॥ (930)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ (930)

ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਤਪ ਅਜੋਨੀ ਿੋਤਲ ਬੋਤਲ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥ (930)

ਊਨਤਵ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥ (930)

ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਮਤਿ ਕਰਿਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥ (930)

ਊਿਮ ਸਬਤਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ (930)

ਤਙਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂ ਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਤਬ ਗਲੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇਆ ॥

ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ (930)

(930)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੮॥ (930)

ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਿ ਬਾਦ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ

ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ॥ (930)

॥ (930)

ਊਚਉ ਦੇਤਖ ਸਬਤਦ ਬੀਚਾਰੈ ॥ (930)

ਗੁਤਰ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲਤਹਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥
(930)
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥ (930)
ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਵਆਪੈ ॥ (930)
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਸਞਾਪੈ ॥ (930)
ਪਰਭੁ ਨੇ ੜੈ ਹਤਰ ਦੂ ਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਤਸਰਸਤਟ ਸਬਾਈ ॥ (930)

ਊਪਤਰ ਆਤਦ ਅੰਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋ ਇ ॥ (930)
ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥ (930)
ਓਹੁ ਤਬਧਾਿਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਦੇਇ ॥ (931)
ਓਹੁ ਤਬਧਾਿਾ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੋਇ ॥ (931)
ਪਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (931)
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥ (931)
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ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਤਹਿਕਾਤਰ ॥ (931)

ਭਗਤਿ ਤਬਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ (931)

ਰਣ ਮਤਹ ਲੂ ਝੈ ਮਨੂ ਆ ਮਾਤਰ ॥ (931)

ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ (931)

ਰਾਤਿ ਤਦਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ (931)

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥ (931)

ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਿਾ ॥ (931)

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਥਾਤਪ ਸਦਾ ਤਨਰਵੈਰੁ ॥ (931)

ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥ (931)

ਜਨਤਮ ਮਰਤਣ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥ (931)

ਅਤਿ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਤਸ ਦੇਹਾ ॥ (931)

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥ (931)

ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥ (931)

ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਤਪ ॥ (931)

ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਸਾਤਚ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥ (931)

ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋ ਈ ॥ (931)

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥ (931)

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥ (931)

ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ (931)

ਕਤਰ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (931)

ਰਹਣ ਕਹਣ ਿੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰਉ ਤਬਨੰਿੀ ॥ (931)

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਤਕਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥ (931)

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਿੀ ॥੧੧॥

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥ (931)

(931)

ਤਕਉ ਨ ਤਮਲਤਹ ਕਾਟਤਹ ਮਨ ਪੀਰ ॥ (931)

ਲਾਜ ਮਰੰਿੀ ਮਤਰ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਤਲ ਚਲੀ ॥ (931)

ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (931)

ਸਾਸੁ ਤਦਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਤਸਰ ਿੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥ (931)

ਤਕਆ ਲੇ ਆਇਆ ਤਕਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (931)

ਪਰੇਤਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਤਸਉ ਮਨ ਮਤਹ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ (931)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥ (931)

ਲਾਤਲ ਰਿੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਈ ਤਨਤਚੰਦੁ ॥੧੨॥ (931)

ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ (931)

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਜਤਪ ਸਾਰੁ ॥ (931)

ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥ (931)

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ (931)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥ (931)

ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਿਬਾਰੁ ॥ (931)

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਤਗਆਨੀ ਸੋਇ ॥ (931)

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ (931)

ਗੁਣ ਮਤਹ ਤਗਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (931)

ਲਾਹੇ ਕਾਰਤਣ ਆਇਆ ਜਤਗ ॥ (931)

ਗੁਣਦਾਿਾ ਤਵਰਲਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (931)

ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਿਗਾਇ ਿਤਗ ॥ (931)

ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (931)

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥ (931)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ (931)

ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥ (931)

ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥ (932)

ਆਇ ਤਵਗੂਿਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥ (931)

ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਿ ॥ (932)

ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥ (931)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੀਐ ਮੀਿ ॥੧੭॥ (932)

ਆਤਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਤਰ ਹੋਇ ॥ (931)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥ (932)

ਆਤਥ ਦੇਤਖ ਤਨਵੈ ਤਜਸੁ ਦੋਇ ॥ (931)

ਤਜਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥ (932)

ਆਤਥ ਹੋਇ ਿਾ ਮੁਗਧੁ ਤਸਆਨਾ ॥ (931)

ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਿਾਉ ॥ (932)
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ਨਦਤਰ ਸਰਾਿ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥ (932)

ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੂਆ ॥ (932)

ਜਗਿੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥ (932)

ਕੇਿੀ ਨਾਤਰ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਤਲ ॥ (932)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰਭ ਨਾਤਲ ॥ (932)

ਕਤਰ ਕਰਿੈ ਕਰਣੀ ਕਤਰ ਪਾਈ ॥ (932)

ਦਹ ਤਦਸ ਢੂ ਤਢ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥ (932)

ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਤਿਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (932)
The Creator (Hukam) has endowed human
beings with free will to act. One earns what one
does (one is responsible for the consequences of
one’s actions).
AGGS, M 1, p. 932.

ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੨੧॥ (932)

ਹੋਰ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੮॥ (932)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (932)

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥ (932)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ (932)

ਤਖਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ (932)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਦੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ (932)

ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (932)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥ (932)

ਖਰਾ ਰਿਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ ॥ (932)

ਚੰਚਲੁ ਚੀਿੁ ਨ ਰਹਈ ਿਾਇ ॥ (932)

ਖਾਿ ਪੀਅੰਿ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥ (932)

ਚੋਰੀ ਤਮਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥ (932)

ਤਖਨ ਮਤਹ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥ (932)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਿ ॥ (932)

ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਮਰਤਨ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (932)

ਤਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਿਨੁ ਤਨਿ ਨੀਿ ॥ (932)

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥੧੯॥ (932)

ਤਚੰਿਿ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (932)

ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ॥ (932)

ਚੇਿਤਹ ਏਕੁ ਿਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ (932)

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥ (932)

ਤਚਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥ (932)

ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥ (932)

ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥੨੩॥ (932)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (932)

ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਤਢ ॥ (932)

ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ॥ (932)

ਛੇਆ ਤਨਿ ਦੇਖਹੁ ਜਤਗ ਹੰਤਢ ॥ (932)

ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਸਮਾਤਧ ਸਗੋਨੀ ॥ (932)

ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ॥ (932)

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਤਿਤਰ ਪਵਤਹ ਨ ਜੂਨੀ ॥ (932)

ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥ (932)

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਬਹੂਨੀ ॥੨੦॥ (932)

ਛਾਇਆ ਛੂ ਛੀ ਜਗਿੁ ਭੁ ਲਾਨਾ ॥ (932)

ਘਰ ਦਰ ਤਿਤਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥ (932)

ਤਲਤਖਆ ਤਕਰਿੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥ (932)

ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਿ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥ (932)

ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ॥ (932)

ਕੇਿੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਧੀਆ ॥ (932)

ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਤਸਬਾਲੁ ॥੨੪॥ (933)

ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਿੁ ਤਨ ਹੂਆ ॥ (932)

ਜਾਪੈ ਆਤਪ ਪਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋ ਇ ॥ (933)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ॥ (932)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਤਲ ਿ ਲਾਵੈ ਿੋਲੈ ॥ (932)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵੈ ਜਾਇ ਤਨਸੰਗੁ ॥ (932)
ਪਰਹਤਰ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥ (932)
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ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਦਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (933)

ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵੈ ਿੋਟਾ ॥ (933)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਰਾਖੁ ॥ (933)

ਤਿਰ ਭਵਣ ਿਾਕੁ ਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਮੋਟਾ ॥੨੮॥ (933)

ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥ (933)

ਿਾਕਹੁ ਮਨੂ ਆ ਰਾਖਹੁ ਿਾਇ ॥ (933)

ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹਾ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਾ ॥ (933)

ਿਹਤਕ ਮੁਈ ਅਵਗੁਤਣ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (933)

ਜਾ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਿਾ ਿੁ ਝੈ ਸਮਾਵਾ ॥ (933)

ਿਾਕੁ ਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਤਰ ॥ (933)

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥ (933)

ਬਹੁਿੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂ ਤੜਆਤਰ ॥ (933)

ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੀਐ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫॥ (933)

ਪਰ ਘਤਰ ਜਾਿੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈ ॥ (933)

ਝਤਖ ਬੋਲਣੁ ਤਕਆ ਜਗ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ॥ (933)

ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈ ॥ (933)

ਝੂ ਤਰ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦੁ ॥ (933)

ਸਬਤਦ ਸਵਾਰੀ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀ ॥ (933)

ਜਨਤਮ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਆਸਾ ॥ (933)

ਸਾਈ ਸ ਹਾਗਤਣ ਿਾਕੁ ਤਰ ਧਾਰੀ ॥੨੯॥ (933)

ਆਇ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ॥ (933)

ਿੋਲਿ ਿੋਲਿ ਹੇ ਸਖੀ ਿਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ ॥ (933)

ਝੁ ਤਰ ਝੁ ਤਰ ਝਤਖ ਮਾਟੀ ਰਤਲ ਜਾਇ ॥ (933)

ਿਾਹਪਤਣ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਿਰ ਤਬਣਿੀ ਿਾਰ ॥ (933)

ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਾਂਪੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ (933)

ਿਰਤਪ ਮੁਈ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਿੀਿੀ ਕੰਤਿ ਸੁਜਾਤਣ ॥ (933)

ਪਾਈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ (933)

ਿਰੁ ਰਾਤਖਆ ਗੁਤਰ ਆਪਣੈ ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਖਾਤਣ ॥ (933)

ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨੬॥ (933)

ਿੂ ਗਤਰ ਵਾਸੁ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀ ਦੂ ਤਰ ॥ (933)

ਤਞਆਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ॥ (933)

ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਸਬਦੁ ਮੰਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (933)

ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ॥ (933)

ਦੇਤਹ ਦੇਤਹ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥ (933)

ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥ (933)

ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰੈ ਦੇਵਸੀ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੈ ਸੋਇ ॥੩੦॥ (933)

ਤਨਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥ (933)

ਢੰਢੋਲਿ ਢੂ ਢਿ ਹਉ ਤਿਰੀ ਢਤਹ ਢਤਹ ਪਵਤਨ ਕਰਾਤਰ ॥ (933)

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਿਨੀ ਨਹੀ ਿੋਟ ॥ (933)

ਭਾਰੇ ਢਹਿੇ ਢਤਹ ਪਏ ਹਉਲੇ ਤਨਕਸੇ ਪਾਤਰ ॥ (933)

ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ ॥ (933)

ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥ (933)

ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ (933)

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤੜ ਅਘੁਲੀਐ ਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥ (933)

ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥ (933)

ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਤਰ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਤਨਰਮਲ ਨਾਉ ॥ (933)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥ (933)

ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਤਿਸੁ ਸੇਵਸਾ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (934)

ਟੂ ਟੈ ਨੇ ਹੁ ਤਕ ਬੋਲਤਹ ਸਹੀ ॥ (933)

ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹਸੀ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (934)

ਟੂ ਟੈ ਬਾਹ ਦੁ ਹੂ ਤਦਸ ਗਹੀ ॥ (933)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮਹਲਾ ਿਾ ਿਤਨ ਦੂ ਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩੧॥ (934)

ਟੂ ਤਟ ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਤਲ ॥ (933)

ਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਤਕਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ (934)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਪਰਹਤਰ ਛਾਿੀ ਢੋਤਲ ॥ (933)

ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਦੁ ਤਬਧਾ ਤਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥ (934)

ਟੂ ਟੈ ਗੰਤਿ ਪੜੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (933)

ਣਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਤਗਰੰਤਿ ॥ (934)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਘਤਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਤਰ ॥ (933)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂ ਟੀਐ ਜਾਇ ਰਸਾਿਤਲ ਅੰਤਿ ॥ (934)
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ਗਣਿ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਿੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ (934)

ਦੁ ਰਜਨ ਿੇ ਸਾਜਨ ਭਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਦ ॥ (934)

ਅਤਗਆਨੀ ਮਤਿਹੀਣੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (934)

ਬਨੁ ਬਨੁ ਤਿਰਿੀ ਢੂ ਢਿੀ ਬਸਿੁ ਰਹੀ ਘਤਰ ਬਾਤਰ ॥ (934)

ਿੂ ਟੀ ਿੰਿੁ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੈ ਨਹੀ ਤਵਜੋਤਗ ॥ (934)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਤਮਤਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੩੬॥

ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਮੇਲੈ ਪਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗ ॥੩੨॥ (934)

(934)

ਿਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ਪੰਤਖ ਮਨੁ ਿਰਵਤਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ॥ (934)

ਨਾਨਾ ਕਰਿ ਨ ਛੂ ਟੀਐ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥ (934)

ਿਿੁ ਚੁਗਤਹ ਤਮਤਲ ਏਕਸੇ ਤਿਨ ਕਉ ਿਾਸ ਨ ਰੰਚ ॥ (934)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹੁ ਨ ਓਹੁ ਹੈ ਅਵਗੁਤਣ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਤਹ ॥ (934)

ਉਿਤਹ ਿ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਿਾਕਤਹ ਚੋਗ ਘਣੀ ॥ (934)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਧਰਮੁ ਤਧਆਨੁ ॥ (935)

ਪੰਖ ਿੁ ਟੇ ਿਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਤਣ ਭੀੜ ਬਣੀ ॥ (934)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨਰਭਉ ਕਹਾ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (935)

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਤਕਉ ਛੂ ਟੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਰਤਮ ਮਣੀ ॥ (934)

ਥਾਤਕ ਰਹੀ ਤਕਵ ਅਪੜਾ ਹਾਥ ਨਹੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ (935)

ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੂ ਟੀਐ ਵਿਾ ਆਤਪ ਧਣੀ ॥ (934)

ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (935)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਛੂ ਟੀਐ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥ (934)

ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ (935)

ਅਪਣੈ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥੩੩॥ (934)

ਤਜਤਨ ਤਵਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੩੭॥ (935)

ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀਅੜਾ ਥਾਨ ਤਵਹੂਣਾ ਹੋਇ ॥ (934)

ਪਾਪੁ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਤਪਆਰਾ ॥ (935)

ਥਾਤਨ ਮਾਤਨ ਸਚੁ ਏਕੁ ਹੈ ਕਾਜੁ ਨ ਿੀਟੈ ਕੋਇ ॥ (934)

ਪਾਤਪ ਲਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥ (935)

ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਥਰੁ ਗੁਰੂ ਤਥਰੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (934)

ਪਰਹਤਰ ਪਾਪੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪੁ ॥ (935)

ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਿੂ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ (934)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਸੰਿਾਪੁ ॥ (935)

ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਿਰੀ ਿੂ ਦਾਿਾ ਦਾਿਾਰੁ ॥ (934)

ਨਰਤਕ ਪੜੰਿਉ ਤਕਉ ਰਹੈ ਤਕਉ ਬੰਚੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ (935)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਏਕੁ ਿੂ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ (934)

ਤਕਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਝੂ ਿੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ॥ (935)

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (934)

ਮਨੁ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇਤੜਆ ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਤਹ ॥ (935)

ਅਣਮੰਤਗਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਸੀ ਵਿਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥੩੪॥ (934)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂ ਟੀਐ ਪਾਪੇ ਪਚਤਹ ਪਚਾਤਹ ॥੩੮॥ (935)

ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲੁ ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥ (934)

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਿਾਹੀ ਿਾਸੈ ਕਊਆ ॥ (935)

ਦਇਆ ਕਰਤਹ ਪਰਭ ਮੇਤਲ ਲੈ ਤਹ ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਤਹ ਉਸਾਤਰ ॥

ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਨਾ ਅਬ ਤਕਆ ਹੂਆ ॥ (935)

(934)

ਿਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥ (935)

ਦਾਨਾ ਿੂ ਬੀਨਾ ਿੁ ਹੀ ਦਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਦਾਨੁ ॥ (934)

ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥ (935)

ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁ ਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥੩੫॥

ਤਜਉ ਮਛੁ ਲੀ ਿਾਥੀ ਜਮ ਜਾਤਲ ॥ (935)

(934)

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਦਾਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਭਾਤਲ ॥ (935)

ਧਤਨ ਗਇਐ ਬਤਹ ਝੂ ਰੀਐ ਧਨ ਮਤਹ ਚੀਿੁ ਗਵਾਰ ॥ (934)

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜਾਇ ॥ (935)

ਧਨੁ ਤਵਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥ (934)

ਇਕ ਰੰਤਗ ਰਚੈ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (935)

ਧਨੁ ਗਇਆ ਿਾ ਜਾਣ ਦੇਤਹ ਜੇ ਰਾਚਤਹ ਰੰਤਗ ਏਕ ॥ (934)

ਇਵ ਛੂ ਟੈ ਤਿਤਰ ਿਾਸ ਨ ਪਾਇ ॥੩੯॥ (935)

ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਭੀ ਕਰਿੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥ (934)

ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਤਰ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬੈਰਾਇ ॥ (935)

ਧੰਧਾ ਧਾਵਿ ਰਤਹ ਗਏ ਮਨ ਮਤਹ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ (934)
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ਬੀਰ ਚਲੇ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਬਤਹਣ ਤਬਰਤਹ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥ (935)

ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਹ ਨਾਤਲ ॥ (935)

ਬਾਬੁਲ ਕੈ ਘਤਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇ ਤਹ ॥ (935)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਮੁਏ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁ ਖੁ ਭਾਤਲ ॥ (936)

ਜੇ ਲੋ ੜਤਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਿੇਤਹ ॥ (935)

ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਤਜਉ ਬਾਜੀ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (936)

ਤਬਰਲੋ ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਣਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਤਮਲੇ ਇ ॥ (935)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਝੂ ਿਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ (936)

ਿਾਕੁ ਰ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥ (935)

ਆਪੇ ਚਿੁ ਰੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੨॥ (936)
ਜੋ ਆਵਤਹ ਸੇ ਜਾਤਹ ਿੁ ਤਨ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁ ਿਾਤਹ ॥ (936)

ਬਾਣੀ ਤਬਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥ (935)
Only rare persons, who are Guru-oriented,
contemplate the Bani (Word). AGGS, M 1, p 935.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਉਿਾਤਹ ॥ (936)

Guru Nanak observed that is why people did not
understand Gurbani in its real perspective because
falsehood had become truth in their minds under
the faith system.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਸੀ ਤਕਸ ਕਉ ਮੀਿੁ ਕਰੇਉ ॥ (936)

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੪੦॥ (935)

ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਬਤਦ ਰਿੀ ਮਤਨ ਚੋਟ ॥੪੩॥ (936)

ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥ (936)
ਧੰਧਾ ਮੁਆ ਤਵਗੂਿੀ ਮਾਇਆ ॥ (936)
ਜੀਉ ਸਮਪਉ ਆਪਣਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ (936)
ਅਸਤਥਰੁ ਕਰਿਾ ਿੂ ਧਣੀ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈ ਓਟ ॥ (936)

ਭਤਨ ਭਤਨ ਘੜੀਐ ਘਤੜ ਘਤੜ ਭਜੈ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੈ ਉਸਰੇ ਢਾਹੈ ॥

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਿੁ ੰਗੁ ਿਕੀਰੁ ॥ (936)

(935)

ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥ (936)

ਸਰ ਭਤਰ ਸੋਖੈ ਭੀ ਭਤਰ ਪੋਖੈ ਸਮਰਥ ਵੇਪਰਵਾਹੈ ॥ (935)

ਰਾਹੁ ਬੁਰਾ ਭੀਹਾਵਲਾ ਸਰ ਿੂ ਗਰ ਅਸਗਾਹ ॥ (936)

ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਨੇ ਭਏ ਤਦਵਾਨੇ ਤਵਣੁ ਭਾਗਾ ਤਕਆ ਪਾਈਐ ॥ (935)

ਮੈ ਿਤਨ ਅਵਗਣ ਝੁ ਤਰ ਮੁਈ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਤਕਉ ਘਤਰ ਜਾਹ ॥ (936)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਿੋਰੀ ਪਰਤਭ ਪਕੜੀ ਤਜਨ ਤਖੰਚੈ ਤਿਨ ਜਾਈਐ ॥

ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੇ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਤਕਉ ਤਿਨ ਤਮਲਉ ਤਪਆਤਰ ॥ (936)

(935)

ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਾਂ ਜਤਪ ਜਤਪ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥ (936)

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥ (935)

ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਭੀ ਵਸਤਹ ਨਾਤਲ ॥ (936)

ਭਭੈ ਭਾਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਤਹ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ॥
(935)

ਤਵਣੁ ਸਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਦ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ
॥੪੪॥ (936)

ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਤਵਖੜਾ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਿਰੀਐ ॥ (935)

ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਮਲੇ ਆਏ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ॥ (936)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨਹੈਹ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥੪੧॥ (935)

ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਹ ਤਸਤਰ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (936)
ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਬੁਤਰਆਈਆ ਛੋਿੇ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥ (936)

ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਮੁਏ ਮਾਇਆ ਤਕਸੈ ਨ ਸਾਤਥ ॥ (935)
People die longing for wealth but it doesn’t go
with them. AGGS, M 1, p. 935.

ਗਤੜ ਦੋਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥ (936)

ਸੁ ਚਲੈ ਉਤਿ ਿੁ ਮਣੋ ਮਾਇਆ ਭੂ ਲੀ ਆਤਥ ॥ (935)

ਪਰੀਿਮ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਦੇਇ ॥ (936)

ਮਨੁ ਝੂ ਿਾ ਜਤਮ ਜੋਤਹਆ ਅਵਗੁਣ ਚਲਤਹ ਨਾਤਲ ॥ (935)

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਇ ॥੪੫॥ (936)

ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਹੇ ਉਿਰ ਦੇਇ ॥ (936)
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਿਖਤਿ ਨ ਬੈਸਤਹ ਸੇਇ ॥ (936)
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ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਦੁ ਲੀਚਾ ਪਾਇ ॥ (936)

ਤਖਮਾ ਤਵਹੂਣੇ ਖਤਪ ਗਏ ਖੂਹਤਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥ (937)

ਨਰਕ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ (936)

ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਉ ਗਣੀ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਤਬਸੰਖ ॥ (937)

ਵਣੁ ਤਿਰ ਣੁ ਢੂ ਢਿ ਤਿਤਰ ਰਹੀ ਮਨ ਮਤਹ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (936)

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ ਖੂਲੈ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ (937)

ਲਾਲ ਰਿਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਤਥ ਭੰਿਾਰੁ ॥ (936)

ਸਬਤਦ ਮਹਲੀ ਖਰਾ ਿੂ ਤਖਮਾ ਸਚੁ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥ (937)

ਊਿਮੁ ਹੋਵਾ ਪਰਭੁ ਤਮਲੈ ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ (936)

ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿੂ ਆਪੇ ਵਸਤਹ ਸਰੀਤਰ ॥ (937)

ਨਾਨਕ ਪਰੀਿਮ ਰਤਸ ਤਮਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਇ ॥ (936)

ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਧੀਰ ॥ (937)

ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਤਜਤਨ ਰਚੀ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਆਕਾਰੁ ॥ (936)

ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਇਸੀ ਬੀਜਉ ਵਥੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥ (937)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੇਅੰਿੁ ਤਧਆਈਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪੬॥ (936)

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਤਵਤਚ ਪਾਇਅਨੁ ਕਰਿਾ ਅਲਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥੪੯॥
(937)

ੜਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ॥ (936)

ਤਸਰਸਟੇ ਭੇਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (937)

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (936)
God is the embodiment of sublime beauty. There
is no other king, except God.
AGGS, M 1, p. 936.

ਤਸਰਸਟਾ ਕਰੈ ਸੁ ਤਨਹਚਉ ਹੋਇ ॥ (937)
ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰੁ ਤਧਆਈਐ ॥ (937)
ਸੰਪੈ ਪੁਰਤਬ ਤਲਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ ॥ (937)
ਸੰਪੈ ਕਾਰਤਣ ਚਾਕਰ ਚੋਰ ॥ (937)
ਸੰਪੈ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ ॥ (937)

ੜਾੜੈ ਗਾਰੁੜੁ ਿੁ ਮ ਸੁਣਹੁ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (936)

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ (937)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਮਿੁ ਕੋ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਤਹ ॥ (936)

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਛੁ ਟੈ ਤਨਦਾਤਨ ॥੫੦॥ (937)

ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਾਚਾ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ (936)

ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੁ ॥ (937)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (936)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੀ ਮੈ ਮੁਈ ਸਬਤਦ ਰਵੈ ਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ॥ (937)

ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (936)

ਹਾਰ ਿੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (937)

ਆਪੁ ਗਇਆ ਦੁ ਖੁ ਕਤਟਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਤਰ ॥੪੭॥

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ (937)

(937)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥ (937)

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਤਬਖੁ ਛਾਰੁ ॥ (937)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਮਤਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (937)

ਸਾਹੁ ਸਦਾਏ ਸੰਤਚ ਧਨੁ ਦੁ ਤਬਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ (937)

ਹਤਰ ਪੜਣਾ ਹਤਰ ਬੁਝਣਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਖਹੁ ਤਪਆਰੁ ॥ (937)

ਸਤਚਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ॥ (937)

ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥

ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਊਜਲੋ ਪਤਿ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥ (937)

(937)

ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂ ਿੂ ਸਰਵਰੁ ਿੂ ਹੰਸੁ ॥ (937)

ਲੇ ਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥ (937)

ਸਾਚਉ ਿਾਕੁ ਰੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ॥ (937)

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਗੁ ਧਾਤਰ ॥ (937)

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥ (937)

ਕਰਿੇ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਬੂਝਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (937)

ਤਬਤਖਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਕੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥ (937)

ਤਲਤਖਆ ਿੇਤਰ ਨ ਸਕੀਐ ਤਜਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਤਰ ॥ (937)
ਨਦਤਰ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (937)
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ਮਨਮੁਖ ਭੂ ਲੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (937)

ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਤਮ ਤਸਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ॥ (938)

ਤਜ ਪੁਰਖੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤਿਸ ਕਾ ਤਕਆ ਕਤਰ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥

ਆਸਤਣ ਬੈਸਤਣ ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ॥ (938)

(937)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥ (938)

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਤਹਰਦੈ ਤਦਿਾ ਤਦਖਾਇ ॥੫੨॥
(937)
ਪਾਧਾ ਪਤੜਆ ਆਖੀਐ ਤਬਤਦਆ ਤਬਚਰੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ (937)
ਤਬਤਦਆ ਸੋਧੈ ਿਿੁ ਲਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (938)
ਮਨਮੁਖੁ ਤਬਤਦਆ ਤਬਿਦਾ ਤਬਖੁ ਖਟੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥ (938)
ਮੂਰਖੁ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥ (938)
ਪਾਧਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀਐ ਚਾਟਤੜਆ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ (938)
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਤਹ ਲੇ ਇ ॥ (938)
ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਚੁ ਮਤਨ ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ (938)
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਤੜਆ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਤਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਤਲ ਹਾਰੁ
॥੫੪॥੧॥ (938)

ਦੁ ਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁ ਿਰੁ ਕਹੀਐ ਤਕਉ ਕਤਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ ॥ (938)
ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (938)
ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਉਿਰੁ ਦੀਜੈ ॥ (938)
ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਿੁ ਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਿੁ ਝੁ ਤਕਆ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ॥੪॥ (938)
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ (938)
ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਦ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ (938)
ਰਹਤਹ ਇਕਾਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੋ ॥ (938)
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥ (938)
ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (938)
ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਿਰੁ ਦੀਜੈ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰੋ ॥ (938)
ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਲਿਉ ਸਚ ਘਤਰ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥ (938)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਤਸਧ ਗੋਸਤਟ (938)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (938)
ਤਸਧ ਸਭਾ ਕਤਰ ਆਸਤਣ ਬੈਿੇ ਸੰਿ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ॥ (938)
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਹਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥ (938)
ਮਸਿਕੁ ਕਾਤਟ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ (938)

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਕਰਿਾ ਲਾਗੈ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੋ ॥੬॥ (938)
ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਲੇ ਰੂਤਖ ਤਬਰਤਖ ਉਤਦਆਨੇ ॥ (938)
ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਤਗਆਨੇ ॥ (938)
ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥ (939)
ਗੋਰਖ ਪੂਿੁ ਲੋ ਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਬਤਧ ਸਾਈ ॥੭॥ (939)

ਨਾਨਕ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸੁ ਲੇ ਉ ॥੧॥

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਤਰ ਤਚਿੁ ਨ ਿ ਲਾਈ ॥ (939)

(938)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਤਟਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂ ਖ ਨ ਜਾਈ ॥ (939)

ਤਕਆ ਭਵੀਐ ਸਤਚ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ (938)

ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਤਦਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥ (939)

ਸਾਚ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (938)

ਖੰਤਿਿ ਤਨਦਰ ਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥ (939)

ਕਵਨ ਿੁ ਮੇ ਤਕਆ ਨਾਉ ਿੁ ਮਾਰਾ ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਓ ॥

ਦਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਤਗੰਦਰਾ ਮੁਦ
ੰ ਰ ਾ ਝੋਲੀ ਤਖੰਥਾ ॥ (939)

(938)

ਬਾਰਹ ਅੰਿਤਰ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ ॥ (939)

ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਿ ਜਨਾ ਬਤਲ ਜਾਓ ॥
(938)

ਇਨ ਤਬਤਧ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਾਹੁਤੜ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਐ ॥
(939)

ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੋ ॥ (938)

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੯॥ (939)

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸੁਤਣ ਬੈਰਾਗੀ ਤਕਆ ਿੁ ਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ॥੨॥ (938)

ਅੰਿਤਰ ਸਬਦੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਮੁਦਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਦੂ ਤਰ ਕਰੀ ॥ (939)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬੈਤਸ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਹੀਐ ਚਾਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥
(938)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਨਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ ॥
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(939)

ਤਕਸੁ ਵਖਰ ਕੇ ਿੁ ਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ (939)

ਤਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਤਰਪੁਤਰ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਿਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ ॥ (939)

ਤਕਉ ਕਤਰ ਸਾਥੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਪਾਰੇ ॥੧੭॥ (939)

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਿ ਖਰੀ ॥੧੦॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥ (939)

(939)

ਦਰਸਨ ਕੈ ਿਾਈ ਭੇਖ ਤਨਵਾਸੀ ॥ (939)

ਊਂਧਉ ਖਪਰੁ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ॥ (939)
ਕਾਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ ॥ (939)

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ (939)

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸੰਜਮੁ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥ (939)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੇ ॥੧੮॥ (939)
We the gurmukhs (God-centered beings, moral
enlightened-beings) are the merchants of Truth.
O Nanak, this way the gurmukh crosses the
ocean of corrupting influences of worldly
temptations. AGGS, M 1, p. 939.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧੧॥ (939)
ਕਵਨੁ ਸੁ ਗੁਪਿਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ॥ (939)
ਕਵਨੁ ਸੁ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਜੁਗਿਾ ॥ (939)
ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ ॥ (939)
ਕਵਨੁ ਸੁ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥ (939)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਗੁਪਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਿਾ ॥ (939)
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਬਤਦ ਸੁ ਜੁਗਿਾ ॥ (939)
ਮਨਮੁਤਖ ਤਬਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (939)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ (939)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਤਨ ਖਾਧਾ ॥ (939)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਖੋਇਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਲਾਧਾ ॥ (939)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥ (939)
ਇਹੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੁ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧੪॥ (939)
ਦੁ ਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਤਨ ਖਾਧਾ ॥ (939)
ਮਨਮੁਤਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਧਾ ॥ (939)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ (939)
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ (939)
ਸੁੰਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ਦੀਜੈ ਬੰਧੁ ॥ (939)

ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥ (939)
ਕਾਹੇ ਕਉ ਿੁ ਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ (939)
ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥ (940)
ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥ (940)
ਤਬਨੁ ਦੰਿਾ ਤਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ (940)
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧੯॥ (940)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥ (940)
ਅਨਹਤਿ ਰਾਿੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ (940)
ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਤਦ ਜਲਾਈ ॥ (940)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥ (940)
ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ (940)
ਨਾਨਕ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨੦॥ (940)
ਆਤਦ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥
(940)

ਉਿੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ (939)

ਤਗਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਕਵਨ ਤਨਵਾਸੋ ॥

ਸਹਜ ਗੁਿਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥ (939)

(940)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ॥੧੬॥ (939)

ਕਾਲ ਕਾ ਿੀਗਾ ਤਕਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਤਕਉ ਤਨਰਭਉ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥

ਤਕਸੁ ਕਾਰਤਣ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜਓ ਉਦਾਸੀ ॥ (939)

(940)

ਤਕਸੁ ਕਾਰਤਣ ਇਹੁ ਭੇਖੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥ (939)

ਸਹਜ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਤਕਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਐ ॥ (940)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਾਰੈ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ॥
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(940)

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਤਸ ਲਇਆ ॥

ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੋ

(940)

॥੨੧॥ (940)

ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂ ਜੈ ਤਬਆਪੀ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਵੀਸਤਰਆ ॥ (940)

ਕਹਾ ਿੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਜਾਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ (940)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸੁ ਮੁਕਿੁ ਭਇਆ ॥

ਏਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥ (940)

(941)

ਤਕਉ ਿਿੈ ਅਤਵਗਿੈ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਗੈ ਤਪਆਰੋ ॥ (940)

ਨਾਨਕ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਹਉਮੈ ਦੂ ਜਾ ਪਰਹਤਰਆ ॥੨੫॥ (941)

ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰੋ ॥ (940)
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ (940)

ਮਨਮੁਤਖ ਭੂ ਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਤਣ ॥ (941)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥ (940)

ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਤਣ ॥ (941)

ਆਤਦ ਕਉ ਤਬਸਮਾਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਲੀਆ

ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਤਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਤਣ ॥ (941)

॥ (940)

ਵੇਮਾਰਤਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਿਰ ਮਸਾਤਣ ॥ (941)

ਅਕਲਪਿ ਮੁਦਰਾ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ

ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁ ਬਾਤਣ ॥ (941)

ਜੀਆ ॥ (940)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਜਾਤਣ ॥੨੬॥ (941)
A manmukh (self-centered being) is deluded
under the corrupting influence of worldly
temptations. He/she peeps into another's home
with a covetous eye and degrades himself/herself
more and more. A manmukh is lost in the jungle
of doubts/superstations. The wrong path deceives
him/her as he/she chants the mantras of spiritual
death. Instead of reflecting on the Sabad/Truth,
he/she shouts obscenities. O Nanak, it is the love
of God/Truth that brings peace and happiness.
AGGS, M 1, p. 941.

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਤਵਗਤਿ ਸਮਾਈਐ ਿਿੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਹਤਜ ਲਹੈ ॥
(940)
ਨਾਨਕ ਦੂ ਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਣੀ ਸੇਵੈ ਤਸਖੁ ਸੁ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ॥ (940)
ਹੁਕਮੁ ਤਬਸਮਾਦੁ ਹੁਕਤਮ ਪਛਾਣੈ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
(940)
ਆਪੁ ਮੇਤਟ ਤਨਰਾਲਮੁ ਹੋਵੈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੨੩॥
(940)
ਅਤਵਗਿੋ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਤਨਰਗੁਣ ਿੇ ਸਰਗੁਣੁ ਥੀਆ ॥
(940)
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸਬਤਦ ਸਮਾਇ ਲੀਆ ॥
(940)
ਏਕੇ ਕਉ ਸਚੁ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਦੂ ਜਾ ਦੂ ਤਰ ਕੀਆ ॥ (940)
ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੁ ਥੀਆ ॥ (940)
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਿਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥
(940)
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥੨੪॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵੈ ॥ (941)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜੁ ਘੜਾਵੈ ॥ (941)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ (941)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਵਤ੍ਰੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ (941)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ॥ (941)

(940)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੨੭॥ (941)

ਸਾਚੌ ਉਪਜੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਇਆ ॥ (940)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥ (941)

ਝੂ ਿੇ ਆਵਤਹ ਿਵਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਦੂ ਜੈ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਭਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥ (941)

(940)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਸੁ ਸਬਤਦ ਤਗਆਨੀ ॥ (941)
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਅੰਿਰ ਤਬਤਧ ਜਾਨੀ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ (941)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਦੁ ਆਰੁ ॥੨੮॥ (941)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩੨॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਸਧ ਗੋਸਤਟ ਹੋਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਬਹੈ ਸਪਰਵਾਤਰ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਦਾ ਿਪੁ ਹੋਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪੀਐ ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਸਬਤਦ ਅਚਾਤਰ ॥ (941)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (941)

ਸਬਤਦ ਭੇਤਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ ॥ (941)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਵੇਕਾਰੁ ॥ (941)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਤਲ ਸਮਾਈ ॥੨੯॥ (941)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੩॥ (941)
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਰਿੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ ॥ (941)

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (941)

ਤਿਸ ਮਤਹ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁ ਬਾਜੀ ॥ (941)
The True One has fashioned the earth for the
sake of gurmukhs (God-centered beings). And
therein It set in motion the game of creation and
destruction. AGGS, M 1, p. 941.

ਬਾਰਹ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ਭਰਮਾਏ ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਛਅ ਚਾਤਰ ॥ (941)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਜੋ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥ (941)
ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਤਭ ਦੂ ਜੈ ਲਾਗੇ ਦੇਖਹੁ ਤਰਦੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (942)
ਨਾਨਕ ਵਿੇ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੩੪॥
(942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿਨੁ ਲਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (942)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਖੈ ਰਿਨੁ ਸੁਭਾਇ ॥ (942)

ਸਾਤਚ ਰਿਉ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (942)

ਸਾਚ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਪਤਿ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇ ॥ (942)

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੩੦॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਸਟ ਤਸਧੀ ਸਤਭ ਬੁਧੀ ॥ (941)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ॥੩੫॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਵਜਲੁ ਿਰੀਐ ਸਚ ਸੁਧੀ ॥ (941)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਤਵਰਤਿ ਨਰਤਵਰਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਰੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ (942)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩੧॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ (942)

ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ (941)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ॥ (942)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਤਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ (941)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੩੬॥ (942)
A gurmukh reflects on God’s attributes, practices
charity and keeps clean physically and mentally.

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (941)
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A gurmukh’s mind is focused on God/Truth
constantly. A gurmukh is honored in the realm of
Truth. A gurmukh is exalted and fearless. A
gurmukh does good deeds and inspires others to
do so. A gurmukh unites others with God, says
Nanak. AGGS, M 1, p. 942.
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ਲੰਕਾ ਲੂ ਟੀ ਦੈਿ ਸੰਿਾਪੈ ॥ (942)
ਰਾਮਚੰਤਦ ਮਾਤਰਓ ਅਤਹ ਰਾਵਣੁ ॥ (942)
ਭੇਦੁ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚਾਇਣੁ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਇਤਰ ਪਾਹਣ ਿਾਰੇ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਉਧਾਰੇ ॥੪੦॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੇਦ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਭੇਦ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੈਰ ਤਵਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਗਲੀ ਗਣਿ ਤਮਟਾਵੈ ॥ (942)
A gurmukh is free from enmity and hostility. A
gurmukh gets rid of ill will completely.
AGGS, M 1, p. 942.

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (942)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥੪੧॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਪਾਏ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ (942)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥ (942)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖਸਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥੩੭॥ (942)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪੨॥ (942)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (942)

ਕਵਣ ਮੂਲੁ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ (942)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥ (942)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂ ਆ ਅਤਿ ਿੋਲਾਇ ॥ (942)

ਿੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਤਜਸ ਕਾ ਿੂ ਚੇਲਾ ॥ (942)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨਹੀ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥ (942)

ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਹੁ ਤਨਰਾਲੇ ॥ (942)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਬਸੀਅਰੁ ਿਸੈ ਮਤਰ ਵਾਟ ॥ (942)

ਬੋਲੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਿੁ ਮ ਬਾਲੇ ॥ (942)

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ॥੩੮॥ (942)

ਏਸੁ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇਇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (942)

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੈ ॥ (942)

ਭਵਜਲੁ ਸਬਤਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥੪੩॥ (942)

ਅਵਗਣ ਮੇਟੈ ਗੁਤਣ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥ (942)

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ (943)

ਮੁਕਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (942)

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਤਨ ਚੇਲਾ ॥ (943)
The yogis asked Nanak, “Who is your Guru or
whose disciple are you?” “Sabad (Knowledge,
Truth) is the Guru and my mind, which is
focused on the Sabad and comprehends it, is the
disciple,” replied Nanak.
AGGS, M 1, pp. 942-943.

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥ (942)
ਿਨੁ ਹਟੜੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ (942)
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥੩੯॥ (942)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਾਂਤਧਓ ਸੇਿੁ ਤਬਧਾਿੈ ॥ (942)
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ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਉ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (943)

ਸੁਖੁ ਦੁ ਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ (943)

ਨਾਨਕ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ (943)

ਆਪੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥ (943)

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤਜਿੁ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (943)

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥ (943)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥੪੪॥ (943)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੪੯॥ (943)

ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਿ ਤਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ (943)

ਨਾਮ ਿਿੁ ਸਭ ਹੀ ਤਸਤਰ ਜਾਪੈ ॥ (943)

ਤਜਿੁ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਸੁ ਕਵਣੁ ਆਹਾਰੁ ॥ (943)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁ ਖੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਪੈ ॥ (943)

ਤਹਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਅਗਤਨ ਤਪਰਾਹਨੁ ॥ (943)

ਿਿੋ ਿਿੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ (943)

ਕਵਨ ਗੁਿਾ ਤਜਿੁ ਰਹੈ ਅਵਾਹਨੁ ॥ (943)

ਦੂ ਜਾ ਜਾਇ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਨੈ ॥ (943)

ਇਿ ਉਿ ਤਕਸ ਕਉ ਜਾਤਣ ਸਮਾਵੈ ॥ (943)

ਬੋਲੈ ਪਵਨਾ ਗਗਨੁ ਗਰਜੈ ॥ (943)

ਕਵਨ ਤਧਆਨੁ ਮਨੁ ਮਨਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੪੫॥ (943)

ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਲੁ ਤਮਲਣੁ ਸਹਜੈ ॥੫੦॥ (943)

ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ॥ (943)

ਅੰਿਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਤਰ ਸੁੰਨੰ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨੰ ॥ (943)

ਦੂ ਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ॥ (943)

ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੈ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਣੈ ਿਾ ਕਉ ਪਾਪੁ ਨ ਪੁੰਨੰ ॥ (943)

ਜਗੁ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ (943)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁੰਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ (943)

ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ (943)

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ (943)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ (943)

ਜੋ ਜਨੁ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਿਾ ॥ (943)

ਨਾਨਕ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ॥੪੬॥ (943)

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੫੧॥ (943)

ਸਚ ਭੈ ਰਾਿਾ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥ (943)

ਸੁੰਨੋ ਸੁੰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (943)

ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥ (943)

ਅਨਹਿ ਸੁੰਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਹੋਈ ॥ (943)

ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਅੰਿਤਰ ਹੀਆ ॥ (943)

ਅਨਹਿ ਸੁੰਤਨ ਰਿੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ॥ (943)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਰੰਤਗ ਰੰਗੀਆ ॥ (943)

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ॥ (943)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੇ ॥ (943)

ਓਇ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰਤਹ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥ (943)

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥੪੭॥ (943)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਤਹ ॥੫੨॥ (943)

ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਚੰਦੁ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ॥ (943)

ਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ॥ (943)

ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਸੂਰਜੁ ਿਪੈ ਿਪਾਇਆ ॥ (943)

ਿਹ ਅਨਹਿ ਸੁਨ
ੰ ਵਜਾਵਤਹ ਿੂ ਰੇ ॥ (943)

ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਤਨਿ ਰਹੈ ॥ (943)

ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਤਖ ਹਜੂਰੇ ॥ (943)

ਕਵਨ ਬੁਤਧ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ (943)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਚੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ (943)

ਕਵਨੁ ਜੋਧੁ ਜੋ ਕਾਲੁ ਸੰਘਾਰੈ ॥ (943)

ਗੁਪਿੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (944)

ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪੮॥ (943)

ਨਾਨਕ ਪਰਤਖ ਲਏ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੫੩॥ (944)

ਸਬਦੁ ਭਾਖਿ ਸਤਸ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥ (943)

ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਮਲੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ (944)

ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਵਸੈ ਤਮਟੈ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥ (943)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ (944)
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ਸੁੰਨ ਸਬਦੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਧਾਰੈ ॥ (944)

(944)

ਕਹਿੇ ਮੁਕਿੁ ਸਬਤਦ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥ (944)

ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁੰਨ ਤਨਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ॥ (944)

ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਤਖਆ ਸੇ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ॥ (944)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸਬਦੁ ਘਟ ਮਤਹ ਵਸੈ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ (944)

ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਤਮਲਣ ਨਹੀ ਭਰ ਾਿੇ ॥੫੪॥ (944)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ (944)

ਕੁ ਬੁਤਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਤਕਿੁ ਿਾਇ ॥ (944)

ਸਬਤਦ ਗੁਰੂ ਭਵਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ਇਿ ਉਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ (944)

ਤਕਉ ਿਿੁ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ (944)

ਤਚਹਨੁ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ॥ (944)

॥੫੯॥ (944)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਸਾਖੈ ॥ (944)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥ (944)

ਿਰ ੈ ਸਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਅਉਧੂ ਸੁਨ
ੰ ਸਚੁ ਆਹਾਰੋ ॥ (944)

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਨ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੁ ॥੫੫॥ (944)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ਿਿੁ ਤਬਰੋਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥ (944)

ਕੁ ਬੁਤਧ ਤਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (944)

ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸਬਦੁ ਵਸਾਏ ਿਾ ਮਤਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ (944)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ ॥ (944)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਲਗੈ ਤਪਆਰੋ ॥ (944)

ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖੁ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥ (944)

ਸੁਖਮਨਾ ਇੜਾ ਤਪੰਗੁਲਾ ਬੂਝੈ ਜਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ (944)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਤਵਛੁ ਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ (944)

ਨਾਨਕ ਤਿਹੁ ਿੇ ਊਪਤਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਸਮਾਏ ॥੬੦॥

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਭੇ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ॥ (944)
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੫੬॥ (944)
ਸਾਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥ (944)
ਆਤਪ ਿਰੈ ਿਾਰੇ ਭੀ ਸੋਇ ॥ (944)
ਸਹਤਜ ਰਿਾ ਬੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (944)
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (944)
ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (944)
ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਇ ॥੫੭॥ (944)
ਸੁ ਸਬਦ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸੁ ਕਥੀਅਲੇ ਤਜਿੁ ਿਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥
(944)
ਿਰ ੈ ਸਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ ਤਿਸੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰੋ ॥ (944)
ਬੋਲੈ ਖੇਲੈ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਵੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ (944)
ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰਣਵੈ ਅਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ॥ (944)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਦੇ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਕਤਰ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥
(944)
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਮਾਏ ॥੫੮॥ (944)
ਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਤਨਰੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਸੋਈ ॥

(944)
O yogi, it is truthful living that is equipoise (suMn),
not the control of air flow (breath) in the tenfinger long windpipe (trachea). A gurmukh
(God-Centered being/moral enlightened being)
speaks the truth, churns the essence of reality,
overcomes the corrupting influence of worldly
temptations, gets rid of egotistical pride and
understands the unseen and infinite One. When
one realizes that One (God) is within and outside
(everywhere) then one falls in love with God. But
the yogi claims to understand the invisible One
Who is manifest as the Cosmos, through
Sukhmana [Susumna], Ida and Pingala [names
of three major nadis (tube-like structures) whose
“cleansing” plays major importance in yoga
doctrine to achieve the so called tranquility/still
mind/breathless state. Nanak, the true and
eternal One is beyond the reach of the three
(Sukhmana, Ida and Pingala), It is realized by
contemplating on Sabad (Truth).
AGGS, M 1, p. 944.
ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਰਸੁ ਖਾਈ ॥
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(944)

(945)

ਤਗਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਅਉਧੂ ਤਸਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ ॥ (944)

ਨਾਤਭ ਪਵਨੁ ਘਤਰ ਆਸਤਣ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਿਿੁ ਲਹੈ ॥

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਅਉਧੂ ਹਉਮੈ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥

(945)

(945)

ਸੁ ਸਬਦੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਤਨਜ ਘਤਰ ਆਛੈ ਤਿਰ ਭਵਣ ਜੋਤਿ ਸੁ ਸਬਤਦ ਲਹੈ

ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ (945)

॥ (945)

ਕਵਨ ਬੁਤਧ ਤਜਿੁ ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੀਐ ਤਕਿੁ ਭੋਜਤਨ ਤਿਰ ਪਿਾਸੈ ॥

ਖਾਵੈ ਦੂ ਖ ਭੂ ਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਤਿਰ ਪਿਾਤਸ ਰਹੈ ॥ (945)

(945)

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀ ਤਬਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ ॥ (945)

ਨਾਨਕ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਸੈ ॥੬੧॥

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੈ ਸਤਚ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ ॥੬੫॥

(945)

(945)

ਰੰਤਗ ਨ ਰਾਿਾ ਰਤਸ ਨਹੀ ਮਾਿਾ ॥ (945)

ਜਾ ਇਹੁ ਤਹਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਿੀ ਿਉ ਮਨੁ ਕੈਿੈ ਰਹਿਾ ॥ (945)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਤਲ ਬਤਲ ਿਾਿਾ ॥ (945)

ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਿੋ ਿਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਤਰ ਸਹਿਾ ॥

ਤਬੰਦੁ ਨ ਰਾਤਖਆ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਤਖਆ ॥ (945)

(945)

ਪਵਨੁ ਨ ਸਾਤਧਆ ਸਚੁ ਨ ਅਰਾਤਧਆ ॥ (945)

ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਿੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ਿਾ ਸਬਤਦ ਕਹਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (945)

ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਤਰ ਰਹੈ ॥ (945)

ਰਕਿੁ ਤਬੰਦੁ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਿੀ ਤਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ (945)

ਿਉ ਨਾਨਕ ਆਿਮ ਰਾਮ ਕਉ ਲਹੈ ॥੬੨॥ (945)

ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਾਪਤਸ ਸਾਚਾ ॥ (945)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਿਾ ॥ (945)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਇਬ ਿਬ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ॥੬੬॥ (945)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਿਾ ॥ (945)

ਤਹਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਿੀ ਅਉਧੂ ਿਉ ਮਨੁ ਸੁੰਤਨ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥ (945)

ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥ (945)
ਅਤਪਉ ਪੀਓ ਆਿਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰੀ ॥ (945)
ਸਚੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥ (945)
ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬੩॥ (945)

ਨਾਤਭ ਕਮਲੁ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਿੋ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬਸਿਉ ਪਵਨੁ
ਅਨਰਾਗੀ ॥ (945)
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਿੀ ਿਉ ਅਕੁ ਲੀਤਣ ਰਹਿਉ ਸਬਦੁ ਸੁ
ਸਾਰੁ ॥ (945)
ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਬ ਿਬਤਹ ਨ ਹੋਿਉ ਤਿਰ ਭਵਣ ਜੋਤਿ ਆਪੇ ਤਨਰੰਕਾਰੁ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਕਹਾ ਬਸੀਅਲੇ ਕਹਾ ਬਸੈ ਇਹੁ ਪਵਨਾ ॥ (945)

॥ (945)

ਕਹਾ ਬਸੈ ਸੁ ਸਬਦੁ ਅਉਧੂ ਿਾ ਕਉ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ॥ (945)

ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਸੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਤਵਿਾਣੀ ॥ (946)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪਾਏ

ਸਾਚ ਤਬਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੬੭॥ (946)

॥ (945)
ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ॥
(945)
ਤਕਉ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ਆਿਮੁ ਜਾਣੈ ਤਕਉ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥
(945)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥
(945)
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਹਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੂਲੁ ਪਛਾਤਣ ਰਹੈ ॥

ਤਕਿੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਤਕਿੁ ਤਕਿੁ ਦੁ ਤਖ ਤਬਨਤਸ ਜਾਈ
॥ (946)
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਤਮ ਤਵਸਤਰਐ ਦੁ ਖੁ ਪਾਈ ॥
(946)
O respected one, how is life created and how
could its suffering be eliminated? Respected one,
it is haumai which is innate to life that causes
alienation from God – the cause of suffering.
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ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਾ ਹੋਈ ॥ (946)

AGGS, M 1, p. 946.
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਗਆਨੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥
(946)
ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ (946)
ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥ (946)
ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਖਹੁ ਤਰਦੈ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬੮॥
(946)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਇ ॥ (946)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ (946)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ (946)

ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਮਤਨ ਦੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ
॥੭੨॥ (946)
ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂ ਹੈ ਜਾਣਤਹ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥ (946)
ਿੂ ਆਪੇ ਗੁਪਿਾ ਆਪੇ ਪਰਗਟੁ ਆਪੇ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥ (946)
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਖੋਜਿ ਤਿਰਤਹ ਿੁ ਰਮਾਣੈ ॥ (946)
ਮਾਗਤਹ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ਇਹ ਤਭਤਖਆ ਿੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ॥
(946)
ਅਤਬਨਾਸੀ ਪਰਤਭ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (946)
ਨਾਨਕ ਸਤਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭੩॥੧॥
(946)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥ (946)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥ (946)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੬੯॥ (946)

ਸਿੀ ਪਾਪੁ ਕਤਰ ਸਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (946)

ਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਘਤਰ ਦੇਵਣ ਜਾਤਹ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਈ ॥ (946)

ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਤਟਐ ਭਾਉ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ (946)

ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇ ॥ (946)

ਸਾਸਿੁ ਬੇਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਤਬ ਗੁਬਾਤਰ ॥ (946)

ਆਪੋ ਆਪੈ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ (951)

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਤਰ ॥੭੦॥ (946)

ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਤਨਆਇ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਜੀਿਾ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥ (946)

ਿੇਰੇ ਿਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ (946)

ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਗੁ ਜੀਿਾ ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਤਰ ਤਬਦਾਤਰ ॥ (946)

ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਿਾ ਪਤੜ ਸੁਣਾਏ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥ (946)

ਿੁ ਰਕ ਮੰਤ੍ਰੁ ਕਤਨ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਹ ॥ (951)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਸ ਜਾਣੈ ॥ (946)

ਲੋ ਕ ਮੁਹਾਵਤਹ ਚਾੜੀ ਖਾਤਹ ॥ (951)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੈ ॥੭੧॥ (946)

ਚਉਕਾ ਦੇ ਕੈ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥ (951)

ਸਬਦੈ ਕਾ ਤਨਬੇੜਾ ਸੁਤਣ ਿੂ ਅਉਧੂ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਐਸਾ ਤਹੰਦੂ ਵੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥ (951)

(946)

ਜੋਗੀ ਤਗਰਹੀ ਜਟਾ ਤਬਭੂ ਿ ॥ (951)

ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਅਨਤਦਨੁ ਮਾਿੇ ਨਾਮੈ ਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (946)

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਰੋਵਤਹ ਪੂਿ ॥ (951)

ਨਾਮੈ ਹੀ ਿੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ (946)

ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ॥ (951)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸਚੈ ਆਤਪ ਖੁਆਈ ॥ (946)

ਤਕਿੁ ਕਾਰਤਣ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ (951)
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ਨਾਨਕ ਕਤਲ ਕਾ ਏਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (951)

ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (952)

ਆਪੇ ਆਖਣੁ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥ (951)

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ (952)

ਮ: ੧ ॥ (951)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (952)

ਤਹੰਦੂ ਕੈ ਘਤਰ ਤਹੰਦੂ ਆਵੈ ॥ (951)

ਨਾ ਸਤਿ ਦੁ ਖੀਆ ਨਾ ਸਤਿ ਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਿ ਪਾਣੀ ਜੰਿ ਤਿਰਤਹ ॥

ਸੂਿੁ ਜਨੇ ਊ ਪਤੜ ਗਤਲ ਪਾਵੈ ॥ (951)

(952)
ਨਾ ਸਤਿ ਮੂੰਿ ਮੁਿਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਤਿ ਪਤੜਆ ਦੇਸ ਤਿਰਤਹ ॥

ਸੂਿੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਤਰਆਈ ॥ (951)

(952)

ਨਾਿਾ ਧੋਿਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ (951)

ਨਾ ਸਤਿ ਰੁਖੀ ਤਬਰਖੀ ਪਥਰ ਆਪੁ ਿਛਾਵਤਹ ਦੁ ਖ ਸਹਤਹ ॥

ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਕਰੇ ਵਤਿਆਈ ॥ (951)
ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਪੀਰੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ (952)
ਰਾਹੁ ਦਸਾਇ ਓਥੈ ਕੋ ਜਾਇ ॥ (952)

(952)
ਨਾ ਸਤਿ ਹਸਿੀ ਬਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਤਿ ਗਾਈ ਘਾਹੁ ਚਰਤਹ ॥ (952)
ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਤਸਤਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ ਤਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਤਿਸੁ ਆਇ ਤਮਲੈ ॥

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਭਸਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥ (952)

(952)

ਜੋਗੀ ਕੈ ਘਤਰ ਜੁਗਤਿ ਦਸਾਈ ॥ (952)

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਤਜਸੁ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ॥

ਤਿਿੁ ਕਾਰਤਣ ਕਤਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ॥ (952)

(952)

ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਇ ਤਿਰੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (952)

ਸਤਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ ਅੰਦਤਰ ਤਜਸਤਹ ਖੁਆਈ ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ
ਕਹੈ ॥ (952)

ਤਜਥੈ ਤਕਥੈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ (952)

ਤਜਸਤਹ ਤਦਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸਤਹ ਭੁ ਲਾਵੈ ਕਉਣੁ ॥ (952)

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਵਾਟਾਊ ॥ (952)

ਤਜਸਤਹ ਭੁ ਲਾਈ ਪੰਧ ਤਸਤਰ ਤਿਸਤਹ ਤਦਖਾਵੈ ਕਉਣੁ ॥੧॥ (952)

ਚੀਰੀ ਆਈ ਤਢਲ ਨ ਕਾਊ ॥ (952)

ਮ :੧ ॥ (952)
ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਜੋ ਤਨਗਰਹੁ ਕਰੈ ॥ (952)

ਏਥੈ ਜਾਣੈ ਸੁ ਜਾਇ ਤਸਞਾਣੈ ॥ (952)
ਹੋਰੁ ਿਕੜੁ ਤਹੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ॥ (952)
The one who realizes God/Truth right here is
recognized as the wise one (religious). Mere
claim to be a Hindu or Muslim is worthless.
AGGS, M 1, p. 951.
Guru Nanak points out the absurdity of conflicts
over religion when the Creator of all is “One and
Only”, the Hukam (Cosmic Law).
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਤਰ ਲੇ ਖਾ ਹੋਇ ॥ (952)
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਿਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (952)

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਤਖਆ ਕਰੈ ॥ (952)
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰੁ ॥ (952)
ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥ (952)
ਬੋਲੈ ਈਸਰੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ (952)
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੨॥ (952)
ਮ :੧ ॥ (952)
ਸੋ ਅਉਧੂਿੀ ਜੋ ਧੂਪੈ ਆਪੁ ॥ (952)
ਤਭਤਖਆ ਭੋਜਨੁ ਕਰੈ ਸੰਿਾਪੁ ॥ (952)
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ਅਉਹਿ ਪਟਣ ਮਤਹ ਭੀਤਖਆ ਕਰੈ ॥ (952)

ਤਕਉ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਤਕਉ ਜੀਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥ (953)

ਸੋ ਅਉਧੂਿੀ ਤਸਵ ਪੁਤਰ ਚੜੈ ॥ (952)

ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਤਕਆ ਖਾਜੈ ਭੁ ਗਤਿ ॥ (953)

ਬੋਲੈ ਗੋਰਖੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ (952)

ਆਸਤਿ ਨਾਸਤਿ ਏਕੋ ਨਾਉ ॥ (953)

ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੩॥ (952)

ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਤਜਿੁ ਰਹੈ ਤਹਆਉ ॥ (953)
ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹੈ ॥ (953)

ਮ :੧ ॥ (952)

ਿਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੁਰੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥ (953)

ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਤਜ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸੁ ॥ (952)

ਤਛਅ ਵਰਿਾਰੇ ਵਰਿਤਹ ਪੂਿ ॥ (953)

ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਤਨਰੰਜਨ ਵਾਸੁ ॥ (952)

ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾ ਅਉਧੂਿ ॥ (953)

ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਤਢ ॥ (952)
ਤਿਸੁ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ (952)

ਤਨਰੰਕਾਤਰ ਜੋ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (953)

ਬੋਲੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ (952)

ਕਾਹੇ ਭੀਤਖਆ ਮੰਗਤਣ ਜਾਇ ॥੭॥ (953)
Why should he beg who claims to dwell on God?
AGGS, M 1, p. 953.

ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੪॥ (952)
ਮ :੧ ॥ (952)
ਸੋ ਪਾਖੰਿੀ ਤਜ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ॥ (952)
ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਤਨ ਬਰਹਮੁ ਪਰਜਾਲੇ ॥ (952)
ਸੁਪਨੈ ਤਬੰਦੁ ਨ ਦੇਈ ਝਰਣਾ ॥ (952)

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਤਸਖ ਸਹੀ ॥ (953)
ਲੇ ਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਿਾ ਕਤਢ ਵਹੀ ॥ (953)
ਿਲਬਾ ਪਉਸਤਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਤਜਨਾ ਰਹੀ ॥ (953)

ਤਿਸੁ ਪਾਖੰਿੀ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ॥ (953)

ਅਜਰਾਈਲੁ ਿਰੇਸਿਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਿਈ ॥ (953)

ਬੋਲੈ ਚਰਪਟੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ (953)
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੫॥ (953)
ਮ :੧ ॥ (953)

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਿਹੀ ॥ (953)
ਕੂ ੜ ਤਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਤਕ ਸਤਚ ਰਹੀ ॥੨॥ (953)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ :੧ ॥ (953)

ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜ ਉਲਟੇ ਬਰਹਮੁ ॥ (953)

ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰੁ ਰੋਆਇਆ ॥ (953)

ਗਗਨ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਰੋਪੈ ਥੰਮੁ ॥ (953)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਿਤਰ ਰਹੈ ਤਧਆਤਨ ॥ (953)
ਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿ ਸਮਾਤਨ ॥ (953)

ਪਰਸ ਰਾਮੁ ਰੋਵੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ (953)
ਅਜੈ ਸੁ ਰੋਵੈ ਭੀਤਖਆ ਖਾਇ ॥ (953)
ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ (953)

ਬੋਲੈ ਭਰਥਤਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ (953)
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੬॥ (953)
ਮ :੧ ॥ (953)

ਮ :੧ ॥ (953)

ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ ਤਨਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ (953)
ਸੀਿਾ ਲਖਮਣੁ ਤਵਛੁ ਤੜ ਗਇਆ ॥ (954)
ਰੋਵੈ ਦਹਤਸਰੁ ਲੰਕ ਗਵਾਇ ॥ (954)
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ਨਾਨਕ ਲੇ ਖੈ ਮੰਤਗਐ ਅਉਿੁ ਜਣੇ ਦਾ ਜਾਇ ॥੧॥ (955)

ਰੋਵਤਹ ਪਾਾਂਿਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ॥ (954)
ਤਜਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿ ਹਦੂ ਤਰ ॥ (954)
Even Lord Rama bewailed during his exile when
he was separated from Sita (his wife) and
Lachman (his brother). Even the Pandvas who
lived in the company of their Master [Lord
Krishna] were forced to do hard labor in
destitution. AGGS, M 1, p. 953.
Guru Nanak was shocked at the Hindu’s moral
bankruptcy as they were lost in the rigmarole of
the caste system, superstition, rituals and idol
worship. He pointed out the futility of the worship
of gods and goddesses and the reading of
scriptures that promoted such beliefs. He asserted
forcefully that their gods were mere mortals,
nothing more.
ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੁਇ ਗਇਆ ॥ (954)

ਮ :੧ ॥ (955)
ਭਉ ਭੁ ਇ ਪਤਵਿੁ ਪਾਣੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਬਲੇ ਦ ॥ (955)
ਹਲੁ ਹਲੇ ਮੀ ਹਾਲੀ ਤਚਿੁ ਚੇਿਾ ਵਿਰ ਵਖਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥ (955)
Make love the farm, good conduct/purity the
water, truth and contentment the oxen, humility
the plough, consciousness the ploughman,
remembrance the preparation of soil, and union
with God the planting time. AGGS, M 1, p. 955.
Guru Nanak intertwines environment with ethics
and work.
ਨਾਉ ਬੀਜੁ ਬਖਸੀਸ ਬੋਹਲ ਦੁ ਨੀਆ ਸਗਲ ਦਰੋਗ ॥ (955)
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਜਾਵਤਹ ਸਗਲ ਤਵਜੋਗ ॥੨॥ (955)

ਏਕੀ ਕਾਰਤਣ ਪਾਪੀ ਭਇਆ ॥ (954)

ਮ :੧ ॥ (955)

ਰੋਵਤਹ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ॥ (954)

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਮਛੁ ਲੀ ਝੀਵਰੁ ਤਿਰ ਸਨਾ ਕਾਲੁ ॥ (955)

ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਮਿੁ ਲਾਗੈ ਭੀੜ ॥ (954)

ਮਨੂ ਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿਈ ਪੜੈ ਅਤਚੰਿਾ ਜਾਲੁ ॥ (955)

ਰੋਵਤਹ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ॥ (954)

ਨਾਨਕ ਤਚਿੁ ਅਚੇਿੁ ਹੈ ਤਚੰਿਾ ਬਧਾ ਜਾਇ ॥ (955)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗਤਹ ਭੀਤਖਆ ਜਾਇ ॥ (954)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥ (955)

ਰੋਵਤਹ ਤਕਰਪਨ ਸੰਚਤਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ (954)
ਪੰਤਿਿ ਰੋਵਤਹ ਤਗਆਨੁ ਗਵਾਇ ॥ (954)

ਸਲੋ ਕ ਮ :੧ ॥ (955)

ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਤਹ ਭਿਾਰੁ ॥ (954)

ਵੇਤਲ ਤਪੰਞਾਇਆ ਕਤਿ ਵੁ ਣਾਇਆ ॥ (955)

ਨਾਨਕ ਦੁ ਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ (954)

ਕਤਟ ਕੁ ਤਟ ਕਤਰ ਖੁੰਤਬ ਚੜਾਇਆ ॥ (955)

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਤਜਤਣ ਜਾਇ ॥ (954)

ਲੋ ਹਾ ਵਢੇ ਦਰਜੀ ਪਾੜੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵੈ ॥ (955)

ਅਉਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇ ਖੈ ਲਾਇ ॥੧॥ (954)

ਇਉ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ਤਸਿਿੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿ ਜੀਵੈ ॥ (955)
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪਾਟੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਗੰਢੈ ॥ (955)

ਸਲੋ ਕ ਮ :੧ ॥ (955)

ਮਾਹੁ ਪਖੁ ਤਕਹੁ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਘੜੀ ਮੁਹਿੁ ਤਕਛੁ ਹੰਢੈ ॥ (955)

ਸਾਵਣੁ ਰਾਤਿ ਅਹਾੜੁ ਤਦਹੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਦੁ ਇ ਖੇਿ ॥ (955)

ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਿਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ॥ (956)

ਲਬੁ ਵਿਰ ਦਰੋਗੁ ਬੀਉ ਹਾਲੀ ਰਾਹਕੁ ਹੇਿ ॥ (955)

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੋ ਸਚਾ ਤਿਚਰੁ ਜਾਪੀ ਜਾਪੈ ॥੧॥ (956)

ਹਲੁ ਬੀਚਾਰੁ ਤਵਕਾਰ ਮਣ ਹੁਕਮੀ ਖਟੇ ਖਾਇ ॥ (955)
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ਮ :੧ ॥ (956)

ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਉਜਲਾ ਜੇ ਕੋ ਤਚਤਿ ਕਰੇਇ ॥ (956)

ਸਚ ਕੀ ਕਾਿੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥ (956)

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੋ ਦੇਇ ॥ (956)

ਘਾੜਿ ਤਿਸ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥ (956)

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਦੁ ਖੁ ਜਾਇ ॥ (956)

ਸਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥ (956)

ਅਵਗੁਣ ਵੰਞਤਨ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਆਇ ॥੨॥ (956)

ਗੁਣ ਕੀ ਥੇਕੈ ਤਵਤਚ ਸਮਾਇ ॥ (956)
ਤਿਸ ਦਾ ਕੁ ਿਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ॥ (956)

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ (989)

ਲੋ ਹੂ ਲਬੁ ਤਨਕਥਾ ਵੇਖੁ ॥ (956)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੈ ਹਤਕ ਜਾਇ ॥ (956)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (989)

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਦੀਦਾਤਰ ਸਮਾਇ ॥੨॥ (956)
O sheikh let truthful living be your knife forged
from the steel of Truth. The craftsmanship of
such knife is incomparably beautiful. Sharpen it
on the whetstone of Truth and keep it in the
sheath made of virtue. Kill (subdue) your haumai
(self-centeredness) with this knife and witness
avarice bleeding out. Such a sacrifice will be
accepted by God as Halal and you will become
one with God. AGGS, M 1, p. 956.

ਸਲੋ ਕੁ ॥ (989)

ਮ :੧ ॥ (956)

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਤਮ ਭੂ ਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਕਮਤਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰੁ ॥ (956)
ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਿੁ ਤਸਤਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥ (956)

ਸਾਜਨ ਿੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਤਰ ॥ (989)
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁ ਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਦਾ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥ (989)
ਸਬਦ ॥ (989)
ਤਪਛਹੁ ਰਾਿੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇ ਤਹ ॥ (989)
ਖੇਮੇ ਛਿਰ ਸਰਾਇਚੇ ਤਦਸਤਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥ (989)
ਤਜਨੀ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਦ ਤਮਲੇ ॥੧॥ (989)
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂ ਤੜਆਰ ॥ (989)
॥ (989)
ਸਾਦ ਕੀਿੇ ਦੁ ਖ ਪਰਿੁ ੜੇ ਪੂਰਤਬ ਤਲਖੇ ਮਾਇ ॥ (989)
ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁ ਖ ਅਗਲੇ ਦੂ ਖੇ ਦੂ ਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥ (989)
ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਕਾ ਤਕਆ ਵੀਛੁ ੜੈ ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੁ ॥ (989)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ :੧ ॥ (956)
ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥ (956)
ਸਰਵਰ ਅੰਦਤਰ ਹੀਰਾ ਮੋਿੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ ॥ (956)
ਬਗੁਲਾ ਕਾਗੁ ਨ ਰਹਈ ਸਰਵਤਰ ਜੇ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਤਸਆਣਾ ॥ (956)

ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਦੇਤਖਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥ (989)
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਤਨ ਿਤਨ ਕੀਿੇ ਭੋਗ ॥ (989)
ਤਵਜੋਗੀ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁ ੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥ (989)

ਓਨਾ ਤਰਜਕੁ ਨ ਪਇਓ ਓਥੈ ਓਨਹਹ ਾ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ ॥ (956)
ਸਤਚ ਕਮਾਣੈ ਸਚੋ ਪਾਈਐ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜਾ ਮਾਣਾ ॥ (956)
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਜਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (989)

॥੧॥ (956)

ਤਮਤਲ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਤਪੰਿੁ ਕਮਾਇਆ ॥ (989)

ਮ :੧ ॥ (956)

ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਲੇ ਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ॥ (989)
Mother and father create a child through sexual
union according to the Hukam (Cosmic Law),
biology of the reproduction of life. AGGS, M 1, p.
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(990)

989.

ਭਇਆ ਮਨੂ ਰੁ ਕੰਚਨੁ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਨੇ ਹਾ ॥ (990)

ਤਲਖੁ ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਵਤਿਆਈ ॥ (989)

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਓਹੁ ਦੇਵੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਸਟਤਸ ਦੇਹਾ ॥੪॥੩॥

ਤਮਤਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੧॥ (989)

(990)

ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥ (989)
ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (989)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990)

ਿਤਜ ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (989)

ਤਬਮਲ ਮਝਾਤਰ ਬਸਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਤਨ ਜਾਵਲ ਰੇ ॥

ਘਰ ਛਿਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ (989)

(990)

ਤਕਛੁ ਖਾਜੈ ਤਕਛੁ ਧਤਰ ਜਾਈਐ ॥ (989)

ਪਦਮਤਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤਗ ਦੋਖ ਨਹੀ ਰੇ ॥੧॥ (990)

ਜੇ ਬਾਹੁਤੜ ਦੁ ਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥ (989)

ਦਾਦਰ ਿੂ ਕਬਤਹ ਨ ਜਾਨਤਸ ਰੇ ॥ (990)

ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥ (989)

ਭਖਤਸ ਤਸਬਾਲੁ ਬਸਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨ ਲਖਤਸ ਰੇ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (990)

ਿੁ ਰਮਾਇਤਸ ਬਹੁਿੁ ਚਲਾਏ ॥ (989)

ਬਸੁ ਜਲ ਤਨਿ ਨ ਵਸਿ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ॥ (990)

ਕਤਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥ (989)

ਚੰਦ ਕੁ ਮੁਦਨੀ ਦੂ ਰਹੁ ਤਨਵਸਤਸ ਅਨਭਉ ਕਾਰਤਨ ਰੇ ॥੨॥ (990)

ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥ (989)

ਅੰਤਮਰਿ ਖੰਿੁ ਦੂ ਤਧ ਮਧੁ ਸੰਚਤਸ ਿੂ ਬਨ ਚਾਿੁ ਰ ਰੇ ॥ (990)

ਘਰ ਘੁਮ
ੰ ਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥ (989)

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਿੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਿਤਸ ਤਪਸਨ ਪਰੀਤਿ ਤਜਉ ਰੇ ॥੩॥

ਪਾਪ ਪਥਰ ਿਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ (990)

(990)

ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥ (990)

ਪੰਤਿਿ ਸੰਤਗ ਵਸਤਹ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ ॥ (990)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥ (990)

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਿੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਿਤਸ ਸੁਆਨ ਪੂਤਛ ਤਜਉ ਰੇ ॥੪॥
(990)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (990)

ਇਤਕ ਪਾਖੰਿੀ ਨਾਤਮ ਨ ਰਾਚਤਹ ਇਤਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਰੇ ॥

ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁ ਇ ਲੇ ਖ ਪਏ ॥ (990)

(990)

ਤਜਉ ਤਜਉ ਤਕਰਿੁ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਿਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਿੁ ਹਰੇ

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਵਤਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਰੇ ॥੫॥੪॥

॥੧॥ (990)

(990)

ਤਚਿ ਚੇਿਤਸ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਤਰਆ ॥ (990)
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (990)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990)

ਜਾਲੀ ਰੈਤਨ ਜਾਲੁ ਤਦਨੁ ਹੂਆ ਜੇਿੀ ਘੜੀ ਿਾਹੀ ਿੇਿੀ ॥ (990)

ਸਲੋ ਕੁ ॥ (990)

ਰਤਸ ਰਤਸ ਚੋਗ ਚੁਗਤਹ ਤਨਿ ਿਾਸਤਹ ਛੂ ਟਤਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥੨॥

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਅਸੰਖ ਹੋਤਹ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥ (990)

(990)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ॥੧॥

ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਤਵਤਚ ਲੋ ਹਾ ਪੰਚ ਅਗਤਨ ਤਿਿੁ ਲਾਤਗ ਰਹੀ ॥

(990)

(990)

ਸਬਦੁ ॥ (990)

ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਮਨੁ ਜਤਲਆ ਸੰਨਹੀ ਤਚੰਿ ਭਈ ॥੩॥

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਬ ਗਹੇਲੀ ॥ (990)
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ਸੁਤਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਿ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥ (990)
ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥ (990)
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (990)
ਹਉ ਦੋਹਾਗਤਣ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥ (990)
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁ ਿਾਣੀ ॥੨॥ (990)
ਿੂ ਦਾਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਤਰ ਮੇਰਾ ॥ (990)
ਤਖਜਮਤਿ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਿੇਰਾ ॥੩॥ (990)
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ ॥ (990)
ਤਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇ ਹੀ ॥੪॥੫॥ (990)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991)
ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥ (991)
ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਤਟ ਤਬਕਾਨਾ ਤਜਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥
(991)
ਿੇਰੇ ਲਾਲੇ ਤਕਆ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (991)
ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (991)
ਮਾ ਲਾਲੀ ਤਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥ (991)
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਿੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥
(991)
ਪੀਅਤਹ ਿ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਤਹ ਿ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥ (991)
ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋ ਵਾ ਜਪਿ ਰਹਾ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥ (991)
ਲੂ ਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਤਸਤਹ ਿੁ ਧੁ ਵਤਿਆਈ ॥ (991)
ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਿਾ ਿੁ ਧੁ ਤਵਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ
॥੪॥੬॥ (991)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991)
ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂ ਿਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਿਾਲਾ ॥ (991)
ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥ (991)
ਭਇਆ ਤਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ (991)
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (991)
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Some say that Nanak is an evil spirit; others say
that he has gone astray, and still others say that
he is a helpless poor man. But I, foolish Nanak,
am madly in love with my Lover/God. I know of
none other than God. AGGS, M 1, p. 991.
In the concluding part of his life (about 15 years),
Guru Nanak founded the town of Kartarpur (abode
of the Almighty) on the banks of river Ravi
opposite the town of Dehra Baba Nanak and
settled down there as a farmer. Since he viewed
the caste system as the greatest obstacle in the way
of developing an egalitarian society, he established
a community of Sikhs outside the boundary of the
caste society. To break off the caste barriers
between high, low and the untouchables, and the
stigma of fraternizing with the Muslims, he started
the institution of sangat (congregation), pangat
(commonality, eating together sitting in a row) and
seva (voluntary service to society). Sangat was
made up of people without regard to religion, caste
and gender. Food provided by volunteers and
cooked by volunteers in the Langar (community
kitchen) was served to the sangat sitting in a row
without any sense of discrimination. The
food/meal served from langar was regarded as
“Guru ka langar” meaning food from Guru’s
kitchen). Not only that, he also advised his
followers to bow by addressing each other as bhai
(brother) and mai (mother, elder sister) while
greeting. These were daring and effective attacks
on the pillars which held the superstructure of the
caste system. These practices drew sharp and
relentless condemnation from the proponents of
the caste ideology (Brahmans and Khatris) who
called Guru Nanak a karahiya (gone astray).
ਿਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥ (991)
ਏਕੀ ਸਾਤਹਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥ (991)
ਿਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (991)
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂ ਜੀ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥
(991)
ਿਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਤਹਬ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ (991)
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ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥ (991)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (992)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991)

ਮਾਇਆ ਮੁਈ ਨ ਮਨੁ ਮੁਆ ਸਰੁ ਲਹਰੀ ਮੈ ਮਿੁ ॥ (992)

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ (991)

ਬੋਤਹਥੁ ਜਲ ਤਸਤਰ ਿਤਰ ਤਟਕੈ ਸਾਚਾ ਵਖਰੁ ਤਜਿੁ ॥ (992)

ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਤਸ ਜਾਣਤਹ ਦੂ ਤਰ ॥੧॥ (991)

ਮਾਣਕੁ ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਸਤਚ ਨ ਲਾਗੈ ਕਿੁ ॥ (992)

ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥ (991)

ਰਾਜਾ ਿਖਤਿ ਤਟਕੈ ਗੁਣੀ ਭੈ ਪੰਚਾਇਣ ਰਿੁ ॥੧॥ (992)

ਤਜਸੁ ਿੂ ਦੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (991)

ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਦੂ ਤਰ ਨ ਦੇਖੁ ॥ (992)

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਿਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥ (991)

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਜਗਜੀਵਨਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸਾਚਾ ਲੇ ਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਿੂ ਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥ (991)

(992)

ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਤਿਆਈ ॥ (991)

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਤਰਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਕਰੁ ਇੰਦੁ ਿਪੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥ (992)

ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥ (991)

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋਹੈ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਆਕੀ ਮਰਤਹ ਅਿਾਰੀ ॥ (992)

ਇਕ ਬਾਿ ਅਨੂ ਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥ (991)

ਜੰਗਮ ਜੋਧ ਜਿੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (992)

ਇਸੁ ਧਨ ਤਬਨੁ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥ (991)

ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਿਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਤਸ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੨॥ (992)

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ (991)

ਤਨਧਤਨਆ ਧਨੁ ਤਨਗੁਤਰਆ ਗੁਰੁ ਤਨੰਮਾਤਣਆ ਿੂ ਮਾਣੁ ॥ (992)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥ (991)

ਅੰਧੁਲੈ ਮਾਣਕੁ ਗੁਰੁ ਪਕਤੜਆ ਤਨਿਾਤਣਆ ਿੂ ਿਾਣੁ ॥ (992)
ਹੋਮ ਜਪਾ ਨਹੀ ਜਾਤਣਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੁ ॥ (992)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਦਤਰ ਢੋਈ ਝੂ ਿਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੩॥ (992)

ਸੂਰ ਸਰੁ ਸੋਤਸ ਲੈ ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੋਤਖ ਲੈ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਮਰਿੁ ਸੁ ਸਨਬੰਧੁ

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਾਚੇ ਿੇ ਤਿਰ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (992)

ਕੀਜੈ ॥ (991)

ਤਗਆਨ ਰਿਤਨ ਮਨੁ ਮਾਜੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥ (992)

ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ

ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਬ ਲਗੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (992)

ਛੀਜੈ ॥੧॥ (991)

ਨਾਨਕ ਤਸਰੁ ਦੇ ਛੁ ਟੀਐ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥ (992)

ਮੂੜੇ ਕਾਇਚੇ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾ ॥ (991)
ਨਹ ਚੀਤਨਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (991)
ਅਜਰ ਗਹੁ ਜਾਤਰ ਲੈ ਅਮਰ ਗਹੁ ਮਾਤਰ ਲੈ ਭਰ ਾਤਿ ਿਤਜ ਛੋਤਿ ਿਉ
ਅਤਪਉ ਪੀਜੈ ॥ (991)
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ
ਛੀਜੈ ॥੨॥ (991)
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਨੋ ਰਵੈ ਜੇ ਹਤਰ ਮਨੋ ਮਨ ਪਵਨ ਤਸਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ
॥ (992)
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ
ਛੀਜੈ ॥੩॥੯॥ (992)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (992)
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਿਾ ਕੈ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਿੀ ॥ (992)
ਪਰੀਿਮ ਨਾਥੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੰਗੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਗਤਿ ਬੀਿੀ ॥੧॥
(992)
ਗੁਸਾਈ ਿੇਰਾ ਕਹਾ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਜਾਿੀ ॥ (992)
ਜਾ ਿਉ ਭੀਿਤਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵਤਹ ਪੂਛਉ ਬਾਿ ਤਨਰੰਿੀ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (992)
ਬਰਹਮਣੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਇਸਨਾਨੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਪੂਜੇ ਪਾਿੀ ॥ (992)
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਰ ਭਵਣ ਏਕਾ ਜੋਿੀ ॥੨॥ (992)
ਤਜਹਵਾ ਿੰਿੀ ਇਹੁ ਘਟੁ ਛਾਬਾ ਿੋਲਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ ॥ (992)
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ਏਕੋ ਹਾਟੁ ਸਾਹੁ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਿੀ ॥੩॥ (992)

ਜਮ ਪੁਤਰ ਿਾਸਤਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥ (993)

ਦੋਵੈ ਤਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨਬੇੜੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਅਹੁ

ਹੇਿ ਕੇ ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਨ ਸਾਕਤਹ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥

ਰਹੈ ਤਨਭਰਾਿੀ ॥ (992)

(993)

ਸਬਦੁ ਵਸਾਏ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਸਦਾ ਸੇਵਕੁ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ॥੪॥ (992)

ਨਾ ਹਉ ਕਰਿਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥ (993)

ਊਪਤਰ ਗਗਨੁ ਗਗਨ ਪਤਰ ਗੋਰਖੁ ਿਾ ਕਾ ਅਗਮੁ ਗੁਰੂ ਪੁਤਨ ਵਾਸੀ ॥

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ (993)

(992)

ਤਜਸੁ ਿੂ ਦੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ਜੀਉ

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਾਹਤਰ ਘਤਰ ਏਕੋ ਨਾਨਕੁ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥੫॥੧੧॥

॥੬॥੧॥੧੨॥ (993)

(992)
ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1008)
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ (993)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1008)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (993)

ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਨੀ ਅਨੇ ਕਾ ॥ (1008)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ (993)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭਰ ਤਮ ਥਾਕੇ ਭੇਖਾ ॥ (1008)

ਸੋ ਜਾਣੈ ਤਜਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ ॥ (993)

ਸਾਚੋ ਸਾਤਹਬੁ ਤਨਰਮਲੋ ਮਤਨ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥੧॥ (1008)

ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਵੈਦੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
(993)

ਿੂ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਮਰੁ ਿੂ ਸਭ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ॥ (1008)
ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਭਾਇ ਲੈ ਪਰਹਤਰ ਦੁ ਖੁ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਜਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਤਸਿਿੀ ਲਾਏ ॥ (993)

(1008)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੇ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ (993)
ਅੰਤਮਰਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਜ ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (993)

ਹਤਰ ਪੜੀਐ ਹਤਰ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰਾ ॥ (1009)
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਬਤਦ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (1009)
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥

ਤਪਰ ਸੇਿੀ ਧਨ ਪਰੇਮੁ ਰਚਾਏ ॥ (993)

(1009)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਿਥਾ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥ (993)
ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਤਿਰ ਸਨਾ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
(993)

ਜਲੁ ਤਬਲੋ ਵੈ ਜਲੁ ਮਥੈ ਿਿੁ ਲੋ ੜੈ ਅੰਧੁ ਅਤਗਆਨਾ ॥ (1009)
ਗੁਰਮਿੀ ਦਤਧ ਮਥੀਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ (1009)
ਮਨਮੁਖ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥੩॥ (1009)

ਸਹਸਾ ਿੋੜੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ (993)

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਮਰੁ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ (1009)

ਸਹਜੇ ਤਸਿਿੀ ਧਣਖੁ ਚੜਾਏ ॥ (993)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁਦ
ੰ ਤਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
(993)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ॥ (1009)
ਗੁਰਮਿੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਤਭ ਕੁ ਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥
(1009)

ਹਉਮੈ ਜਤਲਆ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥ (993)
ਜਮ ਪੁਤਰ ਵਜਤਹ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥ (993)
ਅਬ ਕੈ ਕਤਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਤਮਲਈ ਿੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
(993)
ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਪਵਤਹ ਤਖਆਲੀ ॥ (993)

ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ (1009)
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (1009)
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤਨਿ ਿੋਟਾ ਸੈਸਾਰਾ ॥੫॥ (1009)
ਸਾਚੀ ਸੰਗਤਿ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥ (1009)
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ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ (1009)

ਜਰਾ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (1009)

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਿੋਤਖਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੬॥ (1009)

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਸੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥

ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰਾ ॥ (1009)

(1009)
One, who dwells on God, does not suffer moral
decline. One who conquers haumai is a jiwan
mukta. AGGS, M 1, p. 1009.

ਮੋਟਾ ਨਾਉ ਧਰਾਈਐ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਭਾਰਾ ॥ (1009)
ਮਾਣਸ ਦਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਿੂ ਦਾਿਾ ਸਾਰਾ ॥੭॥ (1009)
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿੂ ਧਣੀ ਅਤਵਗਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (1009)
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜੋਈਐ ਮੁਕਿੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥ (1009)

ਧੰਧੈ ਧਾਵਿ ਜਗੁ ਬਾਤਧਆ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1010)

ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੮॥੧॥ (1009)

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ (1010)
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੭॥ (1010)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1009)

ਸੂਹਟੁ ਤਪੰਜਤਰ ਪਰਮ
ੇ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ॥ (1010)

ਤਬਖੁ ਬੋਤਹਥਾ ਲਾਤਦਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਤਰ ॥ (1009)

ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਐ ਉਿੈ ਿ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ (1010)

ਕੰਧੀ ਤਦਤਸ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ (1009)
ਵੰਝੀ ਹਾਤਥ ਨ ਖੇਵਟੂ ਜਲੁ ਸਾਗਰੁ ਅਸਰਾਲੁ ॥੧॥ (1009)
ਬਾਬਾ ਜਗੁ ਿਾਥਾ ਮਹਾ ਜਾਤਲ ॥ (1009)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1009)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਸਬਤਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ (1009)
ਤਿਥੈ ਪਵਣੁ ਨ ਪਾਵਕੋ ਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਆਕਾਰੁ ॥ (1009)
ਤਿਥੈ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਭਵਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (1009)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਤਰ ਪਏ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (1009)
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥ (1009)
ਗੁਰਮਿੀ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥ (1009)

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥੮॥੨॥
(1010)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1010)
ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਿਾ ਮਾਤਰ ਮਰੁ ਭਾਗੋ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਜਾਉ ॥ (1010)
ਤਜਸ ਕੈ ਿਤਰ ਭੈ ਭਾਗੀਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਾ ਕੋ ਨਾਉ ॥ (1010)
ਮਾਰਤਹ ਰਾਖਤਹ ਏਕੁ ਿੂ ਬੀਜਉ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ (1010)
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁ ਚੀਲੁ ਕਾਚਉ ਮਤਿਹੀਨ ॥ (1010)
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਕੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(1010)
ਅਵਗਤਣ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਤਕਉ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥

ਸਪੁ ਤਪੜਾਈ ਪਾਈਐ ਤਬਖੁ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ॥ (1009)

(1010)

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ਤਕਸ ਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ॥ (1009)

ਸਹਤਜ ਸਬਤਦ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ॥ (1010)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਰੜੁ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਿਸ
ੋ ੁ ॥੪॥ (1009)

ਤਜਨ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੂ ਖ ਸਹਾਤਹ ॥੨॥ (1010)

ਮਾਗਰਮਛੁ ਿਹਾਈਐ ਕੁ ੰਿੀ ਜਾਲੁ ਵਿਾਇ ॥ (1009)

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (1010)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਿਾਥਾ ਿਾਹੀਐ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਪਛੋਿਾਇ ॥ (1009)

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਿੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰੁ ॥ (1010)

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਇ ॥੫॥ (1009)

ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁ ਆਤਰ ॥੩॥ (1010)

ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਪਾਇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਬਖੁ ਜਾਇ ॥

ਅਗੈ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਨਾਤਹ ਮੈ ਭੂ ਲੇ ਿੂ ਸਮਝਾਇ ॥ (1010)

(1009)

ਭੂ ਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜੋ ਦਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ (1010)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਦਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥ (1010)
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ਸਾਜਨੁ ਦੇਖਾ ਿਾ ਗਤਲ ਤਮਲਾ ਸਾਚੁ ਪਿਾਇਓ ਲੇ ਖੁ ॥ (1010)

ਤਚਤਿ ਸਚੈ ਤਵਿੋ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥ (1011)

ਮੁਤਖ ਤਧਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀ ਦੇਖੁ ॥ (1010)

ਸਾਚੈ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਰਖੇ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥੫॥ (1011)

ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਿੂ ਮਤਨ ਵਸਤਹ ਨਦਰੀ ਕਰਤਮ ਤਵਸੇਖੁ ॥੫॥ (1010)

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣੋ ਿਾਥੇ ਓਜਾੜੀ ॥ (1011)

ਭੂ ਖ ਤਪਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਮਾਗਉ ਦੇਇ ॥ (1010)

ਿਾਥਾ ਚੁਗੈ ਤਨਿ ਚੋਗੜੀ ਲਤਗ ਬੰਧੁ ਤਵਗਾੜੀ ॥ (1011)

ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੂਰਨੁ ਦੇਇ ॥ (1010)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਕਿੁ ਹੋਇ ਸਾਚੇ ਤਨਜ ਿਾੜੀ ॥੬॥ (1011)

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਦੇਤਖਆ ਆਤਪ ਵਿਾਈ ਦੇਇ ॥੬॥ (1010)

ਅਨਹਤਿ ਲਾਲਾ ਬੇਤਧਆ ਪਰਭ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥ (1011)

ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਿਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂ ਪੁ ॥ (1010)

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਲਉ ਝੂ ਿੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥ (1011)

ਨਾਤਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਿੁ ਰੁ ਸਰੂਪੁ ॥ (1010)

ਬਾਤਦ ਕਾਰਾ ਸਤਭ ਛੋਿੀਆ ਸਾਚੀ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥੭॥ (1011)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਿੂ ਦੀਪਕੁ ਿੂ ਧੂਪੁ ॥੭॥ (1010)

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਤਿਨਾ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥ (1011)

ਗੀਿ ਸਾਦ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਦ ਿਤਨ ਰੋਗੁ ॥ (1010)

ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਤਿਆਤਗਆ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ (1011)

ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਸਾਚਉ ਚਵੈ ਛੂ ਟੈ ਸੋਗ ਤਵਜੋਗੁ ॥ (1010)

ਿੂ ਬਖਸਤਹ ਿਾ ਮੇਤਲ ਲੈ ਤਹ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੮॥੪॥ (1011)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੩॥ (1010)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1011)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1010)

ਲਾਲੈ ਗਾਰਬੁ ਛੋਤਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥ (1011)

ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਤਰ ਲਾਲਚ ਬਾਤਦ ॥ (1010)

ਲਾਲੈ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (1011)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਤਹਆ ਤਜਹਵਾ ਸਤਚ ਸਾਤਦ ॥ (1010)

ਖਸਤਮ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹੋਤਰ ਚਲਤਹ ਤਬਖੁ ਲਾਤਦ ॥੧॥ (1010)

(1011)

ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਤਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ (1010)

ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮੈ ਵਤਿਆਈ ॥ (1011)

ਤਜਉ ਿੁ ਰਮਾਵਤਹ ਤਿਉ ਚਲਾ ਸਚੁ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1011)

(1010)

ਲਾਲੇ ਨੋ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ਹੈ ਧੁਤਰ ਖਸਤਮ ਿੁ ਰਮਾਈ ॥ (1011)

ਅਨਤਦਨੁ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਤਸਤਰ ਮੀਰਾ ॥ (1010)

ਲਾਲੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ॥ (1011)

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਵੇਤਚਆ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ (1010)

ਆਪੇ ਮੀਰਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ (1011)

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰਾ ॥੨॥ (1011)

ਆਤਪ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਬੁਝਾਈ ॥ (1011)

ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਧਣੀ ਕੋ ਤਕਆ ਕਹਉ ਵਤਿਆਈਐ ॥ (1011)

ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਲੈ ਤਹ ਿੂ ਲਾਈ ॥ (1011)

ਭਾਣੈ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਧਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ (1011)

ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂ ਜੈ ਭਰਤਮ ਖੁਆਈ ॥੩॥ (1011)

ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥੩॥

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਨਿ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ (1011)

(1011)

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਹੁ ਤਿਨੈ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ॥ (1011)

ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤਿ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਨੀਕੀ ॥ (1011)

ਜਾ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸੇਵੀਐ ਸੇਤਵ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ (1011)

ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਿੀਕੀ ॥ (1011)

ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਮਤਰ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ (1011)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਪਰਭੂ ਸਚੁ ਧੀਰਕ ਧੁਰ ਕੀ ॥੪॥ (1011)

ਬੰਧਨ ਿੂ ਟਤਹ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਤਿਰ ਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਏ ॥ (1011)

ਸਾਚੈ ਬੈਸਣੁ ਉਿਣਾ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਤਖਆ ॥ (1011)
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ਸਭ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋ ਪਾਏ ॥੫॥ (1011)

ਖਾਰ ਸਮੁਦ੍ਰੁ ਢੰਢਲ
ੋ ੀਐ ਇਕੁ ਮਣੀਆ ਪਾਵੈ ॥ (1012)

ਲਾਲੇ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਲਾਲਾ ਅਵਗਤਣਆਰੁ ॥ (1011)

ਦੁ ਇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਟੀ ਤਿਸੁ ਖਾਵੈ ॥ (1012)

ਿੁ ਧੁ ਜੇਵਿੁ ਦਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿੂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ (1011)

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਤਿ ਸੇਵੀਐ ਦੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥੬॥ (1012)

ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਲਾਲਾ ਮੰਨੇ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੬॥ (1011)

ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵਤਨ ਸੇ ਊਜਲੇ ਸਭ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ (1012)

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥ (1011)

ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਿਾ ਥੀਐ ਪਾਰਸ ਸੰਤਗ ਭੀਜੈ ॥ (1012)

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਤਹਰਦੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ (1011)

ਵੰਨੀ ਸਾਚੇ ਲਾਲ ਕੀ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥੭॥ (1012)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੭॥ (1012)

ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਿੀਰਤਥ ਨਹੀ ਦਾਨੇ ॥ (1012)

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸਭ ਧਾਿੁ ਹੈ ਮਾਟੀ ਰਤਲ ਜਾਈ ॥ (1012)

ਪੂਛਉ ਬੇਦ ਪੜੰਤਿਆ ਮੂਿੀ ਤਵਣੁ ਮਾਨੇ ॥ (1012)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ (1012)

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਗਆਨੇ ॥੮॥੬॥ (1012)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਾਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੮॥੫॥
(1012)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1012)
ਮਨਮੁਖੁ ਲਹਤਰ ਘਰੁ ਿਤਜ ਤਵਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੇਰੈ ॥ (1012)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1012)

ਤਗਰਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਭੇਟੈ ਦੁ ਰਮਤਿ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ॥

ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਧੁਤਰ ਿਾਟੇ ਚੀਰੈ ॥ (1012)

(1012)

ਏਹੁ ਮਨੁ ਅਵਗਤਣ ਬਾਤਧਆ ਸਹੁ ਦੇਹ ਸਰੀਰੈ ॥ (1012)

ਤਦਸੰਿਰੁ ਭਵੈ ਪਾਿ ਪਤੜ ਥਾਕਾ ਤਿਰ ਸਨਾ ਹੋਇ ਵਧੇਰੈ ॥ (1012)

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਬਖਸਾਈਅਤਹ ਸਤਭ ਗੁਨਹ ਿਕੀਰੈ ॥੧॥ (1012)

ਕਾਚੀ ਤਪੰਿੀ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੋਰੈ ॥੧॥ (1012)

ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਬੁਝੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਾ ॥ (1012)

ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਿ ਰਵੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥ (1012)

ਤਜਸੁ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਧੁਤਰ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਰ ਪਿਾਸੀ ॥੧॥

(1012)

ਰਹਾਉ ॥ (1012)

ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਜੋ ਦੇਤਹ ਸੁ ਖਾਉ ॥ (1012)

ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਆ ਵਸਿਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ ॥ (1012)

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਵਤਹ ਤਿਉ ਚਲਾ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਉ ॥ (1012)

ਕਾਪੜ ਿਾਤਰ ਬਨਾਈ ਤਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ (1012)

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁ ਰ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਮੇਲਤਹ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੨॥ (1012)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗੈ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੈ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਹਾਰੀ ॥ (1012)

ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਸੋਈ ॥ (1012)

ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੨॥ (1012)

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (1012)

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਨ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਤਰ ਪੂਅਰ ਿਾਪੈ ॥ (1013)

ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਾਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥ (1012)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਚੀਨਤਸ ਆਪੈ ॥

ਪੰਤਿਿੁ ਪਤੜ ਨ ਪਹੁਚਈ ਬਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥ (1012)

(1013)

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁ ਇ ਸੰਗਮੇ ਖੁਤਧਆ ਜਮਕਾਲਾ ॥ (1012)

ਤਨੰਦਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਨਰਕ ਤਨਵਾਸੀ ਅੰਿਤਰ ਆਿਮ ਜਾਪੈ ॥ (1013)

ਤਵਛੋੜਾ ਭਉ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥੪॥ (1012)
ਤਜਨ ਕੀ ਲੇ ਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈ ॥ (1012)
ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (1012)
ਦੇਦੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਲੈ ਲੈ ਥਤਕ ਪਾਈ ॥੫॥ (1012)

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਚਤਹ ਤਕਉ ਮਲੁ ਧੋਪੈ ਪਾਪੈ ॥੩॥
(1013)
ਛਾਣੀ ਖਾਕੁ ਤਬਭੂ ਿ ਚੜਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ॥ (1013)
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਿੇ ਛੋਹੈ ॥ (1013)
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ਪਾਿੁ ਪੜੈ ਮੁਤਖ ਝੂ ਿੋ ਬੋਲੈ ਤਨਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤਿ ਓਹੈ ॥ (1013)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1013)

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਸੋਹੈ ॥੪॥

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੰਜੋਤਗ ਉਪਾਏ ਰਕਿੁ ਤਬੰਦੁ ਤਮਤਲ ਤਪੰਿੁ ਕਰੇ ॥

(1013)

(1013)

ਮੂੰਿੁ ਮੁਿਾਇ ਜਟਾ ਤਸਖ ਬਾਧੀ ਮੋਤਨ ਰਹੈ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥ (1013)

ਅੰਿਤਰ ਗਰਭ ਉਰਤਧ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਾਰੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ॥੧॥

ਮਨੂ ਆ ਿੋਲੈ ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਵੈ ਤਬਨੁ ਰਿ ਆਿਮ ਤਗਆਨਾ ॥

(1013)

(1013)

ਸੰਸਾਰੁ ਭਵਜਲੁ ਤਕਉ ਿਰੈ ॥ (1013)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਪੀਵੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੇਵਾਨਾ ॥ (1013)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਅਿਤਰਓ ਭਾਰੁ ਅਿਾਰੁ ਟਰੈ ॥੧॥

ਤਕਰਿੁ ਨ ਤਮਟਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਪਸੂਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥੫॥

ਰਹਾਉ ॥ (1013)

(1013)

ਿੇ ਗੁਣ ਤਵਸਤਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ਤਕਆ ਕਰਉ ਹਰੇ ॥

ਹਾਥ ਕਮੰਿਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਮਤਨ ਤਿਰ ਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ॥ (1013)

(1013)

ਇਸਿਰ ੀ ਿਤਜ ਕਤਰ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥
(1013)
ਤਸਖ ਕਰੇ ਕਤਰ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ (1013)
ਅੰਿਤਰ ਤਬਖੁ ਬਾਹਤਰ ਤਨਭਰਾਿੀ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥੬॥
(1013)
ਸੋ ਸੰਤਨਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ (1013)
ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰਈ ਅਤਚੰਿੁ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਏ ॥
(1013)
ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਤਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗਰਹੈ ਿਾਮਸੁ ਨਾਤਮ ਜਲਾਏ ॥ (1013)
ਧਨੁ ਤਗਰਹੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਜੋਗੀ ਤਜ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੭॥
(1013)
ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਰਹੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (1013)
ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਿਾ ਸਾਤਿ ਆਵੈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਏ ॥ (1013)

ਿੂ ਦਾਿਾ ਦਇਆਲੁ ਸਭੈ ਤਸਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਦਾਤਿ ਸਮਾਤਰ ਕਰੇ ॥੨॥
(1013)
ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਤਗ ਜਨਤਮਆ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਧਰੇ ॥
(1013)
ਲਾਗੀ ਭੂ ਖ ਮਾਇਆ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਮੋਤਹ ਖਰੇ ॥੩॥
(1014)
ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਇਿ ਉਿ ਢੂ ਢਿ ਥਾਤਕ ਪਰੇ ॥
(1014)
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਵਆਪੇ ਕੂ ੜ ਕੁ ਟੰਬ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇ ॥੪॥
(1014)
ਖਾਵੈ ਭੋਗੈ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਦੇਖੈ ਪਤਹਤਰ ਤਦਖਾਵੈ ਕਾਲ ਘਰੇ ॥ (1014)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਕਾਲੁ ਟਰੇ
॥੫॥ (1014)
ਜੇਿਾ ਮੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਭੂ ਲੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿੇ ਛੀਤਨ ਖਰੇ ॥

ਮਨੂ ਆ ਨ ਿੋਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ॥ (1013)

(1014)

ਤਗਰਹੁ ਸਰੀਰੁ ਗੁਰਮਿੀ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੮॥ (1013)

ਿਨੁ ਧਨੁ ਤਬਨਸੈ ਸਹਸੈ ਸਹਸਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁ ਿਾਵੈ ਮੁਤਖ ਧੂਤਰ ਪਰੇ ॥੬॥

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਸਰੇਸਟ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (1013)

(1014)

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਿਾਲੀ ਜੰਿਾ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥ (1013)
ਸਤਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥
(1013)
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਛੂ ਟਤਸ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਿਰੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥੯॥੭॥
(1013)

ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਜੋਬਨੁ ਿਨੁ ਤਖਤਸਆ ਕਿੁ ਕੰਿੁ ਤਬਰੂਧੋ ਨੈ ਨਹੁ ਨੀਰੁ
ਢਰੇ ॥ (1014)
ਚਰਣ ਰਹੇ ਕਰ ਕੰਪਣ ਲਾਗੇ ਸਾਕਿ ਰਾਮੁ ਨ ਤਰਦੈ ਹਰੇ ॥੭॥
(1014)
ਸੁਰਤਿ ਗਈ ਕਾਲੀ ਹੂ ਧਉਲੇ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ਰਤਖਓ ਘਰੇ ॥
(1014)
ਤਬਸਰਿ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦੋਖ ਲਾਗਤਹ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਰੇ ਨਰਤਕ ਖਰੇ
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॥੮॥ (1014)

(1015)

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੋ ਲੇ ਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਕਾ ਕਉ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥

ਸਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (1015)

(1014)

ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥ (1015)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬਾਤਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਮਰਣਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਜਰੇ
॥੯॥ (1014)
ਖੁਸੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿੋਕਟ ਕਰਮ ਤਵਕਾਰ ਕਰੇ ॥ (1014)
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਲੋ ਤਭ ਮੂਲੁ ਖੋਇਓ ਤਸਤਰ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਿੰਿੁ ਪਰੇ
॥੧੦॥ (1014)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਜਾ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥
(1014)

ਤਗਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਿੇਖੈ ਿੇਖਣਹਾਰੁ ॥ (1015)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥ (1015)
ਿਉ ਭਾਵਤਨ ਿਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਤਕਿੀਆਹ ॥ (1015)
ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁ ੜੈ ਤਿਨ ਸਚੈ ਰਿੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥
(1015)

ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਜਗ ਮਤਹ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਦ ਹਰੇ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015)

॥੧੧॥ (1014)

ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਜਾਈਆ ਨਾ ਸੇ ਸਸੁੜੀਆਹ ॥ (1015)

ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥

ਸਚਾ ਸਾਕੁ ਨ ਿੁ ਟਈ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹੀਆਹ ॥੧॥ (1015)

(1014)

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ (1015)

ਹਤਰ ਜਨ ਗੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ਦੁ ਆਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹਰੇ
॥੧੨॥੮॥ (1014)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਏਿਾ ਭਤਵ ਥਕੀ ਗੁਤਰ ਤਪਰੁ ਮੇਤਲਮੁ ਤਦਿਮੁ ਤਮਲਾਇ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1015)
ਿੁ ਿੀ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆ ਦੇਰ ਜੇਿਾਨੜੀਆਹ ॥ (1015)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1014)

ਆਵਤਨ ਵੰਞਤਨ ਨਾ ਰਹਤਨ ਪੂਰ ਭਰੇ ਪਹੀਆਹ ॥੨॥ (1015)

ਮਾਰੂ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1014)

ਮਾਮੇ ਿੈ ਮਾਮਾਣੀਆ ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨ ਮਾਉ ॥ (1015)

ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਿੁ ੰਮਣੀ ਤਕਿੀ ਤਮਿਰ ਕਰੇਉ ॥ (1014)

ਸਾਥ ਲਿੇ ਤਿਨ ਨਾਿੀਆ ਭੀੜ ਘਣੀ ਦਰੀਆਉ ॥੩॥ (1015)

ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਤਕਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥ (1014)

ਸਾਚਉ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਿੁ ॥ (1015)

ਮੈਿਾ ਮਨੁ ਰਿਾ ਆਪਨੜੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥ (1014)

ਸਤਚ ਤਵਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਤਗ ਰਵੰਿੁ ॥੪॥ (1015)

ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਿੀ ਤਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1014)
ਪੇਈਅੜੈ ਿੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਤਕਉ ਜਾਉ ॥ (1014)
ਮੈ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਮੁਿੜੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਝੂ ਤਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥ (1014)
ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥ (1014)
ਸੁਤਖ ਸਵੰਤਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੩॥ (1014)

ਸਭੇ ਰੁਿੀ ਚੰਗੀਆ ਤਜਿੁ ਸਚੇ ਤਸਉ ਨੇ ਹੁ ॥ (1015)
ਸਾ ਧਨ ਕੰਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੁਤਖ ਸੁਿੀ ਤਨਤਸ ਿੇਹੁ ॥੫॥ (1015)
ਪਿਤਣ ਕੂ ਕੇ ਪਾਿਣੀ ਵੰਞਹੁ ਧ੍ਰੁਤਕ ਤਵਲਾਤੜ ॥ (1015)
ਪਾਤਰ ਪਵੰਦੜੇ ਤਿਿੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਤਹਤਥ ਚਾਤੜ ॥੬॥ (1015)
ਤਹਕਨੀ ਲਤਦਆ ਤਹਤਕ ਲਤਦ ਗਏ ਤਹਤਕ ਭਾਰੇ ਭਰ ਨਾਤਲ ॥
(1015)

ਲੇ ਿੁ ਤਨਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਤਗ ਬਣਾਇ ॥ (1014)

ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਸੇ ਸਚੇ ਪਰਭ ਨਾਤਲ ॥੭॥ (1015)

ਤਪਰੁ ਮੁਿੀ ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਿੁ ਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥੪॥ (1014)

ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਅਹ ਬੁਰਾ ਨ ਤਦਸੈ ਕੋਇ ॥ (1015)

ਤਕਿੀ ਚਖਉ ਸਾਿੜੇ ਤਕਿੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥ (1015)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੇ ਜੇਹੜਾ ਸੋਇ ॥੮॥੨॥੧੦॥ (1015)

ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂ ਰੇਦੀ ਝੂ ਰੇਉ ॥੫॥
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015)

ਆਪੇ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ (1020)

ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥ (1015)

ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ॥ (1020)

ਸਦਾ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਿਾ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥

ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਪਿੀਨਾ ॥ (1020)

(1015)

ਆਪੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ (1020)

ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥ (1015)

ਆਪੇ ਸਤਸ ਸੂਰਾ ਪੂਰੋ ਪੂਰਾ ॥ (1020)

ਿੂ ਕਰਿਾ ਿੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਿਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(1015)
ਮੂਰਖੁ ਤਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁ ਇ ਨਾਉ ॥ (1015)

ਆਪੇ ਤਗਆਤਨ ਤਧਆਤਨ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ (1020)
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥
(1020)

ਮੂਰਖਾ ਤਸਤਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਤਜ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥ (1015)
ਗੁਰ ਦੁ ਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
(1015)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
(1015)
ਰਾਜੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਮਾਲੰ ਜੋਬਨੁ ਿੇ ਜੂਆਰੀ ॥ (1015)

ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ॥ (1020)
God is both man and woman. AGGS, M 1, p.
1020.
God is gender neutral, both man and woman and
Its creative aspect is portrayed as that of a mother:

ਹੁਕਮੀ ਬਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲਤਹ ਚਉਪਤੜ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥ (1015)
ਜਤਗ ਚਿੁ ਰੁ ਤਸਆਣਾ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਗਾਵਾਰੀ

ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ॥ (1020)

॥ (1015)

ਆਪੇ ਤਪੜ ਬਾਧੀ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥ (1020)

ਨਾਉ ਤਵਸਾਰਤਹ ਬੇਦੁ ਸਮਾਲਤਹ ਤਬਖੁ ਭੂ ਲੇ ਲੇ ਖਾਰੀ ॥੫॥ (1015)

ਆਪੇ ਭਵਰੁ ਿੁ ਲੁ ਿਲੁ ਿਰਵਰੁ ॥ (1020)

ਕਲਰ ਖੇਿੀ ਿਰਵਰ ਕੰਿੇ ਬਾਗਾ ਪਤਹਰਤਹ ਕਜਲੁ ਝਰੈ ॥ (1016)

ਆਪੇ ਜਲੁ ਥਲੁ ਸਾਗਰੁ ਸਰਵਰੁ ॥ (1020)

ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਿਸੈ ਕੀ ਕੋਿੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਤਬ ਜਰੈ ॥੬॥ (1016)

ਆਪੇ ਮਛੁ ਕਛੁ ਕਰਣੀਕਰੁ ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ਰਯਤਿ ਰਾਜੇ ਕਹਾ ਸਬਾਏ ਦੁ ਹੁ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਜਾਸੀ ॥ (1016)

(1020)

ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉੜੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਤਨਵਾਸੀ

ਆਪੇ ਤਦਨਸੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈਣੀ ॥ (1020)

॥੭॥੩॥੧੧॥ (1016)

ਆਤਪ ਪਿੀਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥ (1020)
ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਅਨਾਹਤਦ ਅਨਤਦਨੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਦੁ ਰਜਾਈ ਹੇ

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧ (1020)

॥੭॥ (1020)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1020)

ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਅਨੂ ਪੁ ਅਮੋਲੋ ॥ (1020)

ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (1020)

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਿੋਲੋ ॥ (1020)

ਤਜਤਨ ਤਸਰਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਿੁ ਤਨ ਗੋਈ ॥ (1020)

ਆਪੇ ਤਕਸ ਹੀ ਕਤਸ ਬਖਸੇ ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥ (1021)

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਣਾ ਿੁ ਮ ਤਸਉ ਤਕਆ ਮੁਕਰਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ਆਪੇ ਧਨਖੁ ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥ (1021)

(1020)

ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਤਸਆਣਾ ॥ (1021)

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਤਪ ਖਪਾਏ ॥ (1020)

ਕਹਿਾ ਬਕਿਾ ਸੁਣਿਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ (1020)

(1021)
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ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਿ ਜਾਿਾ ॥ (1021)

ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ (1021)

ਉਦਰ ਸੰਜੋਗੀ ਧਰਿੀ ਮਾਿਾ ॥ (1021)

ਤਜਸੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ॥ (1021)

ਰੈਤਣ ਤਦਨਸੁ ਦੁ ਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਸਾਚੇ ਲੇ ਖੈ ॥ (1021)

(1021)

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ਹੇ ॥੨॥ (1021)

ਆਪੇ ਮਛੁ ਲੀ ਆਪੇ ਜਾਲਾ ॥ (1021)

ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਤਚਿੁ ਚਾਲਤਹ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਗਊ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥ (1021)

ਪਰ ਘਰ ਜੋਹਤਹ ਘਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲਤਹ ॥ (1021)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਤਗ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ਜੈਸੀ ਪਰਤਭ ਿੁ ਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥
(1021)

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਪਤਿ ਜਾਈ ਹੇ ॥੩॥
(1021)

ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥ (1021)

ਗੁਰ ਿੇ ਬੂਝੈ ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ॥ (1021)

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨੈ ਤਸਉ ਲੂ ਝੈ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਵੇਬਾਣੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥
(1021)

ਜੋ ਿੁ ਧੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਿੁ ਧ ਹੀ ਜੇਹੇ ਤਨਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੪॥
(1021)

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੁ ਝਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ (1021)

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਬਾਲਾ ॥ (1021)

ਸੇਈ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥
(1021)

ਜਟਾ ਤਬਕਟ ਤਬਕਰਾਲ ਸਰੂਪੀ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ਹੇ ॥੫॥
(1021)

ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ (1021)
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ॥ (1021)
ਅਿਤਰਓ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਦਾ ਿੂ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥
(1021)
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥ (1021)
ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਮਾਨੇ ॥ (1021)

ਬੇਦ ਕਿੇਬੀ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਿਾ ॥ (1021)
Neither the Vedas [four Hindu texts] nor the four
Katebas [Semitic texts: the Torah, the Zabur
(Psalms), the Injil (Gospel) and the Quran] know
the “Reality.”
AGGS, M 1, p. 1021.

ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਤਿਰ ਪਤਿ ਵਰਦਾਿਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਮਤਨ ਭਾਈ ਹੇ
॥੧੫॥ (1021)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਰ ਾਿਾ ॥ (1021)

ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਗੁਰ ਗਮ ਤਗਆਨਾ ॥ (1021)

ਸਗਲੇ ਸੈਲ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ਜੋ ਦੀਸੈ ਿੁ ਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ (1021)

(1021)

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਤਭਤਖਆ ਦਤਰ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਹੇ

ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਮੀਿ ਘਨੇ ਰੇ ॥ (1021)

॥੧੬॥੧॥ (1021)

ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥ (1021)
ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1021)

॥੭॥ (1021)

ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਧਉਲੁ ਅਕਾਸੰ ॥ (1021)

ਭੂ ਲੇ ਚੂਕੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਤਹ ॥ (1021)

ਆਪੇ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸੰ ॥ (1021)

ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਇ ਿੂ ਹੈ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥ (1021)
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ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਦਤਰ ਦੇਖਹੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥

(1021)

(1022)

ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਕੇਲ ਕੇਦਾਰਾ ॥ (1022)
ਕਾਸੀ ਕਾਾਂਿੀ ਪੁਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ॥ (1022)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1022)

ਗੰਗਾ ਸਾਗਰੁ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਅਿਸਤਿ ਅੰਤਕ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ਦੂ ਜੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ॥ (1022)

(1022)

ਕਾਮ ਿੋਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ॥ (1022)

ਆਪੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (1022)

ਘਤਰ ਵਰੁ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਪੰਚਾ ਕਾਰੀ ॥ (1022)

(1022)

ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਅਦਲੀ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਜਲੈ ਭੜਕਾਰੇ ॥ (1022)

(1022)

ਮਨਮੁਖੁ ਿਕੇ ਕੁ ੰਿਾ ਚਾਰੇ ॥ (1022)

ਆਪੇ ਕਾਜੀ ਆਪੇ ਮੁਲਾ ॥ (1022)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੇ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ਆਤਪ ਅਭੁ ਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਭੁ ਲਾ ॥ (1022)

(1022)

ਆਪੇ ਤਮਹਰ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਿਾ ਨਾ ਤਕਸੈ ਕੋ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥ (1022)

(1022)

ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਤਦ ਸੰਘਾਰੇ ॥ (1022)

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ॥ (1022)
ਸਭਸੈ ਦਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥ (1022)

ਤਗਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਤਸਉ ਲੂ ਝੈ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥

ਭਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਤਹਆ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਿਾਈ ਹੇ

(1022)
The sword of knowledge destroys bad thoughts
and desires embedded in the mind.
AGGS, M 1, p. 1022.
ਮਾ ਕੀ ਰਕਿੁ ਤਪਿਾ ਤਬਦੁ ਧਾਰਾ ॥ (1022)

॥੧੨॥ (1022)
ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰੈ ॥ (1022)
ਸਾਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ਮੁਰਾਰੈ ॥ (1022)
ਤਜਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲੈ ਮੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥
(1022)
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਦੁ ਆਰੈ ॥ (1022)
ਊਭੇ ਸੇਵਤਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ (1022)
ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਦਤਰ ਦੀਸੈ ਤਬਲਲਾਦੀ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਹੇ

ਮੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਕਤਰ ਆਪਾਰਾ ॥ (1022)
The infinite Hukam (Cosmic Law) fashions the
human body with beautiful features from the
father's semen and the mother’s blood (eggs).
AGGS, M 1, p. 1022.

॥੧੪॥ (1022)

ਜੋਤਿ ਦਾਤਿ ਜੇਿੀ ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਭ ਿਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ (1022)

(1022)

ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ॥ (1022)

ਿੁ ਝ ਹੀ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ॥ (1022)

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੈ ਧਰ ਹੋਰ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ਗੁਰ ਿੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਤਕਆ ਿਰਣਾ ॥ (1022)

(1022)

ਿੂ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਦੁ ਖੁ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਾਚਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥ (1022)

॥੫॥ (1022)

ਕਉਣੁ ਨ ਮੂਆ ਕਉਣੁ ਨ ਮਰਸੀ ॥ (1022)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਤਸ ਰਹੇ ਭਉ ਖਾਇਆ ॥ (1022)
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ਧਾਵਿ ਰਾਖੇ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥ (1022)

ਸਰਵਣ ਸਰੋਿ ਰਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ਕਮਲ ਤਬਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੬॥

(1023)

(1022)

ਰਤਖ ਰਤਖ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪਉ ਧਰਣਾ ॥ (1023)

ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ॥ (1022)

ਜਿ ਕਿ ਦੇਖਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ (1023)

ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ ॥ (1022)

ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਤਹ ਿੂ ਹੈ ਮਤਨ ਭਾਵਤਹ ਿੁ ਝ ਹੀ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੇ ਅਮਰਾ ਪੁਤਰ ਸੋ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੭॥

॥੧੫॥ (1023)

(1022)

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ॥ (1023)

ਆਤਪ ਉਪਾਇਆ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥ (1022)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਿੁ ਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ (1023)

ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਿਤਨ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ (1022)

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥

ਸਚੈ ਊਪਤਰ ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥ (1023)

(1023)

ਐਥੈ ਗੋਇਲੜਾ ਤਦਨ ਚਾਰੇ ॥ (1023)
ਖੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ॥ (1023)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1023)

ਬਾਜੀ ਖੇਤਲ ਗਏ ਬਾਜੀਗਰ ਤਜਉ ਤਨਤਸ ਸੁਪਨੈ ਭਖਲਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ ॥ (1023)

(1023)

ਆਤਦ ਤਨਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ (1023)

ਤਿਨ ਕਉ ਿਖਤਿ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (1023)

ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ਸਾਚੇ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧॥ (1023)

ਤਨਰਭਉ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (1023)

ਕੇਿਤੜਆ ਜੁਗ ਧੁੰਧੂਕਾਰੈ ॥ (1023)

ਖੰਿੀ ਬਰਹਮੰਿੀ ਪਾਿਾਲੀ ਪੁਰੀਈ ਤਿਰ ਭਵਣ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੈ ॥ (1023)

(1023)

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਸਾਚੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੨॥ (1023)

ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਿਖਿੁ ਸਚਾਵਾ ॥ (1023)

ਸਿਜੁਤਗ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰੀਰਾ ॥ (1023)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਾ ॥ (1023)

ਸਤਿ ਸਤਿ ਵਰਿੈ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ (1023)

ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈ ਹਉਮੈ ਗਣਿ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥
(1023)

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਪਰਖੈ ਸਾਚੈ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ (1023)
ਸਿ ਸੰਿੋਖੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ (1023)

ਗਣਿ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਜੀਐ ॥ (1023)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ ॥ (1023)

ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਦੂ ਐ ਿੀਐ ॥ (1023)
ਤਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਦਾਿਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥
(1023)
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਤਵਰਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥ (1023)
ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥ (1023)
ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ
॥੧੩॥ (1023)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚੁ ਤਨਵਾਸਾ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੪॥
(1023)
ਸਿਜੁਤਗ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (1023)
ਸਤਚ ਵਰਿੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ (1023)
ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੫॥
(1023)
ਿਰ ੇਿੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਚੂਕੀ ॥ (1023)

ਜੀਭ ਰਸਾਇਤਣ ਸਾਚੈ ਰਾਿੀ ॥ (1023)
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੰਗੀ ਭਉ ਨ ਭਰਾਿੀ ॥ (1023)

ਿੀਤਨ ਚਰਣ ਇਕ ਦੁ ਤਬਧਾ ਸੂਕੀ ॥ (1023)
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੈ ਮਨਮੁਤਖ ਪਚੈ ਅਵਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਕਨੈ ਨ ਭਾਖੀ ॥ (1024)

(1023)

ਮਨਮੁਤਖ ਕੂ ੜੁ ਵਰਿੈ ਵਰਿਾਰਾ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ਹੇ

ਮਨਮੁਤਖ ਕਦੇ ਨ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥ (1023)

॥੧੩॥ (1024)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਤਕਉ ਅੰਿਰੁ ਰੀਝੈ ॥ (1023)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਤਸਰੰਦਾ ॥ (1024)

ਬਾਧੇ ਆਵਤਹ ਬਾਧੇ ਜਾਵਤਹ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੭॥ (1023)

ਨਾ ਜਮ ਕਾਤਣ ਨ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ ॥ (1024)

ਦਇਆ ਦੁ ਆਪੁਤਰ ਅਧੀ ਹੋਈ ॥ (1023)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ ॥ (1024)

(1024)

ਦੁ ਇ ਪਗ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਣੀਧਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਤਿਥਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ਗੁਰ ਮਤਹ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਕਰਿਾਰੇ ॥ (1024)

(1024)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਤਟ ਅਸੰਖ ਉਧਾਰੇ ॥ (1024)
ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਤਨਰਭਉ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ਰਾਜੇ ਧਰਮੁ ਕਰਤਹ ਪਰਥਾਏ ॥ (1024)

(1024)

ਆਸਾ ਬੰਧੇ ਦਾਨੁ ਕਰਾਏ ॥ (1024)
The kings perform religious duties for selfish
interests and practice charity for heavenly
rewards. AGGS, M 1, p. 1024.

ਸਗਲੇ ਜਾਚਤਹ ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੀ ॥ (1024)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥ (1024)
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪਰਭ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਸਾਚੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥
(1024)
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1024)

(1024)

ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਏ ॥ (1024)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਤਰ ਮੁਕਤਿ ਮੰਗਾਹੀ ॥ (1024)

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥ (1024)

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀ ॥ (1024)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਪਰਪੰਚੁ ਕਤਰ ਭਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਤਿਰ ਭਵਣ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥
(1024)

(1024)

ਤਜਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ (1024)

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਛੋਿੀ ਨ ਜਾਈ ॥ (1024)

ਸਬਤਦ ਪਿੀਜੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ (1024)

ਸੇ ਛੂ ਟੇ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ (1024)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਿਾਕੁ ਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ

ਭਗਿਾ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਿਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਵਤਿਆਈ ਹੇ ॥੨॥
(1024)

॥੧੧॥ (1024)

ਦੇਦੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਸਾਚੇ ॥ (1024)

ਇਤਕ ਜਪ ਿਪ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੀਰਥ ਨਾਵਤਹ ॥ (1024)

ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤਰ ਪਉਦੇ ਕਾਚੇ ॥ (1024)

ਤਜਉ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ॥ (1024)
ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਅਪਿੀਜੁ ਨ ਭੀਜੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਤਨ ਪਤਿ ਪਾਈ

ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਸਾਤਚ ਨ ਰੀਝਤਹ ਦੂ ਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥
(1024)

ਹੇ ॥੧੨॥ (1024)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਤਦਨ ਰਾਿੀ ॥ (1024)

ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਤਹ ਇਕ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ (1024)

ਸਾਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਿੀ ॥ (1024)
ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਸੇ ਲੂ ਟੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਬਿੁ ਭਾਈ ਹੇ ॥੪॥ (1024)
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ਕੂ ੜੇ ਆਵੈ ਕੂ ੜੇ ਜਾਵੈ ॥ (1024)

ਇਤਕ ਹਿੁ ਕਤਰ ਮਰਤਹ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ॥ (1025)

ਕੂ ੜੇ ਰਾਿੀ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥ (1024)

ਗਤਿ ਅਤਵਗਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ਸਬਤਦ ਤਮਲੇ ਸੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੫॥

(1025)

(1024)

ਇਤਕ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਵਤਹ ॥ (1025)

ਕੂ ਤੜ ਮੁਿੀ ਿਗੀ ਿਗਵਾੜੀ ॥ (1024)

ਇਤਕ ਅਗਤਨ ਜਲਾਵਤਹ ਦੇਹ ਖਪਾਵਤਹ ॥ (1025)

ਤਜਉ ਵਾੜੀ ਓਜਾਤੜ ਉਜਾੜੀ ॥ (1024)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਛੁ ਸਾਤਦ ਨ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਤਬਸਤਰਐ ਦੁ ਖੁ ਪਾਈ ਹੇ

॥੧੪॥ (1025)

॥੬॥ (1024)

ਗੁਰਮਤਿ ਛੋਿਤਹ ਉਝਤੜ ਜਾਈ ॥ (1025)

ਭੋਜਨੁ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਆਘਾਈ ॥ (1024)

ਮਨਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਅਵਾਈ ॥ (1025)

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਸਾਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥ (1024)

ਪਤਚ ਪਤਚ ਬੂਿਤਹ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਕੂ ਤੜ ਕਾਲੁ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ਚੀਨੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥ (1024)

(1025)

ਨਾਵਹੁ ਭੁ ਲੀ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ (1025)

ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ॥ (1025)

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਏ ॥ (1025)

ਬੂਝੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥ (1025)

ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅਚੇਿ ਨ ਚੇਿਤਹ ਅਜਗਤਰ ਭਾਤਰ ਲਦਾਈ ਹੇ ॥੮॥
(1025)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥
(1025)

ਤਬਨੁ ਬਾਦ ਤਬਰੋਧਤਹ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ (1025)
ਮੈ ਦੇਖਾਤਲਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ (1025)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1025)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਤਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਹੇ

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥ (1025)

॥੯॥ (1025)

ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਪਛਾਿਾ ॥ (1025)

ਪਰਭ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (1025)

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ਜੇ ਕੋ ਵਿਾ ਕਹਾਇ ਵਿਾਈ ਖਾਵੈ ॥ (1025)

(1025)

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਿੋਤਟ ਨ ਦਾਿੀ ਸਗਲੀ ਤਿਨਤਹ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਆਪੇ ਨੇ ੜੈ ਨਾਹੀ ਦੂ ਰੇ ॥ (1025)

(1025)

ਬੂਝਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥ (1025)

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ (1025)

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਹਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਏਹ ਵਿਾਈ ਹੇ

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਦਾਨੁ ਸਮਾਹੇ ॥ (1025)

॥੨॥ (1025)

ਆਤਪ ਦਇਆਲੁ ਦੂ ਤਰ ਨਹੀ ਦਾਿਾ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਰਜਾਈ ਹੇ

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੰਿ ਭਲੇ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ॥ (1025)

॥੧੧॥ (1025)

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ ॥ (1025)

ਇਤਕ ਸੋਗੀ ਇਤਕ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ॥ (1025)

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਪਰਹਤਰ ਦੁ ਖੁ ਦਾਲਦੁ ਤਜਨ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿ ਪਰਾਈ ਹੇ

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ॥ (1025)

॥੩॥ (1025)

ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅਨਹਤਦ ਸਬਤਦ ਲਖਾਈ ਹੇ

ਓਇ ਜਾਗਿ ਰਹਤਹ ਨ ਸੂਿੇ ਦੀਸਤਹ ॥ (1025)

॥੧੨॥ (1025)

ਸੰਗਤਿ ਕੁ ਲ ਿਾਰੇ ਸਾਚੁ ਪਰੀਸਤਹ ॥ (1025)

ਇਤਕ ਨਾਗੇ ਭੂ ਖੇ ਭਵਤਹ ਭਵਾਏ ॥ (1025)

ਕਤਲਮਲ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਓਇ ਰਹਤਹ ਭਗਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ
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ਹੇ ॥੪॥ (1025)

॥੧੨॥ (1026)

ਬੂਝਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥ (1025)

ਦੇਹੀ ਅੰਦਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥ (1026)

ਏਹੁ ਜੋਬਨੁ ਸਾਸੁ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ॥ (1025)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥ (1026)

ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਮਤਰ ਜਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਤਪ ਤਰਦੈ ਤਧਆਈ ਹੇ

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਮਾਤਰਆ ਜਾਈ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਸਬਤਦ ਰਜਾਈ ਹੇ

॥੫॥ (1025)

॥੧੩॥ (1026)

ਛੋਿਹੁ ਪਰਾਣੀ ਕੂ ੜ ਕਬਾੜਾ ॥ (1025)

ਓਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੈ ਨਾਹੀ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥ (1026)

ਕੂ ੜੁ ਮਾਰੇ ਕਾਲੁ ਉਛਾਹਾੜਾ ॥ (1025)

ਓਹੁ ਆਪੇ ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥ (1026)

ਸਾਕਿ ਕੂ ਤੜ ਪਚਤਹ ਮਤਨ ਹਉਮੈ ਦੁ ਹੁ ਮਾਰਤਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ਸਾਕਿ ਕੂ ੜੇ ਬੰਤਧ ਭਵਾਈਅਤਹ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਆਈ ਜਾਈ ਹੇ

(1025)

॥੧੪॥ (1026)

ਛੋਤਿਹੁ ਤਨੰਦਾ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥ (1026)

ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥ (1026)

ਪਤੜ ਪਤੜ ਦਝਤਹ ਸਾਤਿ ਨ ਆਈ ॥ (1026)

ਓਇ ਬੈਸਤਹ ਿਖਤਿ ਸੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (1026)

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ਿਿੁ ਲਹਤਹ ਅੰਿਰਗਤਿ ਜਾਣਤਹ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਚੁ ਵਿਾਈ ਹੇ

(1026)

॥੧੫॥ (1026)

ਛੋਿਹੁ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਬੁਤਰਆਈ ॥ (1026)

ਆਤਪ ਿਰੈ ਜਨੁ ਤਪਿਰਾ ਿਾਰੇ ॥ (1026)

ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੋਿਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ॥ (1026)

ਸੰਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥ (1026)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰਹੁ ਿਾ ਉਬਰਹੁ ਇਉ ਿਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਭਾਈ ਹੇ

ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ

॥੮॥ (1026)

॥੧੬॥੬॥ (1026)

ਆਗੈ ਤਬਮਲ ਨਦੀ ਅਗਤਨ ਤਬਖੁ ਝੇਲਾ ॥ (1026)
ਤਿਥੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ਇਕੇਲਾ ॥ (1026)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1026)

ਭੜ ਭੜ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਦੇ ਲਹਰੀ ਪਤੜ ਦਝਤਹ ਮਨਮੁਖ ਿਾਈ ਹੇ

ਕੇਿੇ ਜੁਗ ਵਰਿੇ ਗੁਬਾਰੈ ॥ (1026)

॥੯॥ (1026)

ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ॥ (1026)

ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੁਕਤਿ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਾਣੈ ॥ (1026)

ਧੁੰਧੂਕਾਤਰ ਤਨਰਾਲਮੁ ਬੈਿਾ ਨਾ ਿਤਦ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ (1026)

ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥ (1026)

ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਤਿਨੈ ਵਰਿਾਏ ॥ (1026)

ਤਜਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਹੁ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੇ
॥੧੦॥ (1026)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਉਰਤਝ ਮਰਤਹ ਬੇਕਾਰਾ ॥ (1026)
ਜਮੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥ (1026)
ਬਾਧੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਨਰ ਤਨੰਦਕ ਿੂ ਬਤਹ ਤਨੰਦ ਪਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥
(1026)
ਬੋਲਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਹੁ ਅੰਦਤਰ ॥ (1026)
ਦੂ ਤਰ ਨਾਹੀ ਦੇਖਹੁ ਕਤਰ ਨੰਦਤਰ ॥ (1026)
ਤਬਘਨੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਇਉ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ

ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ॥ (1026)
ਤਿਸਤਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥
(1026)
ਗੁਪਿੇ ਬੂਝਹੁ ਜੁਗ ਚਿੁ ਆਰੇ ॥ (1026)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਰਿੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰੇ ॥ (1026)
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕਾ ਏਕੀ ਵਰਿੈ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੩॥
(1026)
ਤਬੰਦੁ ਰਕਿੁ ਤਮਤਲ ਤਪੰਿੁ ਸਰੀਆ ॥ (1026)
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ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤਮਤਲ ਜੀਆ ॥ (1026)

ਆਵਿ ਜਾਿ ਪੜੈ ਤਸਤਰ ਛਾਰੋ ॥ (1027)

ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਤਸਤਰ ਮਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

(1026)

(1027)

ਗਰਭ ਕੁ ੰਿਲ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਧਆਨੀ ॥ (1026)

ਖਾਜੈ ਪੈਝੈ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ॥ (1027)

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥ (1026)

ਤਬਨੁ ਅਭ ਭਗਿੀ ਬਾਤਦ ਮਰੀਜੈ ॥ (1027)

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਅੰਿਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥

(1026)

(1027)

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥ (1027)

ਪਰਤਵਰਿੀ ਨਰਤਵਰਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥ (1027)

ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥ (1027)

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਬਤਦ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ॥ (1027)

ਏਕੁ ਤਵਸਾਰੇ ਿਾ ਤਪੜ ਹਾਰੇ ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

ਤਕਸ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਤਖ ਨ ਚਲੈ ਸਤਚ ਖਰਾ ਸਤਚਆਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

(1027)

(1027)

ਬਾਲਕੁ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ (1027)

ਸਾਚ ਤਬਨਾ ਦਤਰ ਤਸਝੈ ਨ ਕੋਈ ॥ (1027)

ਕਤਹ ਕਤਹ ਰੋਵਤਹ ਬਾਲੁ ਰੰਗੀਲਾ ॥ (1027)

ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਪੈਝੈ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥ (1027)

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਭੂ ਲਾ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥

ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

(1027)

(1027)

ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ਤਕ ਕੀਜੈ ॥ (1027)

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (1027)

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਰੋਵੀਜੈ ॥ (1027)

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਰ ਕੀ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥ (1027)

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਰੋਇ ਤਵਗੂਚਤਹ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਸਚੁ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਹੇ

(1027)

॥੧੬॥੧॥੭॥ (1027)

ਕਾਲੀ ਹੂ ਿੁ ਤਨ ਧਉਲੇ ਆਏ ॥ (1027)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਗਥੁ ਗਇਆ ਗਵਾਏ ॥ (1027)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027)

ਦੁ ਰਮਤਿ ਅੰਧੁਲਾ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸੈ ਮੂਿੇ ਰੋਇ ਪੂਕਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਿੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥ (1027)

(1027)

ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸੁਰਤਿ ਸਮੋਈ ॥ (1027)

ਆਪੁ ਵੀਚਾਤਰ ਨ ਰੋਵੈ ਕੋਈ ॥ (1027)

ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅੰਿਤਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (1027)

(1027)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੂਲਤਹ ਸਬਤਦ ਤਮਲੈ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ (1027)

॥੧੦॥ (1027)

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਿਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥ (1027)

ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ਦੇਹੀ ॥ (1027)

ਮੋਿੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥

ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਅੰਤਿ ਸਨੇ ਹੀ ॥ (1027)

(1027)

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੈ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਦਰਗਹ ਝੂ ਿੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਤਧ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (1027)

(1027)

ਹਤਰ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ (1027)

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੈ ਕੂ ਤੜਆਰੋ ॥ (1027)

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਰੰਤਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥
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(1027)

॥੧੧॥ (1028)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੇ ਹੀ ॥ (1027)

ਕੂ ੜੁ ਛੋਤਿ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥ (1028)

ਓਹੁ ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇ ਹੀ ॥ (1027)

ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ (1028)

ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਤਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥

(1027)

(1028)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਏ ॥ (1028)

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥ (1028)

ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ (1028)

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਜ ਮਹਲਹੁ ॥ (1028)

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਤਜਸੁ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਿਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹਤਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥

॥੫॥ (1028)

(1028)

ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰੀਤਿ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥ (1028)

ਪਰਭ ਬੇਅੰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵਤਹ ॥ (1028)

ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ (1028)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥ (1028)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਤਬਨੋ ਦੀ ਉਤਿ ਚਲਿੈ ਮਿਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਿਮ ਰਾਮੈ

(1028)

ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥ (1028)

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰਭ ਛਾਜੈ ॥ (1028)

ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਿੇਰੇ ॥ (1028)

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਜੈ ॥ (1028)

ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਸੇਵਕ ਵਿਹੁ ਵਿੇਰੇ ॥ (1028)

ਮਨੂ ਆ ਿੋਲੈ ਦੂ ਿ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥

ਸਭ ਿੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਿੂ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਦਾਿਾ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ

(1028)

॥੧੫॥ (1028)

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਦੋਖ ਦੁ ਖ ਸਹੀਐ ॥ (1028)

ਇਤਕ ਦਤਰ ਸੇਵਤਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥ (1028)

ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥ (1028)

ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਿਾਏ ॥ (1028)

ਨਰਕ ਕੂ ਪ ਮਤਹ ਗੋਿੇ ਖਾਵੈ ਤਜਉ ਜਲ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥

ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੋੜੇ ਤਚਿੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਤਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹੇ

(1028)

॥੧੬॥ (1028)

ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਿੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥ (1028)

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਤਬਤਧ ਸਾਈ ॥ (1028)

ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਿੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥ (1028)

ਤਜਿੁ ਪਰਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਿ ਨ ਕਾਈ ॥ (1028)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਤਕਰਤਿ ਬਾਧਾ ਗਰਤਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੀਨਾ ਹੇ

(1028)

॥੧੭॥੨॥੮॥ (1028)

ਖੰਿੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਿ ਭੀੜੀ ॥ (1028)
ਲੇ ਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਤਜਉ ਪੀੜੀ ॥ (1028)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1028)

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕਲਿਰ ਸੁਿ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੀਨਾ

ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ (1028)

ਹੇ ॥੧੦॥ (1028)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1028)

ਮੀਿ ਸਖੇ ਕੇਿੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥ (1028)

ਨਾਲੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਲਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ (1028)

(1028)

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਤਣ ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥ (1028)
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥ (1029)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ (1029)

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰੁ ਅਤਿ ਗਹਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ

ਜਮ ਕੇ ਿਾਹੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੋੜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

॥੨॥ (1029)

(1029)

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ॥ (1029)

ਕੂ ਤੜ ਮੁਿੀ ਚਾਲੈ ਬਹੁ ਰਾਹੀ ॥ (1029)

ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਜਾਹੀ ॥ (1029)

ਮਨਮੁਖੁ ਦਾਝੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਾਹੀ ॥ (1029)

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਲੇ ਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਜਮ ਦਤਰ ਅੰਧੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੩॥

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਵਿ ਦਾਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

(1029)

(1029)

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥ (1029)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁ ਿਾ ਸਚੁ ਤਦਰ ੜਾਏ ॥ (1029)

ਤਕਰਿ ਕੇ ਬਾਧੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਤਹ ॥ (1029)

ਸਤਭ ਦੁ ਖ ਮੇਟੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥ (1029)

ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਲੋ ਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥ (1029)

ਕੰਿਾ ਪਾਇ ਨ ਗਿਈ ਮੂਲੇ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ ॥ (1029)

(1029)

ਪਰ ਤਪਰ ਰਾਿੀ ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ॥ (1029)

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲੈ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥ (1029)

ਤਜਉ ਬੇਸੁਆ ਪੂਿ ਬਾਪੁ ਕੋ ਕਹੀਐ ਤਿਉ ਿੋਕਟ ਕਾਰ ਤਵਕਾਰਾ ਹੇ

ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਥਰੁ ਸੈਲੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥ (1029)

॥੫॥ (1029)

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥
(1029)

ਪਰੇਿ ਤਪੰਜਰ ਮਤਹ ਦੂ ਖ ਘਨੇ ਰੇ ॥ (1029)

ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਭੁ ਇਅੰਗਮ ਨਾਲੇ ॥ (1029)

ਨਰਤਕ ਪਚਤਹ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥ (1029)
A spiritually dead (devoid of truth) person suffers
much and dwells in the darkness of ignorance
and falsehood (nurk). AGGS, M 1, p. 1029.

ਇਤਨ ਦੁ ਤਬਧਾ ਘਰ ਬਹੁਿੇ ਗਾਲੇ ॥ (1029)

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥
(1029)
ਸੂਰਜੁ ਿਪੈ ਅਗਤਨ ਤਬਖੁ ਝਾਲਾ ॥ (1029)
ਅਪਿੁ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਿਾਲਾ ॥ (1029)
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਰੋਗੁ ਬੁਰਾ ਬੁਤਰਆਰਾ ਹੇ ॥੭॥
(1029)
ਮਸਿਤਕ ਭਾਰੁ ਕਲਰ ਤਸਤਰ ਭਾਰਾ ॥ (1029)
ਤਕਉ ਕਤਰ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘਤਸ ਪਾਰਾ ॥ (1029)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥
(1029)
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਜਤਗ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1029)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਪਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਪਿੀਆਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥
(1029)
ਸਾਕਿ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਹੁ ਧਾਵਤਹ ॥ (1029)
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥ (1029)
ਤਿਰ ਹੁ ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਖਪਤਹ ਖਪਾਵਤਹ ਨਾਹੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥
(1029)
ਕੂ ਕਰ ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਤਹ ਕੂ ਤੜਆਰਾ ॥ (1029)
ਭਉਤਕ ਮਰਤਹ ਭਉ ਭਉ ਭਉ ਹਾਰਾ ॥ (1029)
ਮਤਨ ਿਤਨ ਝੂ ਿੇ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਦੁ ਰਮਤਿ ਦਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥
(1029)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਮਨੂ ਆ ਟੇਕੈ ॥ (1029)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇ ਸਰਤਣ ਪਰੇਕੈ ॥ (1029)
ਹਤਰ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਦੇਵੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਦਰਗਹ ਤਪਆਰਾ ਹੇ
॥੧੬॥ (1029)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥ (1030)
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ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (1030)
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰਾ ਹੇ
॥੧੭॥੩॥੯॥ (1030)

May-June 2015

Thereafter, the human body appeared from these
5 Tatts (5 elements: Hydrogen, Oxygen, Carbon,
Nitrogen and Phosphorus)):AGGS, M 1, p 1030.
ਤਿਸ ਮਤਹ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਲੈ ਚੀਨੀ ॥ (1030)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1030)

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਿਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ

ਘਤਰ ਰਹੁ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ ॥ (1030)

॥੭॥ (1030)

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਅੰਿਰਗਤਿ ਤਧਆਨੇ ॥ (1030)

ਸਿ ਸੰਿੋਤਖ ਰਹਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ (1030)

ਲਾਲਚ ਛੋਤਿ ਰਚਹੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਇਉ ਪਾਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਦੁ ਆਰਾ ਹੇ

ਤਖਮਾ ਗਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ (1030)

॥੧॥ (1030)

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨ ਪਰਾਿਮੁ ਚੀਨਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ

ਤਜਸੁ ਤਬਸਤਰਐ ਜਮੁ ਜੋਹਤਣ ਲਾਗੈ ॥ (1030)

॥੮॥ (1030)

ਸਤਭ ਸੁਖ ਜਾਤਹ ਦੁ ਖਾ ਿੁ ਤਨ ਆਗੈ ॥ (1030)

ਸਾਕਿ ਕੂ ੜ ਕਪਟ ਮਤਹ ਟੇਕਾ ॥ (1030)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਅੜੇ ਏਹੁ ਪਰਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨੰਦਾ ਕਰਤਹ ਅਨੇ ਕਾ ॥ (1030)

(1030)

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਆਵਤਹ ਿੁ ਤਨ ਜਾਵਤਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਰਕ ਮਝਾਰਾ ਹੇ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥ (1030)

॥੯॥ (1030)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਿੀਿਾ ॥ (1030)

ਸਾਕਿ ਜਮ ਕੀ ਕਾਤਣ ਨ ਚੂਕੈ ॥ (1030)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਮ ਰਹਹੁ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਏਹੁ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਰਾ ਹੇ

ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਨ ਕਬਹੂ ਮੂਕੈ ॥ (1030)

॥੩॥ (1030)

ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਲੀਜੈ ਤਸਤਰ ਅਿਤਰਓ ਭਾਰੁ ਅਿਾਰਾ ਹੇ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲਹੁ ॥ (1030)

॥੧੦॥ (1030)

ਸੰਿ ਸਭਾ ਮਤਹ ਇਹੁ ਰਸੁ ਟੋਲਹੁ ॥ (1030)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਕਿੁ ਕਹਹੁ ਕੋ ਿਤਰਆ ॥ (1030)

ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਤਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

ਹਉਮੈ ਕਰਿਾ ਭਵਜਤਲ ਪਤਰਆ ॥ (1030)

(1030)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ

ਸਚੁ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਹੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ॥ (1030)

॥੧੧॥ (1030)

ਿਿੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ॥ (1030)

ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥ (1030)

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹੇ ॥੫॥

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿਾਰੇ ਸੋਈ ॥ (1030)

(1030)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖੁ ਨੇ ਤੜ ਨ ਆਵੈ ਮਤਨ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਾਿਾ ਵਿ ਦਾਣਾ ॥ (1030)

॥੧੨॥ (1030)

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਤਦ ਸਮਾਣਾ ॥ (1030)

ਗੁਰ ਿੇ ਭੂ ਲੇ ਆਵਹੁ ਜਾਵਹੁ ॥ (1030)

ਤਜਸ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਤਿਸੁ ਚੂਕਾ ਜਮ ਭੈ ਭਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

ਜਨਤਮ ਮਰਹੁ ਿੁ ਤਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵਹੁ ॥ (1030)

(1030)

ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਅਚੇਿ ਨ ਚੇਿਤਹ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਿਾ ਰਾਮੁ ਪੁਕਾਰਾ ਹੇ
॥੧੩॥ (1030)

ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ ॥ (1030)

ਸੁਖੁ ਦੁ ਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ॥ (1030)
ਸੋ ਜਾਣੈ ਤਜਤਨ ਦਾਿੈ ਦੀਏ ॥ (1030)
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ਤਕਸ ਕਉ ਦੋਸੁ ਦੇਤਹ ਿੂ ਪਰਾਣੀ ਸਹੁ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੇ

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਬਤਦ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (1031)

॥੧੪॥ (1030)

ਸਾਕਿ ਦੁ ਰਮਤਿ ਿੂ ਬਤਹ ਦਾਝਤਹ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਰਾਿਾ ਹੇ

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ (1031)

॥੫॥ (1031)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥ (1031)

ਅਪੁ ਿੇਜੁ ਵਾਇ ਤਪਰਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥ (1031)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਕਆ ਲੇ ਚਾਲੇ ਤਬਖੁ ਲਾਦੇ ਛਾਰ ਤਬਕਾਰਾ ਹੇ

ਤਿਨ ਮਤਹ ਪੰਚ ਿਿੁ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥ (1031)

॥੧੫॥ (1031)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਦ ਰਹਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਿਤਜ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਭਰ ਾਿਾ ਹੇ

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ (1031)

॥੬॥ (1031)

ਅਕਥੁ ਕਥਹੁ ਮਨੁ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥ (1031)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਬਤਦ ਪਿੀਜੈ ॥ (1031)

ਉਤਿ ਚਲਿਾ ਿਾਤਕ ਰਖਹੁ ਘਤਰ ਅਪੁਨੈ ਦੁ ਖੁ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਹੇ

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਟੇਕ ਤਟਕੀਜੈ ॥ (1031)

॥੧੬॥ (1031)

ਅੰਿਤਰ ਚੋਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਇਤਨ ਸਾਕਤਿ ਦੂ ਿੁ ਨ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੭॥

ਹਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਓਟ ਪਰਾਿੀ ॥ (1031)

(1031)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿੀ ॥ (1031)

ਦੁ ੰਦਰ ਦੂ ਿ ਭੂ ਿ ਭੀਹਾਲੇ ॥ (1031)

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹਤਰ ਬਖਸੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ

ਤਖੰਚੋਿਾਤਣ ਕਰਤਹ ਬੇਿਾਲੇ ॥ (1031)

॥੧੭॥੪॥੧੦॥ (1031)

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਤਬਨੁ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਆਵਿ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੮॥
(1031)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1031)

ਕੂ ੜੁ ਕਲਰੁ ਿਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ (1031)

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥ (1031)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਿੇਰੀ ॥ (1031)

ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਦਇਆਲੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ (1031)

ਬਾਧੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਮਕੰਕਤਰ ਕਾਤਲ ਪਰਾਿਾ ਹੇ ॥੯॥

ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਿੂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਹੇ ॥੧॥ (1031)

(1031)

ਿੂ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥ (1031)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧੇ ਤਮਲਤਹ ਸਜਾਈ ॥ (1031)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰੂਪੁ ਅਨੂ ਪੁ ਦਇਆਲਾ ॥ (1031)

ਤਿਸੁ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ (1031)

ਤਜਉ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਿਾ ਹੇ ॥੨॥

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਤਬਲਲਾਵੈ ਤਜਉ ਕੁ ੰਿੀ ਮੀਨੁ ਪਰਾਿਾ ਹੇ ॥੧੦॥

(1031)

(1031)

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਭਲੀ ਜਗਜੀਵਨ ॥ (1031)

ਸਾਕਿੁ ਿਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੇਲਾ ॥ (1031)

ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਨ ॥ (1031)

ਜਮ ਵਤਸ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ਦੁ ਹੇਲਾ ॥ (1031)

ਆਪੇ ਲੇ ਵੈ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋ ਈ ਜਗਿ ਤਪਿ ਦਾਿਾ ਹੇ ॥੩॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਸੂਝੈ ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਪਤਚ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੧॥

(1031)

(1031)

ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ (1031)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ॥ (1031)

ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥ (1031)

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਾਖਾ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥ (1031)

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਸੋ ਦਸਵਾ ਗੁਪਿੁ ਰਹਾਿਾ ਹੇ ॥੪॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਇਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਤਮਲਾਿਾ ਹੇ

(1031)

॥੧੨॥ (1031)

ਚਾਤਰ ਨਦੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰਾਲਾ ॥ (1031)

ਭੂ ਲੇ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ॥ (1032)
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ਉਝਤੜ ਜਾਦੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥ (1032)

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਪੜਤਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥ (1032)

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸੇਤਵ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਦੁ ਖ ਭੰਜਨ ਸੰਤਗ ਸਖਾਿਾ ਹੇ

ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਤਹ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (1032)

॥੧੩॥ (1032)

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਚ ਸੂਚੇ ਸਚੁ ਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ॥ (1032)

(1032)

ਬਰਹਮੈ ਇੰਤਦਰ ਮਹੇਤਸ ਨ ਜਾਣੀ ॥ (1032)

ਸਭ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖੈ ॥ (1032)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਲਖੀਐ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸਤਹ ਪਛਾਿਾ

ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਸਚੁ ਪਰਾਖੈ ॥ (1032)

ਹੇ ॥੧੪॥ (1032)

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਅਪਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ

ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਦਰਸਨੁ ॥ (1032)

॥੫॥ (1032)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਸੁ ਪਰਸਨੁ ॥ (1032)

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖੈ ਕੇਿੀ ਬਾਣੀ ॥ (1032)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਘਤਟ ਦੀਪਕੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਹੇ

ਸੁਤਣ ਕਹੀਐ ਕੋ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥ (1032)

॥੧੫॥ (1032)

ਜਾ ਕਉ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੁਤਧ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

ਭੋਜਨ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥ (1032)

(1032)

ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਿਤਨ ਦਰਸਨੁ ਿੀਿਾ ॥ (1032)

ਜਨਮੇ ਕਉ ਵਾਜਤਹ ਵਾਧਾਏ ॥ (1032)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਤਮਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਸਮਾਿਾ ਹੇ ॥੧੬॥

ਸੋਤਹਲੜੇ ਅਤਗਆਨੀ ਗਾਏ ॥ (1032)

(1032)

ਜੋ ਜਨਮੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਪਰਧਾਨਾ ॥ (1032)

(1032)

ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ (1032)

ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਕੀਏ ॥ (1032)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੀਜੈ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਤਰ

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਦੁ ਖਾ ਸੁਖ ਦੀਏ ॥ (1032)

ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੭॥੫॥੧੧॥ (1032)

ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਹੀ ਿੇ ਭਏ ਤਨਰਾਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੀਲੁ ਸਨਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥
(1032)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1032)

ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥ (1032)

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥ (1032)

ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ॥ (1032)

ਤਜਤਨ ਧਰ ਚਿ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (1032)

ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਤਜਸੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਬਤਦ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ (1032)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸਾਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ (1032)

ਕਾਚੀ ਸਉਦੀ ਿੋਟਾ ਆਵੈ ॥ (1032)

ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ॥ (1032)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥ (1032)

ਦੁ ਇ ਪੰਦੀ ਦੁ ਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥ (1032)

ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਿੁ ਰਾਤਸ ਸਲਾਮਤਿ ਚੂਕਾ ਜਮ ਕਾ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਵਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

(1032)

(1032)

ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥ (1033)

ਪੜਤਹ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ (1032)

ਮਨਮੁਖੁ ਦੂ ਜੈ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣੈ ॥ (1033)

ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਨਾ ॥ (1032)

ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ ਆਇ ਗਇਆ ਦੁ ਖੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ਲੈ ਕੈ ਵਢੀ ਦੇਤਨ ਉਗਾਹੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਕਾ ਗਤਲ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

(1033)

(1032)

ਦੁ ਖ ਮਤਹ ਜਨਮੈ ਦੁ ਖ ਮਤਹ ਮਰਣਾ ॥ (1033)
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ਦੂ ਖੁ ਨ ਤਮਟੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ (1033)

(1033)

ਦੂ ਖੀ ਉਪਜੈ ਦੂ ਖੀ ਤਬਨਸੈ ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤਕਆ ਲੈ ਜਾਹਾ ਹੇ

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਇਕ ਵਾਸਾ ॥ (1033)

॥੧੨॥ (1033)

ਆਪੇ ਕੀਿੋ ਖੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ॥ (1033)

ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰਾ ॥ (1033)

ਬਲਦੀ ਜਤਲ ਤਨਵਰੈ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਆਪੇ ਜਲ ਤਨਤਧ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਜਮ ਧਾਰਾ ॥ (1033)

(1033)

ਿਾਲ ਛੋਤਿ ਿਿੁ ਮੂਲੁ ਪਰਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥
(1033)

ਧਰਤਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ (1033)

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋ ਗ ਨਹੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ॥ (1033)

ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (1033)
Creating earth, God made it the seat of
righteousness and set in motion the process of
creation and destruction. And yet God is
unattached and distinct. AGGS, M 1, p. 1033.

ਨਾ ਦੁ ਖੁ ਦੇਖਤਹ ਪੰਤਥ ਕਰਾਰੈ ॥ (1033)
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥
(1033)
ਓੜੁ ਨ ਕਥਨੈ ਤਸਿਤਿ ਸਜਾਈ ॥ (1033)
ਤਜਉ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਤਹ ਰਹਤਹ ਰਜਾਈ ॥ (1033)

ਪਵਣੈ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ ਕਲਾ ਤਖੰਤਚ ਢਾਹਾਇਦਾ ॥੫॥

ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਤਮ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

(1033)

(1033)

ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮਾਲਤਣ ਿੇਰੀ ॥ (1033)

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਗੁਣ ਕਥਤਹ ਘਨੇ ਰੇ ॥ (1033)

ਚਉਰੁ ਢੁ ਲੈ ਪਵਣੈ ਲੈ ਿੇਰੀ ॥ (1033)

ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਵਿੇ ਵਿੇਰੇ ॥ (1033)

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੬॥

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਿੂ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ

(1033)

॥੧੬॥੬॥੧੨॥ (1033)

ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਿਤਰ ਨਹੀ ਧਾਵਤਹ ॥ (1033)
ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ॥ (1033)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ (1033)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਾਇਦਾ ॥੭॥

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਤਰ ॥ (1033)

(1033)

ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਤਰ ਗਗਨੰਦਤਰ ॥ (1033)

ਤਝਲਤਮਤਲ ਤਝਲਕੈ ਚੰਦੁ ਨ ਿਾਰਾ ॥ (1033)

ਅਸਤਥਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥

ਸੂਰਜ ਤਕਰਤਣ ਨ ਤਬਜੁਤਲ ਗੈਣਾਰਾ ॥ (1033)

(1033)

ਅਕਥੀ ਕਥਉ ਤਚਹਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਮਤਨ ਭਾਇਦਾ ॥੮॥

ਅੰਦਤਰ ਕੋਟ ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥ (1033)

(1033)

ਆਪੇ ਲੇ ਵੈ ਵਸਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥ (1033)

ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਜੋਤਿ ਉਤਜਆਲਾ ॥ (1033)

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜਤੜ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਇਦਾ ॥੨॥

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਆਤਪ ਦਇਆਲਾ ॥ (1033)

(1033)

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁ ਣਕਾਰੁ ਸਦਾ ਧੁਤਨ ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਵਾਇਦਾ ॥੯॥

ਭੀਿਤਰ ਕੋਟ ਗੁਿਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥ (1033)

(1033)

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥ (1033)

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਭਰ ਮੁ ਭਉ ਭਾਜੈ ॥ (1034)

ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇ ਖੁ ਅਪਾਰੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੩॥

ਸਗਲ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਛਾਜੈ ॥ (1034)
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ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਦਤਰ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੦॥

ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਹਤਰ ਦਾਸ ਿੁ ਮਾਰੇ ॥ (1034)

(1034)

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦਾ ॥੨॥

ਆਤਦ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥ (1034)

(1034)

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂ ਜਾ ਕੋਈ ॥ (1034)

ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ (1034)

ਏਕੰਕਾਰੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਗਵਾਇਦਾ ॥੧੧॥

ਇੰਦਰ ਿਪੇ ਮੁਤਨ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥ (1034)

(1034)

ਜਿੀ ਸਿੀ ਕੇਿੇ ਬਨਵਾਸੀ ਅੰਿੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ (1034)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ (1034)

ਤਵਣੁ ਜਾਣਾਏ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥ (1034)

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂ ਆ ਿੀਆ ॥ (1034)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥ (1034)

ਏਕੋ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥
(1034)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਭਾਣੈ ਸਾਹ ਲਵਾਇਦਾ ॥੪॥
(1034)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਚੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ (1034)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤਨਹਚਉ ਹੋਵੈ ॥ (1034)

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਚੀਰਾ ॥ (1034)

ਮਨਮੁਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ਰੋਵੈ ॥ (1034)

ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁ ਧੁ ਜਾਚੈ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ (1034)

ਨਾਵਹੁ ਭੁ ਲਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਏ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੫॥

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਹਾਤਥ ਿੁ ਮਾਰੈ ॥ (1034)

(1034)

ਵੇਪਰਵਾਹ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰੈ ॥ (1034)

ਤਨਰਮਲ ਕਾਇਆ ਊਜਲ ਹੰਸਾ ॥ (1034)

ਿੂ ਦਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਦਾ ॥੧੪॥

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅੰਸਾ ॥ (1034)

(1034)

ਸਗਲੇ ਦੂ ਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਤਰ ਪੀਵੈ ਬਾਹੁਤੜ ਦੂ ਖੁ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥

ਆਪੇ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਵੈ ਆਪੇ ॥ (1034)

(1034)

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥ (1034)

ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਦੂ ਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥ (1034)

ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਇਦਾ ॥੧੫॥

ਭੋਗਹੁ ਰੋਗ ਸੁ ਅੰਤਿ ਤਵਗੋਵੈ ॥ (1034)

(1034)

ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਨ ਤਮਟਈ ਕਬਹੂ ਤਵਣੁ ਭਾਣੇ ਭਰਮਾਇਦਾ ॥੭॥

ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁ ਧੁ ਅੰਦਤਰ ॥ (1034)

(1034)

ਦੇਖਤਹ ਆਤਪ ਬੈਤਸ ਤਬਜ ਮੰਦਤਰ ॥ (1034)

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਭਵੈ ਸਬਾਈ ॥ (1034)

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ

ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ (1034)

॥੧੬॥੧॥੧੩॥ (1034)

ਤਨਰਭਉ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥
(1034)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1034)

ਅਟਲੁ ਅਿੋਲੁ ਅਿੋਲੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ (1034)

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ਜੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਾ ॥ (1034)

ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਹੇ ਿੇਤਰ ਉਸਾਰੇ ॥ (1034)

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ (1034)

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਸਬਤਦ ਭੇਤਦ ਪਿੀਆਇਦਾ

ਿੁ ਧੁ ਭਾਣੇ ਿੂ ਭਾਵਤਹ ਕਰਿੇ ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਇਦਾ ॥੧॥ (1034)

॥੯॥ (1034)

ਸੋਹਤਨ ਭਗਿ ਪਰਭੂ ਦਰਬਾਰੇ ॥ (1034)

ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਤਪਆਰੇ ॥ (1035)
ਸਾਤਧਕ ਸਾਚ ਭਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (1035)
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ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਤਜਤਣ ਜਾਸੀ ਆਪੇ ਸਾਚੁ ਤਦਰ ੜਾਇਦਾ ॥੧੦॥

ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥ (1035)

(1035)

ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ (1035)

ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਸਤਚਆਰਾ ॥ (1035)

ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਸਪਿ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥

ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1035)

(1035)
For endless eons there was darkness when the
Entity/God was in an inactive state (suMn smwiD).
Neither was there Earth or sky nor day or night
nor moon or sun, nor the infinite Hukam in
operation. … Then at some moment the Cosmos
came into being according to Bhana (Hukam)
without any visible support upholding the vast
expanse. AGGS, M 1, p. 1035.

ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਸਾਚੁ ਕਲਾ ਧਤਰ ਥਾਪੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇਦਾ ॥੧੧॥
(1035)
ਵਿਾ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (1035)
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੋਝੀ ਤਕਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ (1035)
ਸਾਤਚ ਤਮਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾ ਵੀਛੁ ਤੜ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥
(1035)
ਧੁਰਹੁ ਤਵਛੁ ੰਨੇ ਧਾਹੀ ਰੁੰਨੇ ॥ (1035)
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੇ ॥ (1035)
ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇ ਵਤਿਆਈ ਮੇਤਲ ਨ ਪਛੋਿਾਇਦਾ ॥੧੩॥

ਨਾ ਿਤਦ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ (1035)

(1035)

ਦੋਜਕੁ ਤਭਸਿੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥ (1035)

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁ ਗਿਾ ॥ (1035)

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥

ਆਪੇ ਤਿਰ ਪਿਾ ਆਪੇ ਮੁਕਿਾ ॥ (1035)

(1035)

ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਦਾਨੁ ਮੁਕਿੀਸਰੁ ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੧੪॥

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (1035)

(1035)

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ (1035)

ਦਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਦਾਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (1035)

ਨਾਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (1035)

(1035)

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੫॥

ਨਾ ਿਤਦ ਜਿੀ ਸਿੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥ (1035)

(1035)

ਨਾ ਿਤਦ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ (1035)

ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਾਚੇ ਭਾਵਤਹ ॥ (1035)

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥ (1035)

ਿੁ ਝ ਿੇ ਉਪਜਤਹ ਿੁ ਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵਤਹ ॥ (1035)

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ॥ (1035)

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ

ਨਾ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂ ਜਾ ॥ (1035)

॥੧੬॥੨॥੧੪॥ (1035)

ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥
(1035)

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1035)

ਨਾ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੁ ਿੁ ਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ (1035)

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥ (1035)

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗ ਆਲਾ ॥ (1035)

ਧਰਤਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (1035)

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਪਾਖੰਿੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥ (1035)

ਨਾ ਤਦਨੁ ਰੈਤਨ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥
(1035)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥ (1035)
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ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥ (1035)
There was neither heaven nor Earth nor the
nether world. There was neither hell nor heaven
nor time, the destroyer. There was neither hell or
heaven nor birth or death nor anyone
transmigrating. There was neither Brahma, nor
Vishnu nor Shiva. There was no one else except
the “One and only”. There was no woman or
man, no caste or birth or anyone experiencing
pain or pleasure. … There was no ritual
purification or self-restraint or rosary made of
basil seeds. There were no milkmaids or Krishna
or cows or cowherds. There was no
deceit/hypocrisy of Tantra and mantra or playing
of the flute. There was no karma (deeds) or
dharma (religious duties) or enchanting Maya
(corrupting influence of the world). There was
neither caste nor caste-based birth. AGGS, M 1,
p. 1035.

ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਿਰ ੀ ॥ (1036)

Guru Nanak rejected the caste system
categorically; so why would he accept the concept
of Karma and reincarnation /transmigration that
was invented to justify the caste system?
Moreover, Guru Nanak rejected the concept of
soul as a separate entity from God. Nanakian
philosophy makes it clear that “Soul” is Hukam,
the invisible form of God that pervades the
Cosmos. Hukam is Eternal, so what is there that
incarnates? In his composition on the creation of
the Cosmos, Guru Nanak makes it clear that the
caste system, reincarnation, heaven and hell are
man’s invention:

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥ (1036)

ਮਮਿਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਤਕਸੈ ਤਧਆਇਦਾ ॥੮॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (1036)

(1035)
ਤਨੰਦੁ ਤਬੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਤਜੰਦੋ ॥ (1035)
ਨਾ ਿਤਦ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਤਛੰਦੋ ॥ (1035)

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥
(1036)
ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥ (1036)
ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥ (1036)
ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁ ਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥
(1036)
ਭਾਉ ਨ ਭਗਿੀ ਨਾ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ॥ (1036)
ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਤਬੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਿੀ ॥ (1036)
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ (1036)
ਬੇਦ ਕਿੇਬ ਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ॥ (1036)
ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਿ ॥ (1036)
ਕਹਿਾ ਬਕਿਾ ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥
(1036)
ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਿਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥ (1036)
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥
(1036)
ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ (1036)
ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥ (1036)
ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਪਾਿਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਿਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥
(1036)
ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ (1036)
ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਤਬਸਮਾਦੀ ਤਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ
॥੧੬॥੩॥੧੫॥ (1036)

ਨਾ ਿਤਦ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕੁ ਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਿ ਗਣਾਇਦਾ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1036)

॥੯॥ (1035)

ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (1036)

ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬਰਹਮਣ ਖਿਰ ੀ ॥ (1036)

ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਓ ਦਇਆਲਾ ॥ (1036)
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਦਾ ॥੧॥
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(1036)

ਸਚੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਸਚੋ ਸਉਦਾ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ (1036)

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥ (1036)

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥ (1036)

ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ (1036)
The body-fort is built with nine gates (mouth, two
eyes, two ears, two nostrils, sexual organ and
anal canal) and is maintained with water, air and
energy (food). However, the approach to the
infinite and invisible God is through the tenth
gate, the brain. AGGS, M 1, p. 1036.

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਏ ॥ (1036)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੯॥
(1037)
ਹੁਕਮੇ ਆਇਆ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਦੀਸੈ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ਹੁਕਮੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੧੦॥
(1037)

ਸਾਇਰ ਸਪਿ ਭਰੇ ਜਤਲ ਤਨਰਮਤਲ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਇਦਾ ॥੨॥
(1036)
ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੀਪਕ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ॥ (1036)
ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥ (1036)
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ (1036)
ਗੜ ਮਤਹ ਹਾਟ ਪਟਣ ਵਾਪਾਰਾ ॥ (1036)
ਪੂਰੈ ਿੋਤਲ ਿੋਲੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥ (1036)
ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਤਵਸਾਹੇ ਲੇ ਵੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ (1036)
ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਪਾਵਣਹਾਰੈ ॥ (1036)

ਹੁਕਮੇ ਧਰਿੀ ਧਉਲ ਤਸਤਰ ਭਾਰੰ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਗੈਣਾਰੰ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ ॥੧੧॥
(1037)
ਹੁਕਮੇ ਆਿਾਣੇ ਆਗਾਸੀ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਥਲ ਤਿਰ ਭਵਣ ਵਾਸੀ ॥ (1037)
ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ਸਦਾ ਿੁ ਤਨ ਹੁਕਮੇ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਇਦਾ ॥੧੨॥
(1037)
ਹੁਕਤਮ ਉਪਾਏ ਦਸ ਅਉਿਾਰਾ ॥ (1037)
ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਿ ਅਪਾਰਾ ॥ (1037)

ਵੇਪਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਭੰਿਾਰੈ ॥ (1036)
ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੫॥
(1036)

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਪੈਝੈ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥
(1037)
ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਗੁਦਾਰੇ ॥ (1037)

ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥ (1036)

ਹੁਕਮੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਵੀਚਾਰੇ ॥ (1037)

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਮਾਰੈ ਿੇਟੈ ॥ (1036)
ਤਜਉ ਜਲ ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਸੀ ਆਪੇ ਤਬਗਤਸ ਤਧਆਇਦਾ ॥੬॥
(1036)

ਆਤਪ ਨਾਥੁ ਨਥਾਂੀੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੪॥
(1037)
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੈ ਮਤਹ ਰਾਜਾ ॥ (1037)

ਆਪੇ ਵਰਖੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰਾ ॥ (1036)
ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ ॥ (1036)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥
(1036)

ਨੇ ਬ ਖਵਾਸ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ॥ (1037)
ਤਮਤਥਆ ਲੋ ਭੁ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਲਤਬ ਪਾਤਪ ਪਛੁ ਿਾਇਦਾ ॥੧੫॥
(1037)
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਕਾਰੀ ॥ (1037)

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੈ ਅਮੋਲੋ ॥ (1036)
ਕਬ ਹੀ ਨ ਘਾਟਤਸ ਪੂਰਾ ਿੋਲੋ ॥ (1036)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਰਤਣ ਮੁਰਾਰੀ ॥ (1037)
ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਤਿ ਪਾਇਦਾ
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ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁਖਾ ਦੁ ਖ ਦੀਏ ॥ (1037)
ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਹੀ ਿੇ ਅਮਰੁ ਅਿੀਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1037)

(1037)

ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਤਰ ਧਾਰੀ ॥ (1037)

ਸਾਮ ਵੇਦੁ ਤਰਗੁ ਜੁਜਰੁ ਅਥਰਬਣੁ ॥ (1038)

ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥ (1037)

ਬਰਹਮੇ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਿਰ ੈ ਗੁਣ ॥ (1038)

ਆਪੇ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖੈ ਸੁੰਨਹੁ ਸੁੰਨੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਤਜਉ ਬੋਲਾਇਦਾ ॥੯॥

(1037)

(1038)

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਸੁੰਨੈ ਿੇ ਸਾਜੇ ॥ (1037)

ਸੁੰਨਹੁ ਸਪਿ ਪਾਿਾਲ ਉਪਾਏ ॥ (1038)

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥ (1037)

ਸੁੰਨਹੁ ਭਵਣ ਰਖੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (1038)

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਜੋਤਿ ਿੁ ਮਾਰੀ ਸੁੰਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੨॥

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਅਪਰੰਪਤਰ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਇਦਾ ॥੧੦॥

(1037)

(1038)

ਸੁੰਨਹੁ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥ (1037)

ਰਜ ਿਮ ਸਿ ਕਲ ਿੇਰੀ ਛਾਇਆ ॥ (1038)

ਸੁੰਨੇ ਵਰਿੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ ॥ (1037)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਹਉਮੈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (1038)

ਇਸੁ ਪਦ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਤਮਲੀਐ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਦਾ

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਤਣ ਚਉਥੈ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ

॥੩॥ (1037)

॥੧੧॥ (1038)

ਸੁੰਨਹੁ ਸਪਿ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ ॥ (1037)

ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਿਾਰਾ ॥ (1038)

ਤਜਤਨ ਸਾਜੇ ਵੀਚਾਰੇ ਆਪੇ ॥ (1037)

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ (1038)

ਤਿਿੁ ਸਿ ਸਤਰ ਮਨੂ ਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਵੈ ਤਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ

ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਾਜੇ ਸਤਭ ਤਲਤਖਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਦਾ

ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ (1037)

॥੧੨॥ (1038)

ਸੁੰਨਹੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥ (1037)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਮਝੈ ਰੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (1038)

ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਰੇ ॥ (1037)

ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਣੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥ (1038)

ਸੁੰਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਤਨਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨੇ ਿਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ॥੫॥ (1037)
ਸੁੰਨਹੁ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਉਪਾਏ ॥ (1037)
ਤਬਨੁ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਕਲ ਪਾਏ ॥ (1037)

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣ ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਪਾਇਦਾ
॥੧੩॥ (1038)

ਸੁੰਨਹੁ ਖਾਣੀ ਸੁੰਨਹੁ ਬਾਣੀ ॥ (1037)

ਪੰਚ ਿਿੁ ਸੁੰਨਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ (1038)
According to Nanakian Philosophy first five
Tatts (elements – Hydrogen, Oxygen, Carbon,
Nitrogen and Phosphorus) appeared from ੴ

ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੀ ਸੁਤੰ ਨ ਸਮਾਣੀ ॥ (1037)

(Singularity).

ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਤਜ ਮੇਖੁਲੀ ਮਾਇਆ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ ॥੬॥
(1037)

ਉਿਭੁ ਜੁ ਚਲਿੁ ਕੀਆ ਤਸਤਰ ਕਰਿੈ ਤਬਸਮਾਦੁ ਸਬਤਦ ਦੇਖਾਇਦਾ
॥੭॥ (1037)

ਦੇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਤਭਆਸਾ ॥ (1038)

ਸੁੰਨਹੁ ਰਾਤਿ ਤਦਨਸੁ ਦੁ ਇ ਕੀਏ ॥ (1037)
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁ ਇ ਮਸਿਤਕ ਲੀਖੇ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜਾਇਦਾ ॥੧੪॥
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(1038)

ਹਤਰ ਰਸ ਮਾਿੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥ (1038)

ਊਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਨਰਾਲੇ ॥ (1038)

ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਿ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥੫॥

ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਹਤਰ ਰਤਸ ਮਿਵਾਲੇ ॥ (1038)

(1038)

ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਇਦਾ

ਿੂ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜੀਅ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ॥ (1038)

॥੧੫॥ (1038)

ਿੂ ਦਾਿਾ ਹਮ ਸੇਵਕ ਿੇਰੇ ॥ (1039)

ਇਸੁ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਉ ਨੇ ਹੁ ਘਨੇ ਰਾ ॥ (1038)

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਦੀਜੈ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਦੀਪਾਇਆ

ਕੋਈ ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਕਰਹੁ ਤਨਬੇਰਾ ॥ (1038)

॥੬॥ (1039)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਸਾ ਨਰੁ ਲੋ ਭੀ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਇਦਾ ॥੧੬॥

ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਇਹੁ ਿਨੁ ਕੀਆ ॥ (1039)

(1038)

ਆਿਮ ਰਾਮ ਪਾਏ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥ (1039)

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (1038)

ਕਰਮ ਕਰਿੂ ਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥ (1038)

॥੭॥ (1039)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲ ਨਾਦੁ ਸਬਦ ਧੁਤਨ ਸਚੁ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਦਾ

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੂ ਖ ਤਪਆਸ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (1039)

॥੧੭॥੫॥੧੭॥ (1038)

ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜਾਤਨਆ ॥ (1039)
ਅੰਤਮਰਿ ਰਤਸ ਰਾਿਾ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ॥੮॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1038)

(1039)

ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ (1038)

ਅਤਧਆਿਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ॥ (1039)

ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ (1038)

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਿੀ ॥ (1039)

ਜੀਆ ਅੰਦਤਰ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਈ ਰਤਹਓ ਤਨਰਾਲਮੁ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ਸਬਦੁ ਰਸਾਲੁ ਰਸਨ ਰਤਸ ਰਸਨਾ ਬੇਣੁ ਰਸਾਲੁ ਵਜਾਇਆ ॥੯॥

(1038)

(1039)

ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਜਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥ (1038)

ਬੇਣੁ ਰਸਾਲ ਵਜਾਵੈ ਸੋਈ ॥ (1039)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੈਣ ਨ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ॥ (1038)

ਜਾ ਕੀ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (1039)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਕੁ ਲ ਜਾਿੀ ਓਹੁ ਅਜਰਾਵਰੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ

ਨਾਨਕ ਬੂਝਹੁ ਇਹ ਤਬਤਧ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਇਆ

॥੨॥ (1038)

॥੧੦॥ (1039)

ਿੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਾਹੀ ਤਸਤਰ ਕਾਲਾ ॥ (1038)

ਐਸੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥ (1039)

ਿੂ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇ ਖ ਅਗੰਮ ਤਨਰਾਲਾ ॥ (1038)

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਤਹ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰੇ ॥ (1039)

ਸਿ ਸੰਿੋਤਖ ਸਬਤਦ ਅਤਿ ਸੀਿਲੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥

ਆਤਪ ਿਰਤਹ ਸੰਗਤਿ ਕੁ ਲ ਿਾਰਤਹ ਤਿਨ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਜਤਗ

(1038)

ਆਇਆ ॥੧੧॥ (1039)

ਿਰ ੈ ਵਰਿਾਇ ਚਉਥੈ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥ (1038)

ਘਰੁ ਦਰੁ ਮੰਦਰੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ (1039)

ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਕੀਏ ਇਕ ਗਰਾਸਾ ॥ (1038)

ਤਜਸੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ (1039)

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਰਬ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਤਰ ਅਨਹਦ ਸਬਤਦ ਤਦਖਾਇਆ

ਕਾਇਆ ਗੜ ਮਹਲ ਮਹਲੀ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਿਖਿੁ

॥੪॥ (1038)

ਰਚਾਇਆ ॥੧੨॥ (1039)

ਊਿਮ ਜਨ ਸੰਿ ਭਲੇ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ (1038)

ਚਿੁ ਰ ਦਸ ਹਾਟ ਦੀਵੇ ਦੁ ਇ ਸਾਖੀ ॥ (1039)
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ਸੇਵਕ ਪੰਚ ਨਾਹੀ ਤਬਖੁ ਚਾਖੀ ॥ (1039)

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਕਰਣੈ ਹਾਰੈ ਸਾਜੇ ॥ (1039)

ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਨੂ ਪ ਤਨਰਮੋਲਕ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ

ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਤਨਰਾਲਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੪॥

॥੧੩॥ (1039)

(1039)
ਪੁਰਖੁ ਅਲੇ ਖੁ ਸਚੇ ਦੀਵਾਨਾ ॥ (1039)

ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਿਖਿੈ ਕੀ ਲਾਇਕ ॥ (1039)

ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਸਚੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ (1039)

ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਕ ॥ (1039)
Only a gurmukh (God-centered being), who has
control over lust, anger, greed, attachment and
egotistical pride, deserves to occupy the throne.
AGGS, M 1, p. 1039.

ਨਾਨਕ ਖੋਤਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ
॥੫॥ (1039)
ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ (1040)
ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਸਮਾਨਾ ॥ (1040)
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੈ ਗਰਦਤਨ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਲੋ ਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥
(1040)

ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਹਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧੪॥

ਸਚੈ ਥਾਤਨ ਵਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥ (1040)

(1039)

ਆਤਪ ਪਛਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ (1040)

ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਹੋਵੈ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ॥ (1039)

ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਤਨਵਾਸੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥

ਇਹੁ ਸਾਚੁ ਵਿਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਲਵ ਜਾਿੀ ॥ (1039)

(1040)

ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਹਤਰ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ

ਨਾ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਪਉਣੁ ਉਿਾਵੈ ॥ (1040)

॥੧੫॥੧॥੧੮॥ (1039)

ਜੋਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਵੈ ॥ (1040)
ਪੰਚ ਸਬਦ ਝੁ ਣਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1039)

(1040)

ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ ॥ (1039)

ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਿਾ ॥ (1040)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ (1039)

ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਤਦ ਰਾਿਾ ॥ (1040)

ਿਸਕਰੁ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿਾ ਕਉ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਸਬਤਦ ਜਗਾਇਆ

ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥

॥੧॥ (1039)

(1040)

ਿੂ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਰਾਜਾ ॥ (1039)

ਦੁ ਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥ (1040)

ਿੂ ਆਤਪ ਸਵਾਰਤਹ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ (1039)

ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਿਾਸੀ ॥ (1040)

ਅਮਰੁ ਅਿੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਅਸਤਥਰ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਇਆ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ

॥੨॥ (1039)

॥੧੦॥ (1040)

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਿਮ ਥਾਨਾ ॥ (1039)

ਕਾਲੈ ਕਵਲੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ (1040)

ਪੰਚ ਲੋ ਕ ਵਸਤਹ ਪਰਧਾਨਾ ॥ (1039)

ਬੂਝੈ ਕਰਮੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (1040)

ਊਪਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇਆ ॥੩॥

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਪਛਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਚੋਜੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੧॥

(1039)

(1040)

ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ॥ (1039)

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ॥ (1040)
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ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥ (1040)

(1040)

ਆਪੇ ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

ਸਚ ਤਬਨੁ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ (1040)

(1040)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ (1040)

ਆਤਪ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥ (1040)

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੫॥

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ (1040)

(1040)

ਪੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਵਸੈ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇਆ

ਸਚ ਤਬਨੁ ਭਵਜਲੁ ਜਾਇ ਨ ਿਤਰਆ ॥ (1041)

॥੧੩॥ (1040)

ਏਹੁ ਸਮੁੰਦੁ ਅਥਾਹੁ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਭਤਰਆ ॥ (1041)

ਪਰਭੁ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਬੁ ਗਵਾਏ ॥ (1040)

ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਊਪਤਰ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਪਾਇਆ

ਦੂ ਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਤਦਖਾਏ ॥ (1040)

॥੬॥ (1041)

ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਲਮੁ ਜੋਨੀ ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥

ਝੂ ਿੀ ਜਗ ਤਹਿ ਕੀ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (1041)

(1040)

ਤਬਲਮ ਨ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ (1041)

ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਸਬਤਦ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (1040)

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ਉਪਜੈ ਤਬਨਤਸ ਖਪਾਇਆ ॥੭॥

ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ॥ (1040)

(1041)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਿਲੁ ਪਾਇਆ

ਉਪਜਤਹ ਤਬਨਸਤਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧੇ ॥ (1041)

॥੧੫॥੨॥੧੯॥ (1040)

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਤਲ ਿੰਧੇ ॥ (1041)
ਤਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1040)

॥੮॥ (1041)

ਸਚੁ ਕਹਹੁ ਸਚੈ ਘਤਰ ਰਹਣਾ ॥ (1040)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥ (1041)

ਜੀਵਿ ਮਰਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗੁ ਿਰਣਾ ॥ (1040)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਕਉ ਤਧਆਈਐ ॥ (1041)

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਗੁਰੁ ਬੇੜੀ ਿੁ ਲਹਾ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇਆ

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹੁ ਿਰਹੁ ਭਵ ਦੁ ਿਰੁ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੯॥

॥੧॥ (1040)

(1041)

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਲੋ ਭ ਤਬਨਾਸਨੁ ॥ (1040)

ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਸਤਨ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ ॥ (1041)

ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਿੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥ (1040)

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਇਤਰ ਪਾਹਣ ਿਾਰੇ ॥ (1041)

ਊਪਤਰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ

(1040)

॥੧੦॥ (1041)

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਵਹੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਿਰੀਐ ॥ (1040)

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹੁ ਿਰਹੁ ਸਚੁ ਿਾਰੀ ॥ (1041)

ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਿੇ ਤਕਆ ਿਰੀਐ ॥ (1040)

ਆਿਮ ਚੀਨਹੁ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ (1041)

ਜਿ ਜਿ ਦੇਖਉ ਿਿ ਿਿ ਿੁ ਮ ਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁ ਿੀਆ ਗਾਇਆ

ਜਮ ਕੇ ਿਾਹੇ ਕਾਟਤਹ ਹਤਰ ਜਤਪ ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥

॥੩॥ (1040)

(1041)

ਸਚੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥ (1040)

ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ (1041)

ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਤਜਿੈ ਲਤਗ ਿਰਣਾ ॥ (1040)

ਗੁਰਮਤਿ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮਾਈ ॥ (1041)

ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਿੁ ਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਤਰਦ ਅੰਿਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ
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॥੧੨॥ (1041)

ਅਨਭਉ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ (1041)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਬਤਦ ਪਿੀਜੈ ॥ (1041)

ਊਚੀ ਪਦਵੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ਤਨਰਮਲ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥

ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਦਾ ਤਕਸ ਕੀ ਕੀਜੈ ॥ (1041)

(1041)

ਚੀਨਹੁ ਆਪੁ ਜਪਹੁ ਜਗਦੀਸਰੁ ਹਤਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ

ਅਤਦਰ ਸਟ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (1041)

॥੧੩॥ (1041)

ਅਤਿ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1042)

ਜੋ ਬਰਹਮੰਤਿ ਖੰਤਿ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ॥ (1041)

ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਹਤਰ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਅੰਿੁ ਨ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਹੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣਹੁ ॥ (1041)

ਪਾਇਆ ॥੫॥ (1042)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੪॥

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੀਰਾ ॥ (1042)

(1041)

ਹਤਰ ਜਪਿੇ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਧੀਰਾ ॥ (1042)

ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲਹੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੂਚਾ ॥ (1041)

ਦੁ ਘਟ ਘਟ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨ ਜਾਇਆ ॥੬॥

ਗੁਰਮਤਿ ਆਖੀ ਦੇਖਹੁ ਊਚਾ ॥ (1041)

(1042)

ਸਰਵਣੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਇਆ

ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਿਰੰਗਾ ॥ (1042)

॥੧੫॥੩॥੨੦॥ (1041)

ਹਤਰ ਜਸੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੰਗਾ ॥ (1042)
ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਿਾਰੇ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥੭॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1041)

(1042)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਪਰਹਰੁ ਪਰ ਤਨੰਦਾ ॥ (1041)

ਤਜਤਨ ਜਪੁ ਜਤਪਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵਾ ਕੇ ॥ (1042)

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਿਤਜ ਹੋਹੁ ਤਨਤਚੰਦਾ ॥ (1041)
Control your lust and anger, and renounce
slandering others. Giving up greed and
possessiveness brings peace of mind.
AGGS, M 1, p. 1041.
Gurus condemned polygamy and approved only of
monogamy:

ਜਮਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਿਾ ਕੇ ॥ (1042)

ਭਰ ਮ ਕਾ ਸੰਗਲੁ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਲਾ ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ

(1042)

॥੧॥ (1041)

ਸਾਕਿ ਨਤਰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥ (1042)

ਤਨਤਸ ਦਾਮਤਨ ਤਜਉ ਚਮਤਕ ਚੰਦਾਇਣੁ ਦੇਖੈ ॥ (1041)

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਤਬਨੁ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥ (1042)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪੇਖੈ ॥ (1041)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣੁ ਹਤਰ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਇਆ

ਆਨੰਦ ਰੂਪੁ ਅਨੂ ਪੁ ਸਰੂਪਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਇਆ ॥੨॥ (1041)
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਹੁ ਆਪੇ ਪਰਭੁ ਿਾਰੇ ॥ (1041)
ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਦੀਪਕੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥ (1041)
ਦੇਤਖ ਅਤਦਸਟੁ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਭੁ ਤਿਰ ਭਵਤਣ ਬਰਹਮੁ ਸਬਾਇਆ
॥੩॥ (1041)
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ਤਿਰ ਸਨਾ ਭਉ ਜਾਏ ॥ (1041)

ਊਿਮ ਸੰਗਤਿ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਊਿਮ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਿਰਾਇਆ
॥੮॥ (1042)
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਿੁ ਸਬਤਦ ਗੁਰ ਿਰੀਐ ॥ (1042)
ਅੰਿਰ ਕੀ ਦੁ ਤਬਧਾ ਅੰਿਤਰ ਜਰੀਐ ॥ (1042)
ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਿਤਰ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ ॥੯॥

॥੧੦॥ (1042)
ਤਨਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ (1042)
ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ (1042)
ਧੁਤਨ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥
(1042)
ਤਨਰਭਉ ਸੋ ਤਸਤਰ ਨਾਹੀ ਲੇ ਖਾ ॥ (1042)
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ਆਤਪ ਅਲੇ ਖੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਹੈ ਦੇਖਾ ॥ (1042)

॥੪॥ (1043)

ਆਤਪ ਅਿੀਿੁ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

ਤਜਸ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ (1043)

(1042)

ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੂਰਾ ॥ (1043)

ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੈ ॥ (1042)

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਤਜਤਨ ਭੂ ਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥੫॥

ਸੋ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੈ ॥ (1042)

(1043)

ਅੰਿਰੁ ਦੇਤਖ ਤਨਰੰਿਤਰ ਬੂਝੈ ਅਨਿ ਨ ਮਨੁ ਿੋਲਾਇਆ ॥੧੩॥

ਸੰਿ ਜਨਾਾਂ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਸੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1043)

(1042)

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿੁ ਮਾਰਾ ॥ (1043)

ਤਨਰਭਉ ਸੋ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸਆ ॥ (1042)

ਜਾਤਚਕੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ਦਤਰ ਹਤਰ ਕੈ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥੬॥

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਤਨਰੰਜਨ ਰਤਸਆ ॥ (1042)

(1043)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ॥ (1043)

॥੧੪॥ (1042)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥ (1043)

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ॥ (1042)

ਸਾਕਿ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਮੰਦਰ ਜਨਮ ਮਰੈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥੭॥

ਰਹੈ ਅਤਲਪਿੁ ਚਲਿੇ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥ (1042)

(1043)

ਊਪਤਰ ਆਤਦ ਸਰਬ ਤਿਹੁ ਲੋ ਈ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ

ਸੇਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦੁ ਅਥਾਹਾ ॥ (1043)

॥੧੫॥੪॥੨੧॥ (1042)

ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਧਨੁ ਲਾਹਾ ॥ (1043)
ਤਬਤਖਆ ਮਲੁ ਜਾਇ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਿੋਖੁ ਪਾਇਆ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1042)

॥੮॥ (1043)

ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਅਪਾਰਾ ॥ (1042)

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ॥ (1043)

ਕੀਿੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਤਕਹੁ ਚਾਰਾ ॥ (1042)

ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਰਹੀਜੈ ॥ (1043)

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਤਰਜਕੁ ਦੇ ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ ॥੧॥

ਸੰਸਾ ਦੂ ਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਸੇਵਹੁ ਤਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਇਆ ॥੯॥

(1042)

(1043)

ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ (1042)

ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਵਿੀਆਏ ॥ (1043)

ਤਕਸੁ ਨੇ ੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾਾਂ ਦੂ ਰੇ ॥ (1042)

ਕਉਨੁ ਸੁ ਦੂ ਜਾ ਤਿਸੁ ਸਮਝਾਏ ॥ (1043)

ਗੁਪਿ ਪਰਗਟ ਹਤਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਦੇਖਹੁ ਵਰਿੈ ਿਾਕੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥

ਹਤਰ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਵਰਿੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧੦॥

(1042)

(1043)

ਤਜਸ ਕਉ ਮੇਲੇ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਏ ॥ (1042)

ਵਾਚਤਹ ਪੁਸਿਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਾਂ ॥ (1043)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥ (1042)

ਇਕ ਬਤਹ ਸੁਨਤਹ ਸੁਨਾਵਤਹ ਕਾਨਾਾਂ ॥ (1043)

ਆਨਦ ਰੂਪ ਅਨੂ ਪ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਭਰਮੁ ਜਾਇਆ ॥੩॥

ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਖੁਲਹੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਪਾਇਆ

(1042)

॥੧੧॥ (1043)

ਮਨ ਿਨ ਧਨ ਿੇ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1042)

ਕਰਤਹ ਤਬਭੂ ਤਿ ਲਗਾਵਤਹ ਭਸਮੈ ॥ (1043)

ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਚਲਣਵਾਰਾ ॥ (1042)

ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲੁ ਸੁ ਹਉਮੈ ॥ (1043)

ਮੋਹ ਪਸਾਰ ਨਹੀ ਸੰਤਗ ਬੇਲੀ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

ਪਾਖੰਿ ਕੀਨੇ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਨ ਪਾਇਆ
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॥੧੨॥ (1043)

ਮ :੧ ॥ (1088)

ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਨੇ ਮ ਕਰਤਹ ਉਤਦਆਨਾ ॥ (1043)

ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਤਰ ॥ (1088)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨਾ ॥ (1043)

ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਦਾ ਭਲੀ ਤਪਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੨॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ

(1088)

ਜਾਇਆ ॥੧੩॥ (1043)
ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁ ਇਅੰਗਮ ਭਾਿੀ ॥ (1043)

ਮ :੧ ॥ (1088)

ਰੇਚਕ ਕੁ ੰਭਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਿੀ ॥ (1043)

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਿ ਕੀ ਕੰਿੁ ਅਗੰਮੁ ਅਥਾਹੁ ॥ (1088)

ਪਾਖੰਿ ਧਰਮੁ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਤਰ ਸਉ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਇਆ

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸ ਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵਤਹ ਵੇਪਰਵਾਹ ॥੨॥ (1088)

॥੧੪॥ (1043)
ਕੁ ਦਰਤਿ ਦੇਤਖ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ (1043)
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥ (1043)
ਨਾਨਕ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ
॥੧੫॥੫॥੨੨॥ (1043)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1089)
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕਚੁ ॥ (1089)
ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲੁ ਹੈ ਸਚੈ ਰਿਾ ਸਚੁ ॥੧॥ (1089)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1090)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1086)
ਤਵਣੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐ ਿਉ ਗੁਣੁ ਸਹਘੋ ਜਾਇ ॥ (1086)
ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਤਵਕਾਇ ॥ (1086)
ਗੁਣ ਿੇ ਗੁਣ ਤਮਤਲ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ (1087)
ਮ ਤਲ ਅਮ ਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਵਣਤਜ ਨ ਲੀਜੈ ਹਾਤਟ ॥ (1087)
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਿੋਲੁ ਹੈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ॥੧॥ (1087)

ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਿੀ ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬੂਲੁ ॥ (1090)
ਸਾਤਹਬੁ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇਤਖ ਨ ਭੂ ਲੁ ॥ (1090)
ਤਦਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਤਦਲੁ ਰਾਤਸ ॥ (1090)
ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇ ਖਾ ਕਰਿੇ ਪਾਤਸ ॥੧॥ (1090)
ਮ :੧ ॥ (1090)
ਅਲਗਉ ਜੋਇ ਮਧੂਕੜਉ ਸਾਰੰਗਪਾਤਣ ਸਬਾਇ ॥ (1090)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1087)
ਭੂ ਲੀ ਭੂ ਲੀ ਮੈ ਤਿਰੀ ਪਾਧਰੁ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ (1087)
ਪੂਛਹੁ ਜਾਇ ਤਸਆਤਣਆ ਦੁ ਖੁ ਕਾਟੈ ਮੇਰਾ ਕੋਇ ॥ (1087)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਾਜਨੁ ਉਿ ਹੀ ਿਾਇ ॥ (1087)
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਿਰ ਪਿਾਸੀਐ ਤਸਿਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ (1087)

ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਤਧਆ ਨਾਨਕ ਕੰਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥ (1090)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1090)
ਸਰਬੇ ਜੋਇ ਅਗਛਮੀ ਦੂ ਖੁ ਘਨੇ ਰੋ ਆਤਥ ॥ (1090)
ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਤਸ ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ ਲਾਭੁ ਨ ਪੂੰਜੀ ਸਾਤਥ ॥੧॥
(1090)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1088)
ਮਹਲ ਕੁ ਚਜੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁਧ ॥ (1088)

ਮ :੧ ॥ (1090)

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਨ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਵੈ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ ॥੧॥ (1088)

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਿੂ ਅਖੁਟਉ ਦਰਬੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (1090)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

218

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਤਨਰਮਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੨॥ (1090)

May-June 2015

then who is eternal and whose “consciousness”
merges in whom?
AGGS, M 1, p. 1091.

ਮ: ੧ ॥ (1090)
ਪੂਰਬ ਪਰੀਤਿ ਤਪਰਾਤਣ ਲੈ ਮੋਟਉ ਿਾਕੁ ਰੁ ਮਾਤਣ ॥ (1090)

ਮ :੧ ॥ (1091)

ਮਾਥੈ ਊਭੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਣੁ ਨਾਤਮ ॥੩॥ (1090)

ਹਉ ਮੁਆ ਮੈ ਮਾਤਰਆ ਪਉਣੁ ਵਹੈ ਦਰੀਆਉ ॥ (1091)
ਤਿਰ ਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਮਨੁ ਰਿਾ ਨਾਇ ॥ (1091)

ਸਲੋ ਕੁ ਮ :੧ ॥ (1090)

ਲੋ ਇਣ ਰਿੇ ਲੋ ਇਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ (1091)

ਭੋਲਿਤਣ ਭੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹੇਕੈ ਪਾਧਰ ਹੀਿੁ ॥ (1091)

ਜੀਭ ਰਸਾਇਤਣ ਚੂਨੜੀ ਰਿੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ ॥ (1091)

ਅਤਿ ਿਾਹਪਤਣ ਦੁ ਖੁ ਘਣੋ ਿੀਨੇ ਥਾਵ ਭਰੀਿੁ ॥੧॥ (1091)

ਅੰਦਰੁ ਮੁਸਤਕ ਝਕੋਤਲਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ (1091)

ਮ: ੧ ॥ (1091)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (1092)

ਮਾਾਂਦਲੁ ਬੇਤਦ ਤਸ ਬਾਜਣੋ ਘਣੋ ਧੜੀਐ ਜੋਇ ॥ (1091)

ਹਉ ਮੈ ਕਰੀ ਿਾਾਂ ਿੂ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ਹਉ ਨਾਤਹ ॥ (1092)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਬੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ (1091)

ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਣਾ ਏਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (1093)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਅਲਖੁ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਤਹ ॥ (1093)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ (1093)

ਮ: ੧ ॥ (1091)
ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ਤਕਤਨ ਹਾਥਾਲਾ ਦੇਖੀਐ ॥ (1091)
ਵਿਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪਾਤਰ ਪਵਾ ॥ (1091)
ਮਝ ਭਤਰ ਦੁ ਖ ਬਦੁ ਖ ॥ (1091)
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਸੈ ਨ ਲਥੀ ਭੁ ਖ ॥੩॥ (1091)
ਸਲੋ ਕੁ ਮ: ੧ ॥ (1091)
ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਤਗ ਤਮਰਤਿ ਪਇਆਤਲ ॥ (1091)
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਈ ਮੇਤਟਆ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਨਾਤਲ ॥ (1091)
ਕਉਣੁ ਮੂਆ ਕਉਣੁ ਮਾਰਸੀ ਕਉਣੁ ਆਵੈ ਕਉਣੁ ਜਾਇ ॥ (1091)
ਕਉਣੁ ਰਹਸੀ ਨਾਨਕਾ ਤਕਸ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ (1091)
It is heard and described that God is present in
heaven, earth and underworld (everywhere in the
Cosmos, the manifest form of God). It is also said
that Hukam (Cosmic Law, the unmanifest form
of God) is immutable and everything happens
according to Hukam. Then who dies and who
kills, and who comes and who goes? O Nanak,

ਆਪੁ ਗਇਆ ਭਰ ਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁ ਖ ਜਾਤਹ ॥
(1093)
ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ਊਿਮ ਮਤਿ ਿਰਾਤਹ ॥ (1093)
ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪੁ ਜਾਪਹੁ ਤਿਰ ਭਵਣ ਤਿਸੈ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥
(1093)
ਮ: ੧ ॥ (1093)
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਦੇਤਖਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥ (1093)
ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਘਤਰ ਵਰਿੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੨॥ (1093)
ਿੁ ਖਾਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ (1107)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1107)
ਿੂ ਸੁਤਣ ਤਕਰਿ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥ (1107)
ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਤਹ ਸੁ ਿੂ ਭਲਾ ॥ (1107)
ਹਤਰ ਰਚਨਾ ਿੇਰੀ ਤਕਆ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥
(1107)
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ਤਪਰਅ ਬਾਝੁ ਦੁ ਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾਾਂ ॥

ਛੀਜੈ ॥ (1108)

(1107)

ਕੋਤਕਲ ਅੰਤਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਤਕਉ ਦੁ ਖੁ ਅੰਤਕ ਸਹੀਜੈ ॥ (1108)

ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਰਹੇ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਪਰਭ ਮਤਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥ (1107)

ਭਵਰੁ ਭਵੰਿਾ ਿੂ ਲੀ ਿਾਲੀ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥ (1108)

ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਿੂ ਸੁਤਣ ਆਿਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥ (1107)

ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥

ਬਾਬੀਹਾ ਤਪਰਉ ਬੋਲੇ ਕੋਤਕਲ ਬਾਣੀਆ ॥ (1107)

(1108)

ਸਾ ਧਨ ਸਤਭ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੀਆ ॥ (1107)

ਵੈਸਾਖੁ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ॥ (1108)

ਹਤਰ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਰੇ ॥ (1107)

ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਤਰ ਦੁ ਆਤਰ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ॥ (1108)

ਨਵ ਘਰ ਥਾਤਪ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ਘਤਰ ਆਉ ਤਪਆਰੇ ਦੁ ਿਰ ਿਾਰੇ ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਅਢੁ ਨ ਮੋਲੋ ॥

(1107)

(1108)

ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਰੰਤਗ ਰਾਵੈ ॥ (1107)

ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਕਰੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਾਾਂ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਵੈ ਢੋਲੋ ॥ (1108)

ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਤਕਲ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥

ਦੂ ਤਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਿਤਰ ਮਾਨਾ ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨਾ ॥ (1108)

(1107)

ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀਂ ਪਰਭੁ ਪਾਵੈ ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੬॥

ਿੂ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਰਸ ਤਭੰਨੇ ਪਰੀਿਮ ਆਪਣੇ ॥ (1107)

(1108)

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਵਿ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥ (1107)

ਮਾਹੁ ਜੇਿੁ ਭਲਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ॥ (1108)

ਤਕਉ ਘੜੀ ਤਬਸਾਰੀ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ਥਲ ਿਾਪਤਹ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਤਬਨਉ ਕਰੈ ॥ (1108)

(1107)

ਧਨ ਤਬਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥

ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਸੁ ਕੇਰਾ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

(1108)

(1107)

ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਤਹ ਿ ਆਵਾ ॥ (1108)

ਓਟ ਗਹੀ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੇ ਭਏ ਪਤਵਿਰ ਸਰੀਰਾ ॥ (1107)

ਤਨਮਾਣੀ ਤਨਿਾਣੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥ (1108)

ਨਾਨਕ ਤਦਰ ਸਤਟ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥
(1107)

ਨਾਨਕ ਜੇਤਿ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਜੈਸੀ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਤਹਲੀ ॥੭॥
(1108)

ਬਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ (1107)

ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਤਨ ਿਪੈ ॥ (1108)

ਸਾਜਨ ਤਮਲੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥ (1107)

ਧਰਿੀ ਦੂ ਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ॥ (1108)

ਹਤਰ ਮੰਦਤਰ ਆਵੈ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਊਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥ (1107)

ਅਗਤਨ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਤਕਰਿੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ (1108)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਕੰਿੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹਉ ਤਕਉ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ॥
(1107)
ਉਨਤਵ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥ (1107)
ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੪॥
(1107)

ਰਥੁ ਤਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਿਾਕੈ ਟੀਿੁ ਲਵੈ ਮੰਤਝ ਬਾਰੇ ॥ (1108)
ਅਵਗਣ ਬਾਤਧ ਚਲੀ ਦੁ ਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥
(1108)
ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰਭ ਨਾਲੇ ॥੮॥
(1108)

ਚੇਿੁ ਬਸੰਿੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥ (1107)

ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਿ ਆਏ ॥ (1108)

ਬਨ ਿੂ ਲੇ ਮੰਝ ਬਾਤਰ ਮੈ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਬਾਹੁੜੈ ॥ (1108)

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਤਪਰ ਪਰਦੇਤਸ ਤਸਧਾਏ ॥ (1108)

ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਬਰਤਹ ਤਬਰੋਧ ਿਨੁ

ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਿਰਾਏ ॥
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(1108)

ਤਨਹਚਲੁ ਚਿੁ ਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤਬਧਾਿਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁ ਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁ ਖੁ ਮਾਏ ॥ (1108)

(1109)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਨੀਦ ਭੂ ਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਿਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੇ ਪਰਭ ਭਾਣੇ ਿਾ ਭਾਇਆ ॥

(1108)

(1109)

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਕੰਿੀ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥ (1108)

ਗੀਿ ਨਾਦ ਕਤਵਿ ਕਵੇ ਸੁਤਣ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਦੁ ਖੁ ਭਾਗੈ ॥ (1109)

ਭਾਦਉ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲੀ ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਪਛੁ ਿਾਣੀ ॥ (1108)
ਜਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਿੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ (1108)
ਬਰਸੈ ਤਨਤਸ ਕਾਲੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਿੇ ॥
(1108)
ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁ ਇਅੰਗਮ ਤਿਰਤਹ ਿਸੰਿੇ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਅਭ ਭਗਿੀ ਤਪਰ ਆਗੈ ॥੧੩॥
(1109)
ਪੋਤਖ ਿੁ ਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਤਿਰ ਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥ (1109)
ਆਵਿ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਸਤਹ ਮੁਖੇ ॥ (1109)
ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

(1108)

(1109)

ਮਛਰ ਿੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁ ਜ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (1109)

(1108)

ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਿੇ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ਮਤਿ ਦੇਹੋ ॥

ਨਾਨਕ ਪੂਤਛ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜਹ ਪਰਭੁ ਿਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ॥੧੦॥

(1109)

(1108)

ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਵੈ ਰਤਸ ਰਸੀਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਸਨੇ ਹੋ ॥੧੪॥

ਅਸੁਤਨ ਆਉ ਤਪਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂ ਤਰ ਮੁਈ ॥ (1108)

(1109)

ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਮੇਲੇ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਖੁਈ ॥ (1108)

ਮਾਤਘ ਪੁਨੀਿ ਭਈ ਿੀਰਥੁ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥ (1109)

ਝੂ ਤਿ ਤਵਗੁਿੀ ਿਾ ਤਪਰ ਮੁਿੀ ਕੁ ਕਹ ਕਾਹ ਤਸ ਿੁ ਲੇ ॥ (1108)

ਸਾਜਨ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਗੁਣ ਗਤਹ ਅੰਤਕ ਸਮਾਤਨਆ ॥ (1109)

ਆਗੈ ਘਾਮ ਤਪਛੈ ਰੁਤਿ ਜਾਿਾ ਦੇਤਖ ਚਲਿ ਮਨੁ ਿੋਲੇ ॥ (1109)
ਦਹ ਤਦਤਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਤਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਿਾ ॥

ਪਰੀਿਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਬੰਕੇ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਾ ਸਤਰ ਨਾਵਾ ॥
(1109)

(1109)

ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਿਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਾਿ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥ (1109)

ਨਾਨਕ ਅਸੁਤਨ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਿਾ ॥੧੧॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥ (1109)

(1109)

ਨਾਨਕ ਮਾਤਘ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਿਾ ॥੧੫॥

ਕਿਤਕ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥ (1109)

(1109)

ਦੀਪਕੁ ਸਹਤਜ ਬਲੈ ਿਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥ (1109)

ਿਲਗੁਤਨ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਪਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥ (1109)

ਦੀਪਕ ਰਸ ਿੇਲੋ ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥ (1109)

ਅਨਤਦਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (1109)

ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁਤਣ ਮਾਰੀ ਿਾ ਮਰਸੀ ॥ (1109)
ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਿੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥ (1109)
ਨਾਨਕ ਤਮਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥
(1109)
ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥ (1109)
ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈ ਤਪਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਭਾਵਏ ॥ (1109)

ਮਨ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਓ ॥
(1109)
ਬਹੁਿੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਬਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥ (1109)
ਹਾਰ ਿੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਤਪਤਰ ਲੋ ੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ (1109)
ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਪਣੈ ਘਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥
(1109)
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ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਿੀ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥ (1109)

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਛੋਿੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੰਿਾਪੀ ॥ (1110)

ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ॥ (1109)

ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਲੋ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੀ ॥੩॥

ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਿਾ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

(1110)

(1109)

ਚਉਥਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਦਉਿੁ ਤਬਹਾਗੈ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਤਜਤਨ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥

ਤਿਨ ਘਰੁ ਰਾਤਖਅੜਾ ਜ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗੈ ਰਾਮ ॥ (1110)

(1109)
ਘਤਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੋ ॥
(1109)
ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵੈ ਪਰੀਿਮੁ ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥
(1110)

ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਜਾਗੇ ਨਾਤਮ ਲਾਗੇ ਤਿਨਾ ਰੈਤਣ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥ (1110)
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਤਹ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਤਿਨਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬੇਲੀਆ
॥ (1110)
ਕਰ ਕੰਤਪ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ ਕੰਪੈ ਨੈ ਣ ਅੰਧੁਲੇ ਿਨੁ ਭਸਮ ਸੇ ॥ (1110)
ਨਾਨਕ ਦੁ ਖੀਆ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਮਤਨ ਵਸੇ ॥੪॥
(1110)

ਿੁ ਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1110)
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈ ਣ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਰੈਤਣ ਅੰਤਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥ (1110)
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਖੂਲੀ ਗੰਤਿ ਉਿੋ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ (1110)
ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਿਾਕੇ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ (1110)
ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ਨਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ॥

ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣੁ ਜਗਾਵੈ ਸੂਿੀ ਜਮ ਰਸੁ ਚੂਸਏ ॥ (1110)

(1110)

ਰੈਤਣ ਅੰਧੇਰੀ ਤਕਆ ਪਤਿ ਿੇਰੀ ਚੋਰੁ ਪੜੈ ਘਰੁ ਮੂਸਏ ॥ (1110)

ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭਸੈ ਆਵੈ ਪਕੀ ਖੇਿੀ ਲੁ ਣੀਐ ॥ (1110)

ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰੀਆ ॥ (1110)

ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇ ਖਾ ਲੀਜੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ ॥ (1110)

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਤਹ ਨ ਚੇਿੈ ਤਕਆ ਸੂਝੈ ਰੈਤਣ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥੧॥

ਨਾਨਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਏ ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ

(1110)

॥੫॥੨॥ (1110)

ਦੂ ਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਜਾਗੁ ਅਚੇਿੀ ਰਾਮ ॥ (1110)
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਖਾਜੈ ਖੇਿੀ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਿੁ ਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1110)

ਰਾਖਹੁ ਖੇਿੀ ਹਤਰ ਗੁਰ ਹੇਿੀ ਜਾਗਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (1110)

ਿਾਰਾ ਚਤੜਆ ਲੰਮਾ ਤਕਉ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਜਮ ਮਤਗ ਨ ਜਾਵਹੁ ਨਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵਹੁ ਜਮ ਕਾ ਿਰੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਤਦ ਤਦਖਾਤਲਆ ਰਾਮ ॥ (1110)

(1110)
ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੀਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁ ਆਰੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਤਧਆਵਏ ॥
(1110)

ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਦਖਾਤਲਆ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਦੇਤਖ
ਬੀਚਾਤਰਆ ॥ (1110)
ਧਾਵਿ ਪੰਚ ਰਹੇ ਘਰੁ ਜਾਤਣਆ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਮਾਤਰਆ ॥

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਅਜਹੁ ਨ ਚੇਿੈ ਤਕਵ ਦੂ ਜੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਏ ॥੨॥ (1110)

(1110)

ਿੀਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਨੀਦ ਤਵਆਪੀ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰੰਮਾ ॥ (1110)

ਮਾਇਆ ਸੁਿ ਦਾਰਾ ਦੂ ਤਖ ਸੰਿਾਪੀ ਰਾਮ ॥ (1110)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਿੀਣੇ ਿਾਰਾ ਚਤੜਆ ਲੰਮਾ ॥੧॥ (1111)

ਮਾਇਆ ਸੁਿ ਦਾਰਾ ਜਗਿ ਤਪਆਰਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਤਨਿ ਿਾਸੈ ॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਤਭਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ (1111)

(1110)
ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਸੈ ॥ (1110)

ਅਨਤਦਨੁ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ (1111)
ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਨ ਭਾਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਬਿੁ ਜਾਗੇ ॥
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(1111)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀ ਭੁ ਤਲ ਭੁ ਤਲ ਪਛੋਿਾਣੀ ॥੧॥ (1111)

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨਿ
ੰ ੀ ਮੇਰੀ ॥ (1111)

(1111)

ਿੂ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਅੜਾ ਹਉ ਰੁਤਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ (1111)

ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣੀ ॥
(1111)
ਨਾਨਕ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਜਾਗਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥
(1111)
ਅਉਗਣ ਵੀਸਤਰਆ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਕੀਆ ਰਾਮ ॥ (1111)
ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥ (1111)
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥
(1111)
ਤਜਤਨ ਜਲ ਥਲ ਤਿਰ ਭਵਣ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਤਪਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਗੁਰਮੁਤਖ
ਜਾਤਨਆ ॥ (1111)
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਤਿਰ ਤਬਤਧ ਮੇਤਟ ਸਮਾਈ ॥ (1111)
ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਗੁਣਹ ਸਮਾਣੇ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
(1111)
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ॥ (1111)
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲੇ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ ॥ (1111)

ਤਬਨੁ ਅਪਨੇ ਨਾਹੈ ਕੋਇ ਨ ਚਾਹੈ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥
(1111)
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥ (1111)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ਘਨੇ ਰੀ ॥ (1111)
ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਮਤਿ ਿੇਰੀ ॥੨॥
(1111)
ਸਾਜਨ ਦੇਤਸ ਤਵਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇ ਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥ (1111)
ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈ ਣ ਭਰੇਦੀ ॥ (1111)
ਮੁੰਧ ਨੈ ਣ ਭਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਤਕਉ ਪਰਭ ਤਮਲਾ ਤਪਆਰੇ ॥
(1111)
ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਨ ਜਾਣਉ ਤਵਖੜਾ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਪਰੁ ਪਾਰੇ ॥
(1111)
ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਤਮਲੈ ਤਵਛੁ ੰਨੀ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ (1111)
ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਮਹਾ ਰਸ ਿਤਲਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ
॥੩॥ (1111)

ਹਉਮੈ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੈ ॥ (1111)

ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਤਬਲਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ (1111)

ਜੋਿੀ ਅੰਦਤਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ਆਪੈ ॥ (1111)

ਅਨਤਦਨੁ ਰਿੜੀਏ ਸਹਤਜ ਤਮਲੀਜੈ ॥ (1112)

ਪੇਈਅੜੈ ਘਤਰ ਸਬਤਦ ਪਿੀਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਤਪਰ ਭਾਣੀ ॥ (1111)

ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਮਲੀਜੈ ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮਾਣੀ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ਲੋ ਕਾਣੀ ॥੪॥੩॥

(1112)

(1111)

ਸਾਚੈ ਰਾਿੀ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਮਨਮੁਤਖ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ (1112)
ਜਬ ਨਾਚੀ ਿਬ ਘੂਘਟੁ ਕੈਸਾ ਮਟੁ ਕੀ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਰੀ ॥ (1112)

ਿੁ ਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1111)

ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੪॥੪॥

ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁ ਲੀ ਭੁ ਤਲ ਭੁ ਤਲ ਪਛੋਿਾਣੀ ॥ (1111)

(1112)

ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਸੁਿੀ ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ (1111)
ਤਪਤਰ ਛੋਿੀ ਸੁਿੀ ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਤਿਸੁ ਧਨ ਤਵਧਣ ਰਾਿੇ ॥

ਿੁ ਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1112)

(1111)

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ॥ (1112)

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਵਗੁਿੀ ਹਉਮੈ ਲਗੀ ਿਾਿੇ ॥ (1111)

ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਭਾਲੇ ॥ (1112)

ਉਿਤਰ ਹੰਸੁ ਚਤਲਆ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ॥
(1111)

ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਜਾ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ
॥ (1112)
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ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

(1112)

(1112)

ਤਕਉ ਦੁ ਿਰੁ ਿਰੀਐ ਜਮ ਿਤਰ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁ ਹੇਲਾ ॥

ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਿੂ ਿਾਰਤਹ ਿਰੀਐ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

(1112)

(1112)

ਮਤਨ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ਸਾਝ ਪਰਭਾਿਾ ਅਵਘਤਟ ਰੁਧਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ॥

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥

(1112)

(1112)

ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਇਨ ਤਬਤਧ ਛੂ ਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵੈ ਨਰਹਰੇ ॥੧॥

ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਹੇ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥ (1112)

(1112)

ਸਬਦੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਰੂਤਪ ਮੁਰਾਰੇ ॥ (1112)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਛੋਤਿ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ॥ (1112)

ਗੁਰ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ ਤਿਰ ਭਵਣ ਧਾਰੇ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲਾ ਰਾਮ ॥ (1112)

(1112)

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਜੰਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

ਰੰਗੀ ਤਜਨਸੀ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ਤਨਿ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ (1112)

(1113)

ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥ (1112)

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਤਨ ਬਾਧੇ ਗੁਤਰ ਖੇਲੁ ਜਗਤਿ ਤਦਖਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੈ ਬੇਤਧਆ ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਤਰ ਪਰੋਵੈ ॥੨॥ (1112)

(1113)

ਗੁਣ ਗੁਣਤਹ ਸਮਾਣੇ ਮਸਿਤਕ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੋ ॥ (1112)

ਆਚਾਤਰ ਿੂ ਵੀਚਾਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਜਮ ਜਪ ਿਪੋ ॥ (1113)

ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਆ ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੋ ॥ (1112)

ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਤਪਆਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪੋ ॥੨॥ (1113)

ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਪਛਾਿਾ ਸਾਚੈ ਰਾਿਾ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥ (1112)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ (1113)

ਸਾਚੇ ਊਪਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥ (1112)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ (1113)

ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਤਲ ਤਨਰਾਰੇ ॥ (1112)
ਨਾਨਕ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਤਮਤਲਆ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੩॥
(1112)
ਸਚ ਘਰੁ ਖੋਤਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੋ ॥ (1112)
ਮਨਮੁਤਖ ਨਹ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੋ ॥ (1112)
ਦੇਵੈ ਸਚੁ ਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ ਸਦ ਦਾਿਾ ਵਿ ਦਾਣਾ ॥ (1112)
ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਅਸਤਥਰੁ ਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਮਹਲੁ ਤਚਰਾਣਾ ॥ (1112)

ਗੁਣ ਗਾਇ ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸੀਅਤਹ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਹੇ ॥
(1113)
ਿਰ ੈ ਲੋ ਕ ਦੀਪਕੁ ਸਬਤਦ ਚਾਨਣੁ ਪੰਚ ਦੂ ਿ ਸੰਘਾਰਹੇ ॥ (1113)
ਭੈ ਕਾਤਟ ਤਨਰਭਉ ਿਰਤਹ ਦੁ ਿਰੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਕਾਰਜ ਸਾਰਏ ॥
(1113)
ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਤਪਆਰੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਏ ॥੩॥
(1113)
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤਕਆ ਲੈ ਜਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥

ਦੋਤਿ ਉਚਾਪਤਿ ਲੇ ਖੁ ਨ ਤਲਖੀਐ ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ (1112)

(1113)

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਰਾਚਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥੪॥੫॥

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿਾ ਛੁ ਟਸੀ ਜਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ (1113)

(1112)

ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਭਾਉ ਪਛਾਣਹੇ ॥
(1113)

ਿੁ ਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1112)

ਮੈਲੁ ਪਰਹਤਰ ਸਬਤਦ ਤਨਰਮਲੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਸਚੁ ਜਾਣਹੇ ॥ (1113)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਿ ਇਆਤਣਆ ਰਾਮ ॥ (1112)

ਪਤਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਤਸਧਾਵਤਹ ਝੋਤਲ ਅੰਤਮਰਿ ਪੀ ਰਸੋ ॥

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਛਤਿ ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਤਣਆ ਰਾਮ ॥ (1112)

(1113)

ਬਹੁ ਸਾਦ ਲੁ ਭਾਣੇ ਤਕਰਿ ਕਮਾਣੇ ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਨਹੀ ਮੇਲਾ ॥

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਬਤਦ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਤਗ ਜਪੀਐ ਹਤਰ
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ਜਸੋ ॥੪॥ (1113)

ਭਵਜਲੁ ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ॥ (1125)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤਬਨੁ ਪਉੜੀਆ ਮੰਦਤਰ ਤਕਉ ਚੜੈ ਰਾਮ ॥

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਗੁ ਰੋਤਗ ਤਬਆਤਪਆ ਦੁ ਤਬਧਾ ਿੁ ਤਬ ਿੁ ਤਬ ਮਰੀਐ ॥੧॥

(1113)

ਰਹਾਉ ॥ (1125)

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤਬਨੁ ਬੇੜੀ ਪਾਤਰ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ ॥ (1113)
ਪਾਤਰ ਸਾਜਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲੰਘਾਵਏ ॥

ਗੁਰੁ ਦੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

(1113)

(1125)
Guru is enlightener, invisible and mysterious
(incomprehensible in totality). One, who
understands the Guru (God), comprehends the
nature of the universe. AGGS, M 1, p. 1125.

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਤਿਤਰ ਨ ਪਛੋਿਾਵਏ ॥ (1113)
ਕਤਰ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਓ ॥
(1113)
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੁਣਹੁ ਪਰੀਿਮ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵਓ

ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਗੁਤਰ ਦਾਿੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥

॥੫॥੬॥ (1113)

(1125)
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ (1125)

ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਮਾਤਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥ (1125)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਤਬਨਤਸ ਤਬਓਗੀ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1125)

(1125)

ਿੁ ਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ (1125)

ਗੁਰ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥੧॥ (1125)
ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ (1125)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਅਹੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1125)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥ (1125)
ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥੨॥ (1125)
ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ (1125)

(1125)
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਤਨਸਿਾਰਾ
॥੪॥੧॥੨॥ (1125)
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1125)
ਨੈ ਨੀ ਤਦਰ ਸਤਟ ਨਹੀ ਿਨੁ ਹੀਨਾ ਜਤਰ ਜੀਤਿਆ ਤਸਤਰ ਕਾਲੋ ॥
(1125)

ਿੂ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਸਰਬ ਤਵਿਾਣੀ ॥੩॥ (1125)

ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਰਹਸੁ ਨਹੀ ਸਾਚਾ ਤਕਉ ਛੋਿੈ ਜਮ ਜਾਲੋ ॥੧॥ (1125)

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ॥ (1125)

ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ (1125)

ਨਾਨਕ ਦੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥੪॥੧॥ (1125)

ਸਾਚ ਸਬਦ ਤਬਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂ ਟਤਸ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਭਇਓ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1126)
ਿਨ ਮਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਹਉ ਮਮਿਾ ਕਤਿਨ ਪੀਰ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1125)
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (1125)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਿਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਇੰਦਰਾਤਦਕ ਬਰਹਮਾਤਦ ਿਰੇ ॥
(1125)
ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਿਪਸੀ ਜਨ ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥੧॥
(1125)

(1126)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਇਨ ਤਬਤਧ ਿਰੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥੨॥
(1126)
ਬਹਰੇ ਕਰਨ ਅਕਤਲ ਭਈ ਹੋਛੀ ਸਬਦ ਸਹਜੁ ਨਹੀ ਬੂਤਝਆ ॥
(1126)
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ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਮੁਤਖ ਹਾਤਰਆ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਤਝਆ ॥੩॥

ਊਂਧਉ ਕਵਲੁ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਤਸਤਰ ਧੰਧਾ ॥

(1126)

(1126)

ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਸਹਜ ਤਧਆਤਨ ਬੈਰਾਗੀ ॥ (1126)

ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਸਦਾ ਤਸਤਰ ਿੇਰੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਗਤਲ ਿੰਧਾ ॥੨॥

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂ ਟਤਸ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ

(1126)

॥੪॥੨॥੩॥ (1126)

ਿਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇ ਿਰ ਿੁ ਤਨ ਅੰਧੁਲੇ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥
(1126)
ਸਾਸਿਰ ਬੇਦ ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਧੁਲਉ ਧੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥੩॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1126)
ਭੂ ੰਿੀ ਚਾਲ ਚਰਣ ਕਰ ਤਖਸਰੇ ਿੁ ਚਾ ਦੇਹ ਕੁ ਮਲਾਨੀ ॥ (1126)
ਨੇ ਿਰੀ ਧੁੰਤਧ ਕਰਨ ਭਏ ਬਹਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥
(1126)
ਅੰਧੁਲੇ ਤਕਆ ਪਾਇਆ ਜਤਗ ਆਇ ॥ (1126)
ਰਾਮੁ ਤਰਦੈ ਨਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
(1126)
ਤਜਹਵਾ ਰੰਤਗ ਨਹੀ ਹਤਰ ਰਾਿੀ ਜਬ ਬੋਲੈ ਿਬ ਿੀਕੇ ॥ (1126)
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਤਵਆਪਤਸ ਪਸੂ ਭਏ ਕਦੇ ਹੋਤਹ ਨ ਨੀਕੇ ॥੨॥
(1126)
ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਰਸੁ ਤਵਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥
(1126)
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ਿਬ ਲਗੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਏ ॥੩॥

(1126)
ਖੋਇਓ ਮੂਲੁ ਲਾਭੁ ਕਹ ਪਾਵਤਸ ਦੁ ਰਮਤਿ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੇ ॥
(1126)
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਪਿੀਣੇ
॥੪॥੪॥੫॥ (1126)
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1126)
ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਹੈ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਰਾਮੁ ਰਸਤਨ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ (1126)
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਤਸ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਤਸ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਣ ਪਛਾਿਾ ॥੧॥
(1126)
ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥ (1126)
ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਅਪਰੰਪਤਰ ਰਾਿਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(1126)

(1126)

ਅਨ ਕੋ ਦਰੁ ਘਰੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਤਸ ਏਕੋ ਦਰੁ ਸਤਚਆਰਾ ॥

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੋ ॥ (1126)

(1126)

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਚੁ ਵੇਸੋ ॥੨॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ

(1126)

॥੪॥੩॥੪॥ (1126)

ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਜਹਵਾ ਤਮਤਥਆ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਈ ॥ (1127)
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
(1127)

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1126)
ਸਗਲੀ ਰੈਤਣ ਸੋਵਿ ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਤਦਨਸੁ ਜੰਜਾਤਲ ਗਵਾਇਆ ॥
(1126)
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਪਰਭੁ ਜਾਤਨਆ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ
॥੧॥ (1126)

ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਤਮਤਲ ਲਾਹਾ ਪਾਵਤਸ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ॥
(1127)
ਸਗਲੇ ਦੂ ਖ ਤਮਟਤਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥੫॥੬॥
(1127)

ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂ ਟਤਸ ਦੁ ਖੁ ਭਾਰੀ ॥ (1126)
ਤਕਆ ਲੇ ਆਵਤਸ ਤਕਆ ਲੇ ਜਾਵਤਸ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1127)

ਰਹਾਉ ॥ (1126)

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਨੁ ਧਾਰਣੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ॥ (1127)
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ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਿੇ ਤਕਰਿਾਰਥ ਸਹਜ ਤਧਆਤਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੧॥

॥ (1127)

(1127)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਿਰ ਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਰਿ ਕੈ ਬਾਾਂਧੈ ਭੇਖੁ ਭਇਆ

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥ (1127)

॥੪॥ (1127)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਹਰਦੈ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥੧॥

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਜਿਰ ਕਿਰ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥

ਰਹਾਉ ॥ (1127)

(1127)

ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂ ਟਤਸ ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਾਤਖ ਲੇ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਨਕ ਝੋਤਲ ਪੀਆ

(1127)

॥੫॥੭॥੮॥ (1127)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਿੂ ਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਨੀ ॥੨॥
(1127)
ਧੰਧਾ ਕਰਿ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਤਸ ਭਰਮੁ ਨ ਤਮਟਤਸ ਗਵਾਰਾ ॥
(1127)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਕਬ ਹੀ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ॥੩॥
(1127)
ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮੂਆ ॥

ਭੈਰਉ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (1153)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1153)
ਆਿਮ ਮਤਹ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਤਹ ਆਿਮੁ ਚੀਨਤਸ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥
(1153)
God is in Atma (Soul) and Atma is in God.
AGGS, M 1, p. 1153.

(1127)
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਆ ॥੪॥੬॥੭॥
(1127)

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੀ ਦੁ ਖ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ ॥੧॥
(1153)

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1127)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ॥ (1153)

ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਿਪ ਪੂਜਾ ਦੇਹ ਦੁ ਖੀ ਤਨਿ ਦੂ ਖ ਸਹੈ ॥ (1127)

ਜਹ ਦੇਖਾਾਂ ਿਹ ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਆਪੇ ਬਖਸੈ ਸਬਤਦ ਧੁਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਮੁਕਤਿ ਨਾਤਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੈ

(1153)

॥੧॥ (1127)

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰੈ ਬਹੁਤਰ ਸੂਲਾਕੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (1153)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥੇ ਜਤਗ ਜਨਮਾ ॥ (1127)

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਭਈ ਗੁਤਰ ਮੇਲੇ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੨॥

ਤਬਖੁ ਖਾਵੈ ਤਬਖੁ ਬੋਲੀ ਬੋਲੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਨਹਿਲੁ ਮਤਰ ਭਰ ਮਨਾ ॥੧॥

(1153)

ਰਹਾਉ ॥ (1127)

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤਿ ਸਭੋਗੀ ॥ (1153)

ਪੁਸਿਕ ਪਾਿ ਤਬਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ ਸੰਤਧਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ॥

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹ ਤਸ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁ ਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ॥੩॥

(1127)

(1153)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਉਰਤਝ ਮਰੈ
॥੨॥ (1127)
ਿੰਿ ਕਮੰਿਲ ਤਸਖਾ ਸੂਿੁ ਧੋਿੀ ਿੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਅਤਿ ਭਰ ਮਨੁ ਕਰੈ ॥
(1127)
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਸਾਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁ ਪਾਤਰ ਪਰੈ
॥੩॥ (1127)
ਜਟਾ ਮੁਕਟੁ ਿਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਬਸਿਰ ਛੋਤਿ ਿਤਨ ਨਗਨੁ ਭਇਆ

ਰੋਗੀ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਸਰੁਦਰਾ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (1153)
ਹਤਰ ਪਦੁ ਚੀਤਨ ਭਏ ਸੇ ਮੁਕਿੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥
(1153)
Brahma, Vishnu and Shiva are afflicted with
self-centeredness (haumai) as the rest of the
world. Only those are liberated who realize God
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by contemplating on Guru’s teachings (Truth).
AGGS, M 1, p. 1153.
ਰੋਗੀ ਸਾਿ ਸਮੁਦ
ੰ ਸਨਦੀਆ ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਤਸ ਰੋਤਗ ਭਰੇ ॥ (1153)
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋ ਕ ਤਸ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੫॥
(1153)
ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸਨ ਭੇਖਧਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਿੀ ਅਨੇ ਕਾ ॥ (1153)
ਬੇਦ ਕਿੇਬ ਕਰਤਹ ਕਹ ਬਪੁਰੇ ਨਹ ਬੂਝਤਹ ਇਕ ਏਕਾ ॥੬॥
(1153)
What can the poor Vedas and Katebas teach
when their authors themselves did not
understand the “One and Only.” AGGS, M 1, p.
1153.
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ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਬੀਚਾਤਰ ਮਨ ਗੁਣ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਲੈ ਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ (1168)
ਕਰਮ ਪੇਿੁ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਿੁ ਲੁ ਿਲੁ ਤਗਆਨੁ ॥ (1168)
ਪਿ ਪਰਾਪਤਿ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੨॥ (1168)
ਅਖੀ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ (1168)
ਪਤਿ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ (1168)
ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ (1168)
ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨ ਸੂਕਹੀ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥ (1168)
ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਿੁ ॥ (1168)
ਰੁਤਿ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਿ ਮਾਤਹ ॥ (1168)
ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਰਵਤਹ ਤਸ ਿੇਰੈ ਚਾਇ ॥ (1168)
ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥ (1168)

ਤਮਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ਸੁ ਰੋਤਗ ਭਰੀਜੈ ਕੰਦ ਮੂਤਲ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥ (1153)
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਨ ਮਾਰਤਗ ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਪਛੁ ਿਾਹੀ ॥੭॥
(1153)
ਿੀਰਤਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਛੂ ਟਤਸ ਪਤੜਆ ਬਾਦੁ ਤਬਬਾਦੁ ਭਇਆ ॥
(1153)

ਿੇਰਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥ (1168)
ਜਗਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਨ ਤਮਲੈ ਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1168)
ਿੇਰੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਬਹੁਿੁ ਰੂਪ ॥ (1168)
ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਦੇਉ ਧੂਪ ॥ (1168)
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ ॥ (1168)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਰੋਗੁ ਸੁ ਅਤਧਕ ਵਿੇਰਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜੁ ਭਇਆ ॥੮॥

ਿੇਰਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥੨॥ (1168)

(1153)

ਿੇਰੇ ਸਤਿ ਸੰਬਿ ਸਤਭ ਿੀਰਥਾ ॥ (1168)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥

ਿੇਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥ (1168)

(1153)

ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਅਤਵਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥ (1168)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਅਨਤਦਨੁ ਤਨਰਮਲ ਤਜਨ ਕਉ ਕਰਤਮ ਨੀਸਾਣੁ
ਪਇਆ ॥੯॥੧॥ (1153)

ਅਣਜਾਣਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥੩॥ (1168)
ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਤਕਆ ਕਹੈ ॥ (1168)

ਰਾਗੁ ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁ ਿੁਕੇ (1168)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1168)
ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਤੜਆ ਸਦਾ ਬਸੰਿੁ ॥ (1168)
ਪਰਿੜੁ ਤਚਿ ਸਮਾਤਲ ਸੋਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਤਬੰਦੁ ॥੧॥ (1168)
ਭੋਤਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤਿ ਤਵਸਾਤਰ ॥ (1168)

ਸਭੁ ਲੋ ਕੁ ਸਲਾਹੇ ਏਕਸੈ ॥ (1168)
ਤਸਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋ ਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥ (1168)
ਬਤਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥੪॥੨॥ (1168)
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168)
ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁ ਆਰ ॥ (1168)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

228

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥ (1168)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵਤਹ ਕਰਤਹ ਸਾਰ ॥ (1169)

ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰੰਿੇ ਕੀ ਆਤਗ ॥ (1168)

ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਪਰਹਰਾਇ ॥ (1169)

ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁ ਧ ਤਸਉ ਗਾਤਿ ॥੧॥ (1168)

ਸਤਭ ਦੂ ਖ ਤਬਨਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥੩॥ (1169)

ਰੇ ਮਨ ਲੇ ਖੈ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥ (1168)

ਊਿਮ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨ ਸਰੀਰ ॥ (1169)

ਜਾਤਮ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1169)

ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਗਟੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀਰ ॥ (1169)

ਦਸ ਅਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਤਹ ਪਾਤਸ ॥ (1169)

ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਨਾਤਮ ਿਤਜ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ॥ (1169)

ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ (1169)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਤਮਲਾਉ ॥੪॥੫॥ (1169)

ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਾਂ ਕੀ ਦਾਤਿ ॥ (1169)
ਵਰਿ ਨੇ ਮ ਕਰੇ ਤਦਨ ਰਾਤਿ ॥੨॥ (1169)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1169)

ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਾਂ ਹੋਵਤਹ ਸੇਖ ॥ (1169)

ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸੁਨਹੁ ਭਾਇ ॥ (1169)

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ॥ (1169)

ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਸੰਤਗ ਸਾਇ ॥ (1169)

ਕੋ ਤਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਤਧ ॥ (1169)

ਓਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਕਹਹੁ ਕਾਇ ॥ (1169)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਅਤਸ ਬੰਤਧ ॥੩॥ (1169)

ਗੁਤਰ ਸੰਤਗ ਤਦਖਾਇਓ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥੧॥ (1170)

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥ (1169)

ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹਤਰ ਗੁਨ ਬਨੇ ॥ (1170)

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਵਤਗ ਸਾਰ ॥ (1169)

ਹਤਰ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਖੇਲਤਹ ਵਰ ਕਾਮਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਮਨ ਮਨੇ ॥੧॥

ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ (1169)

ਰਹਾਉ ॥ (1170)

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਸਿਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥੪॥੩॥ (1169)

ਮਨਮੁਖੀ ਦੁ ਹਾਗਤਣ ਨਾਤਹ ਭੇਉ ॥ (1170)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1169)

ਓਹੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਵੈ ਸਰਬ ਪਰੇਉ ॥ (1170)

ਸਗਲ ਭਵਨ ਿੇਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ॥ (1169)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਥਰੁ ਚੀਨੈ ਸੰਤਗ ਦੇਉ ॥ (1170)

ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਸਰਬ ਿੋਹ ॥ (1169)

ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰ ੜਾਇਆ ਜਪੁ ਜਪੇਉ ॥੨॥ (1170)

ਿੂ ਸੁਤਰ ਨਾਥਾ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥ (1169)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥ (1170)

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥੧॥ (1169)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੰਿ ਨ ਸੰਗੁ ਦੇਇ ॥ (1170)

ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਲ ॥ (1169)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਰੋਇ ॥ (1170)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਏ ਿੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸਰਬ ਪਾਲ ॥੧॥

ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਮਲੁ ਸਬਤਦ ਖੋਇ ॥੩॥ (1170)

ਰਹਾਉ ॥ (1169)

ਗੁਤਰ ਮਨੁ ਮਾਤਰਓ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥ (1170)

ਤਬਨੁ ਸਾਧ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ (1169)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵੇ ਭਗਤਿ ਜੋਗੁ ॥ (1170)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲ ਮਲੀਨ ਅੰਗੁ ॥ (1169)

ਗੁਰ ਸੰਿ ਸਭਾ ਦੁ ਖੁ ਤਮਟੈ ਰੋਗੁ ॥ (1170)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ॥ (1169)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਰੁ ਸਹਜ ਜੋਗੁ ॥੪॥੬॥ (1170)

ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥ (1169)
ਜਾ ਕਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਰਖਨਹਾਰ ॥ (1169)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1170)
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to the Merciful One. Why are you wasting your
life irrigating alkaline (barren) land? Why are
you plastering a mud wall which surely will fall?
AGGS, M 1, p. 1170.

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਸਹਤਜ ਆਤਥ ॥੧॥ (1170)
ਮਿ ਤਬਸਰਤਸ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ॥ (1170)
ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਤਪ ਿੁ ਲਾਏ ਅਿੁ ਲੁ
ਿੋਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1170)
ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੇਵਤਹ ਗੁਰਤਸਖ ਿੋਰ ॥ (1170)
ਗੁਰ ਸੇਵ ਿਰੇ ਿਤਜ ਮੇਰ ਿੋਰ ॥ (1170)
ਨਰ ਤਨੰਦਕ ਲੋ ਭੀ ਮਤਨ ਕਿੋ ਰ ॥ (1170)
ਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਭਾਈ ਤਸ ਚੋਰ ਚੋਰ ॥੨॥ (1170)
ਗੁਰੁ ਿੁ ਿਾ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ॥ (1170)
ਗੁਤਰ ਿੁ ਿੈ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਮਹਤਲ ਿਾਉ ॥ (1170)
ਪਰਹਤਰ ਤਨੰਦਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਜਾਗੁ ॥ (1170)
ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਕਰਤਮ ਭਾਗੁ ॥੩॥ (1170)
ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਕਰੇ ਦਾਤਿ ॥ (1170)

ਕਰ ਹਤਰਹਟ ਮਾਲ ਤਟੰਿ ਪਰੋਵਹੁ ਤਿਸੁ ਭੀਿਤਰ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ॥
(1171)
ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਸੰਚਹੁ ਭਰਹੁ ਤਕਆਰੇ ਿਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ॥੨॥ (1171)
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਦੁ ਇ ਕਰਹੁ ਬਸੋਲੇ ਗੋਿਹੁ ਧਰਿੀ ਭਾਈ ॥ (1171)
ਤਜਉ ਗੋਿਹੁ ਤਿਉ ਿੁ ਮਹ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ॥੩॥
(1171)
O brother restrain your sexual drive and anger
and use them as creative instruments like a
farmer uses a hoe to remove the weeds from the
field. You would be happy by following this
course otherwise you would suffer the
consequences of your bad actions. AGGS, M 1, p.
1171.

ਗੁਰਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥ (1170)
ਿਲੁ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਿੁ ਤਸ ਦੇਇ ॥ (1170)

ਬਗੁਲੇ ਿੇ ਿੁ ਤਨ ਹੰਸੁਲਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਿੂ ਕਰਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ (1171)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵਤਹ ਤਵਰਲੇ ਕੇਇ ॥੪॥੭॥ (1170)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ
॥੪॥੧॥੯॥ (1171)

ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਘਰੁ ੨ (1170)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1170)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹੰਿੋਲ ॥ (1171)

ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਬਪ ਪੂਤਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਿੁ ਿੁ ਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ (1170)

ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥ (1171)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਬੇੜਾ ਬਾਾਂਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥

ਆਤਪ ਕੁ ਚਜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖੇ ॥੧॥ (1171)
God’s bounty belongs to all but it is
maldistributed in the world due to haumai (selfcenteredness) and greed. Who is to blame? We
are ill equipped to distribute it properly.
AGGS, M 1, p. 1171.

(1170)
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥ (1171)
ਕਾਚੀ ਢਹਤਗ ਤਦਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1171)
O Brahman, why do you worship a salgram
(stone idol)? Make honest work your rosary of
tulsi (an aromatic plant, Ocimum Sanctum
venerated by Hindus). Make contemplation on
God the boat to take you across the ocean of the
corrupting influence of the world. Pray for mercy

Guru Nanak pointed out that God’s bounty is a
commonwealth for all to share, but there is
maldistribution due to haumai (self-centeredness)
and greed that afflict humankind.
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ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਣੀ ॥ (1171)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਿਰ ੈ ਲੋ ਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥

ਅਖਰ ਤਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਹਾਉ ॥ (1171)

(1171)

ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਤਿ ਹਰੀ

ਕਤਢ ਕਸੀਦਾ ਪਤਹਰਤਹ ਚੋਲੀ ਿਾਾਂ ਿੁ ਮਹ ਜਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥ (1171)

॥ (1171)

ਜੇ ਘਰੁ ਰਾਖਤਹ ਬੁਰਾ ਨ ਚਾਖਤਹ ਹੋਵਤਹ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥
(1171)
ਜੇ ਿੂ ੰ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਦੁ ਇ ਅਖਰ ਦੁ ਇ ਨਾਵਾ ॥ (1171)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਵਾਾਂ ॥੩॥੨॥੧੦॥
(1171)

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥
(1171)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਗੁਪਿੁ ਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਟੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਿ ਜਨਾ ॥
(1171)
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੀਨੇ ਹਤਰ ਜਲੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਾ
॥੩॥ (1171)
ਤਜਨ ਕਉ ਿਖਤਿ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇ ਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥

ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿਲ
ੋ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171)
ਰਾਜਾ ਬਾਲਕੁ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁ ਸਟਾ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੋ ॥ (1171)
ਦੁ ਇ ਮਾਈ ਦੁ ਇ ਬਾਪਾ ਪੜੀਅਤਹ ਪੰਤਿਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੧॥
(1171)
ਸੁਆਮੀ ਪੰਤਿਿਾ ਿੁ ਮਹ ਦੇਹੁ ਮਿੀ ॥ (1171)
ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਪਾਵਉ ਪਰਾਨਪਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1171)
ਭੀਿਤਰ ਅਗਤਨ ਬਨਾਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਸਾਗਰੁ ਪੰਿੈ ਪਾਇਆ ॥
(1171)
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਘਰ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

(1172)
ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟ ਭਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ਥੀਏ
॥੪॥੪॥੧੨॥ (1172)
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ਦੁ ਿੁਕੀਆ (1187)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1187)
ਜਗੁ ਕਊਆ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਤਿ ॥ (1187)
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਤਗਰੈ ਦੇਖੁ ਭੀਤਿ ॥ (1187)

(1171)

ਮਨੂ ਆ ਿੋਲੈ ਚੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ॥ (1187)

ਰਾਮ ਰਵੰਿਾ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥ (1171)

ਜਗ ਤਸਉ ਿੂ ਟੀ ਝੂ ਿ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ (1187)

ਿਾ ਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗਰਹੇਇ ॥੩॥ (1171)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਬਜਰੁ ਭਾਰੁ ॥ (1187)

ਕਤਹਆ ਸੁਣਤਹ ਨ ਖਾਇਆ ਮਾਨਤਹ ਤਿਨਹਹ ਾ ਹੀ ਸੇਿੀ ਵਾਸਾ ॥

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1187)

(1171)

ਘਰੁ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘੂਮਨ ਘੇਤਰ ॥ (1187)

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਤਖਨੁ ਿੋਲਾ ਤਖਨੁ ਮਾਸਾ

ਬਰਖਤਸ ਬਾਣੀ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੇਤਰ ॥ (1187)

॥੪॥੩॥੧੧॥ (1171)

ਮਾਿਰ ਬੂੰਦ ਿੇ ਧਤਰ ਚਕੁ ਿੇਤਰ ॥ (1187)
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਤਰ ॥੨॥ (1187)

ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿਲ
ੋ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171)

ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਮੋਰੁ ॥ (1187)

ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਿਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਭੁ ਖ ਗਵਾਏ ॥ (1171)

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਿੋਰ ॥ (1187)

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਦਰ ੜਾਏ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥
(1171)
ਮਿ ਭੂ ਲਤਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਹਰੀ ॥ (1171)

ਨਾਤਮ ਰਿੋ ਚਾਹਉ ਿੁ ਝ ਓਰੁ ॥ (1187)
ਨਾਮੁ ਦੁ ਰਾਇ ਚਲੈ ਸੋ ਚੋਰੁ ॥੩॥ (1187)
ਪਤਿ ਖੋਈ ਤਬਖੁ ਅੰਚਤਲ ਪਾਇ ॥ (1187)
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ਸਾਚ ਨਾਤਮ ਰਿੋ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (1187)

ਕਤੜ ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਓ ਸੀਸ ਮਾਰ ॥੨॥ (1188)

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਹਹ ਤਸ ਪਰਭੁ ਰਜਾਇ ॥ (1187)

ਮਨੁ ਮੁਗਧੌ ਦਾਦਰੁ ਭਗਤਿਹੀਨੁ ॥ (1188)

ਭੈ ਮਾਨੈ ਤਨਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥ (1187)

ਦਤਰ ਭਰ ਸਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨੁ ॥ (1188)

ਕਾਮਤਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਤਰ ਭੋਗੁ ॥ (1187)

ਿਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਿੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ॥ (1188)

ਪਾਨ ਿੂ ਲ ਮੀਿੇ ਰਸ ਰੋਗ ॥ (1187)

ਸਤਭ ਦੂ ਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹ ਬੀਨ ॥੩॥ (1188)

ਖੀਲੈ ਤਬਗਸੈ ਿੇਿੋ ਸੋਗ ॥ (1187)

ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਜਾਈ ਿਾਤਕ ਰਾਖੁ ॥ (1188)

ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਕੀਨਹਹ ਤਸ ਹੋਗ ॥੫॥ (1187)

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਰਾਿੇ ਪਤਿ ਨ ਸਾਖੁ ॥ (1188)

ਕਾਪੜੁ ਪਤਹਰਤਸ ਅਤਧਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ (1187)

ਿੂ ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਤਪ ਰਾਖੁ ॥ (1188)

ਮਾਟੀ ਿੂ ਲੀ ਰੂਪੁ ਤਬਕਾਰੁ ॥ (1187)

ਧਤਰ ਧਾਰਣ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ॥੪॥ (1188)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਾਂਧੋ ਬਾਰੁ ॥ (1187)

ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਏ ਤਕਸੁ ਕਹਉ ਜਾਇ ॥ (1188)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੬॥ (1187)

ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਬਰਥਾ ਕਹਉ ਮਾਇ ॥ (1188)

ਗਾਛਹੁ ਪੁਿਰੀ ਰਾਜ ਕੁ ਆਤਰ ॥ (1187)

ਅਵਗਣ ਛੋਿਉ ਗੁਣ ਕਮਾਇ ॥ (1188)

ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ ਦੋਿੁ ਸਵਾਤਰ ॥ (1187)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਾਿਾ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੫॥ (1188)

ਤਪਰਉ ਸੇਵਹੁ ਪਰਭ ਪਰੇਮ ਅਧਾਤਰ ॥ (1187)

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥ (1188)

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਤਬਖੁ ਤਿਆਸ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥ (1187)

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ (1188)

ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਤਹ ॥ (1187)

ਸਦਾ ਮੁਕਿੁ ਬੰਤਧ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ (1188)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨਾ ਿੋਤਹ ॥ (1187)

ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੬॥ (1188)

ਨਾਨਕ ਿਾਢੇ ਚਾਹਤਹ ਪਰਭੂ ਦੁ ਆਤਰ ॥ (1187)

ਮਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ (1188)

ਿੇਰੇ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੮॥੧॥ (1187)

ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੋ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (1188)
ਸਭੁ ਹੁਕਮੋ ਵਰਿੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ॥ (1188)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1187)

ਦੂ ਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤਿਸੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥ (1188)

ਮਨੁ ਭੂ ਲਉ ਭਰਮਤਸ ਆਇ ਜਾਇ ॥ (1187)

ਿੂ ਅਭੁ ਲੁ ਨ ਭੂ ਲੌ ਕਦੇ ਨਾਤਹ ॥ (1188)

ਅਤਿ ਲੁ ਬਧ ਲੁ ਭਾਨਉ ਤਬਖਮ ਮਾਇ ॥ (1187)

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ਮਤਿ ਅਗਾਤਹ ॥ (1188)

ਨਹ ਅਸਤਥਰੁ ਦੀਸੈ ਏਕ ਭਾਇ ॥ (1187)

ਿੂ ਮੋਟਉ ਿਾਕੁ ਰੁ ਸਬਦ ਮਾਤਹ ॥ (1188)

ਤਜਉ ਮੀਨ ਕੁ ੰਿਲੀਆ ਕੰਤਿ ਪਾਇ ॥੧॥ (1187)

ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਮਾਤਨਆ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ॥੮॥੨॥ (1188)

ਮਨੁ ਭੂ ਲਉ ਸਮਝਤਸ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥ (1187)
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸਹਜ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1187)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1188)

ਮਨੁ ਭੂ ਲਉ ਭਰਮਤਸ ਭਵਰ ਿਾਰ ॥ (1188)

ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਜਸੁ ਨਰ ਹੋਇ ॥ (1188)

ਤਬਲ ਤਬਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਤਬਕਾਰ ॥ (1188)

ਏਕਿੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਤਰ ਦੋਇ ॥ (1188)

ਮੈਗਲ ਤਜਉ ਿਾਸਤਸ ਕਾਮਹਾਰ ॥ (1188)

ਦੂ ਤਰ ਦਰਦੁ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਖਾਇ ॥ (1188)
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ (1188)

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਰ ਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥ (1188)

ਿੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੇਿੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥ (1188)

ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ (1188)

ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਤਸ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1188)

ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ (1188)

ਬੇਦ ਵਖਾਤਣ ਕਹਤਹ ਇਕੁ ਕਹੀਐ ॥ (1188)

ਤਿਥੈ ਤਨਬੜੈ ਸਾਚੁ ਤਨਆਉ ॥ (1188)

ਓਹੁ ਬੇਅੰਿੁ ਅੰਿੁ ਤਕਤਨ ਲਹੀਐ ॥ (1188)

ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1188)

ਏਕੋ ਕਰਿਾ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਕੀਆ ॥ (1188)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੬॥ (1188)

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਧਤਰ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ ॥੨॥ (1188)

ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ॥ (1188)

ਏਕੋ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ॥ (1188)

ਤਬਨੁ ਭੈ ਭਗਿੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ (1188)

ਏਕੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ (1188)

ਗੁਰ ਿੇ ਸਮਤਝ ਰਹੈ ਤਮਹਮਾਣੁ ॥ (1188)

ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (1188)

ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿਾ ਜਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੭॥ (1189)

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥੩॥ (1188)

ਇਿ ਉਿ ਦੇਖਉ ਸਹਜੇ ਰਾਵਉ ॥ (1189)
ਿੁ ਝ ਤਬਨੁ ਿਾਕੁ ਰ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵਉ ॥ (1189)

ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਤਦਰ ੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥ (1188)

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਸਬਤਦ ਜਲਾਇਆ ॥ (1189)

ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੋਈ ॥ (1188)
There is only one religion, which should be
adopted by everyone. This is the philosophy (of
the perfect Guru) for all the Ages.
AGGS, M 1, p 1188.

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਾਚਾ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੮॥੩॥ (1189)

Critical study of bani of Guru Nanak will reveal
that he (Guru Nanak) applied ‘Natural Theology’
and ‘Natural Philosophy’ to formulate his
philosophical religion:
ਅਨਹਤਦ ਰਾਿਾ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥ (1188)
ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥ (1188)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1189)
ਚੰਚਲੁ ਚੀਿੁ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥ (1189)
ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥ (1189)
ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਮਰੀਐ ਕਰਿਾਰਾ ॥ (1189)
ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਕੋ ਕਰੈ ਨ ਸਾਰਾ ॥੧॥ (1189)
ਸਭ ਊਿਮ ਤਕਸੁ ਆਖਉ ਹੀਨਾ ॥ (1189)
ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਪਿੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1189)
ਅਉਖਧ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥ (1189)
ਤਕਉ ਦੁ ਖੁ ਚੂਕੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ॥ (1189)

ਏਕੋ ਿਖਿੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ (1188)
ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ (1188)
There is one Throne and one Emperor, Whose
authority is unchallenged everywhere.
AGGS, M 1, p. 1188.

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਦੂ ਖ ਘਣੇ ਰੇ ॥ (1189)
ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਦਾਿੇ ਿਾਕੁ ਰ ਮੇਰੇ ॥੨॥ (1189)
ਰੋਗੁ ਵਿੋ ਤਕਉ ਬਾਾਂਧਉ ਧੀਰਾ ॥ (1189)
ਰੋਗੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਕਾਟੈ ਪੀਰਾ ॥ (1189)
ਮੈ ਅਵਗਣ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਰੀਰਾ ॥ (1189)
ਢੂ ਢਿ ਖੋਜਿ ਗੁਤਰ ਮੇਲੇ ਬੀਰਾ ॥੩॥ (1189)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

233

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਦਾਰੂ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ (1189)

ਚਲਿੀ ਬਾਰ ਿੇਰੋ ਕਛੂ ਨਾਤਹ ॥੪॥ (1189)

ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵੈ ਰਹਾਉ ॥ (1189)

ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਤਚਿੁ ਰਖਹੁ ਥਾਇ ॥ (1189)

ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਕਹ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਉ ॥ (1189)

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਇਹੈ ਪਾਾਂਇ ॥੫॥ (1189)

ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਉ ॥੪॥ (1189)

ਹਉਮੈ ਪੈਖੜੁ ਿੇਰੇ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ॥ (1189)

ਘਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਜੋ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਵੈ ॥ (1189)

ਹਤਰ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂੜੇ ਮੁਕਤਿ ਜਾਤਹ ॥੬॥ (1189)

ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਸੋ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥ (1189)

ਮਿ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਐ ਜਮ ਵਤਸ ਪਾਤਹ ॥ (1189)

ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੂ ਆ ਤਚਿ ਮਤਹ ਚੀਿਾ ॥ (1189)

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਮੂੜੇ ਚੋਟ ਖਾਤਹ ॥੭॥ (1189)

ਐਸੇ ਹਤਰ ਕੇ ਲੋ ਗ ਅਿੀਿਾ ॥੫॥ (1189)

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਤਹ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥ (1190)

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਸਾ ॥ (1189)

ਸਾਚ ਜੋਗੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਆਇ ॥੮॥ (1190)

ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸਾ ॥ (1189)

ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਦਿਾ ਤਿਸੁ ਚੇਿਤਹ ਨਾਤਹ ॥ (1190)

ਆਪੁ ਪਛਾਤਣ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥ (1189)

ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਮੂੜੇ ਜੋਗੁ ਨਾਤਹ ॥੯॥ (1190)

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁ ਖੁ ਭਾਗਾ ॥੬॥ (1189)

ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਭਲੀ ਬਾਤਣ ॥ (1190)

ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਉ ॥ (1189)

ਿੁ ਮ ਹੋਹੁ ਸੁਜਾਖੇ ਲੇ ਹੁ ਪਛਾਤਣ ॥੧੦॥੫॥ (1190)

ਸਹਤਜ ਮਰਉ ਜੀਵਿ ਹੀ ਜੀਵਉ ॥ (1189)
ਅਪਣੋ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ (1189)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1190)

ਿੁ ਮਰੋ ਹੋਇ ਸੁ ਿੁ ਝਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੭॥ (1189)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਦੁ ਰਮਤਿ ਅਧੁਲੀ ਕਾਰ ॥ (1190)

ਭੋਗੀ ਕਉ ਦੁ ਖੁ ਰੋਗ ਤਵਆਪੈ ॥ (1189)

ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਮੈ ਮਤਝ ਗੁਬਾਰ ॥੧॥ (1190)

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥ (1189)

ਮਨੁ ਅੰਧੁਲਾ ਅੰਧੁਲੀ ਮਤਿ ਲਾਗੈ ॥ (1190)

ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਹੀ ਿੇ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਅਿੀਿਾ ॥ (1189)

ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਬਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1190)

ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਤਹਿ ਚੀਿਾ ॥੮॥੪॥ (1189)

ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੁਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥ (1190)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕ ਿੁ ਕੀਆ ॥ (1189)

ਪਸੂ ਭਏ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ (1190)

ਮਿੁ ਭਸਮ ਅੰਧਲ
ੂ ੇ ਗਰਤਬ ਜਾਤਹ ॥ (1189)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ॥ (1190)

ਇਨ ਤਬਤਧ ਨਾਗੇ ਜੋਗੁ ਨਾਤਹ ॥੧॥ (1189)

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁ ਰ ਭਾਣੇ ਤਸਰਤਜ ਸਮਾਏ ॥੩॥ (1190)

ਮੂੜਹੇ ਕਾਹੇ ਤਬਸਾਤਰਓ ਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ (1189)

ਸਗਲੀ ਭੂ ਲੈ ਨਹੀ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ ॥ (1190)

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਿੇਰੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1189)

ਸੋ ਸਮਝੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੪॥ (1190)

ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਿੁ ਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1189)

ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਿਾਕੁ ਰ ਭਾਣੇ ॥ (1190)

ਜਹ ਦੇਖਉ ਿਹ ਸਾਤਰਗਪਾਤਣ ॥੨॥ (1189)

ਬਖਤਸ ਲੀਏ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕਾਣੇ ॥੫॥ (1190)

ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਜਾਾਂ ਕਛੂ ਨਾਤਹ ॥ (1189)

ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਏਕੋ ਭਾਇਆ ॥ (1190)

ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ॥੩॥ (1189)

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥ (1190)

ਕਾਹੇ ਮਾਲੁ ਦਰਬੁ ਦੇਤਖ ਗਰਤਬ ਜਾਤਹ ॥ (1189)

ਬੇਮੁਹਿਾਜੁ ਬੇਅੰਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥ (1190)
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ਸਤਚ ਪਿੀਜੈ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ॥੭॥ (1190)

(1190)

ਨਾਨਕ ਭੂ ਲੇ ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥ (1190)

ਧਰਿੀ ਦੇਗ ਤਮਲੈ ਇਕ ਵੇਰਾ ਭਾਗੁ ਿੇਰਾ ਭੰਿਾਰੀ ॥੨॥ (1190)

ਏਕੁ ਤਦਖਾਵੈ ਸਾਤਚ ਤਟਕਾਵੈ ॥੮॥੬॥ (1190)

ਨਾ ਸਾਬੂਰੁ ਹੋਵੈ ਤਿਤਰ ਮੰਗੈ ਨਾਰਦੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ (1190)
ਲਬੁ ਅਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਅਉਗਣ ਪੈਤਰ ਲੁ ਹਾਰੀ ॥੩॥ (1191)

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1190)

ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਤਨਿ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪੁ ਕਰੇ ਕ ਟਵਾਰੀ ॥ (1191)

ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਿੂ ਲ ਬੇਤਲ ॥ (1190)

ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਦਾ ਜੈਸੀ ਨਦਤਰ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ॥੪॥ (1191)

ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਮੀਿ ਮੇਤਲ ॥੧॥ (1190)

ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ॥ (1191)

ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸੁ ਲੇ ॥ (1190)

ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥੫॥ (1191)

ਿਰਵਰ ਿੂ ਲੇ ਬਨ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1190)

ਕੂ ਜਾ ਬਾਾਂਗ ਤਨਵਾਜ ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥ (1191)

ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਿੁ ਆਤਪ ॥ (1190)

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੀਆ ਸਭਨਾਾਂ ਜੀਆਾਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਿੁ ਮਾਰੀ ॥੬॥

ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸਬਤਦ ਥਾਤਪ ॥੨॥ (1190)

(1191)

ਆਪੇ ਬਛਰੂ ਗਊ ਖੀਰੁ ॥ (1190)

ਜੇ ਿੂ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤਿ ਸਾਤਹਬੁ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ ॥ (1191)

ਆਪੇ ਮੰਦਰੁ ਥੰਮਹੁ ਸਰੀਰੁ ॥੩॥ (1190)

ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਟ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤਹਗੇ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਸਿਤਿ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ॥੭॥
(1191)

ਆਪੇ ਕਰਣੀ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ (1190)
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥ (1190)
ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ (1190)
ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਅਸੰਖ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੫॥ (1190)
ਿੂ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਗਹੀਰੁ ॥ (1190)
ਿੂ ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਹੀਰੁ ॥੬॥ (1190)
ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰਣ ਜੋਗੁ ॥ (1190)

ਿੀਰਥ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤਕਛੁ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਤਦਹਾੜੀ ॥ (1191)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮਹਹਾਲੀ ॥੮॥੧॥੮॥
(1191)
ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1197)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1197)

ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ ਲੋ ਗੁ ॥੭॥ (1190)

ਅਪੁਨੇ ਿਾਕੁ ਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥ (1197)

ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੁਆਤਦ ॥ (1190)

ਚਰਨ ਗਹੇ ਜਗਜੀਵਨ ਪਰਭ ਕੇ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਰੀਿਮ ਜਨਮੁ ਬਾਤਦ ॥੮॥੭॥ (1190)

(1197)

ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿਲ
ੋ ੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (1190)

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥ (1197)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1190)

ਮੋਹਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਮਝਤਸ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥

ਨਉ ਸਿ ਚਉਦਹ ਿੀਤਨ ਚਾਤਰ ਕਤਰ ਮਹਲਤਿ ਚਾਤਰ ਬਹਾਲੀ ॥

(1197)

(1190)

ਮਨਮੁਖ ਹੀਨ ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਝੂ ਿੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੀਰ ਸਰੀਰੇ ॥ (1197)

ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚਹੁ ਹਤਥ ਦੀਏ ਏਕਾ ਏਕਾ ਵਾਰੀ ॥੧॥ (1190)

ਜਬ ਕੀ ਰਾਮ ਰੰਗੀਲੈ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ਜਪਿ ਮਨ ਧੀਰੇ ॥੨॥ (1197)

ਤਮਹਰਵਾਨ ਮਧੁਸੂਦਨ ਮਾਧੌ ਐਸੀ ਸਕਤਿ ਿੁ ਮਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਉਮੈ ਛੋਤਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਤਨ ਿਬ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥ (1197)

(1190)

ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਬਸਰੀ ਲਾਜ ਲ ਕਾਨੀ ॥੩॥

ਘਤਰ ਘਤਰ ਲਸਕਰੁ ਪਾਵਕੁ ਿੇਰਾ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਤਸਕਦਾਰੀ ॥
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(1197)

(1198)

ਭੂ ਰ ਭਤਵਖ ਨਾਹੀ ਿੁ ਮ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ (1197)

ਸਹਤਜ ਰਵੈ ਵਰੁ ਕਾਮਤਣ ਤਪਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਸਵਾਰੇ ॥੨॥

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਰਿੀ ਸੋਹਾਗਤਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਿਾਰਾ ॥੪॥੧॥

(1198)

(1197)

ਜਾਰਉ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਕੁ ਟੰਬ ਸਨਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥
(1198)
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਦੁ ਤਬਧਾ ਕਰਮ ਤਬਕਾਰੀ ॥੩॥

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1197)
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁ ਖੁ ਤਬਆਪੈ ॥ (1197)
ਤਜਹਵਾ ਸਾਦੁ ਨ ਿੀਕੀ ਰਸ ਤਬਨੁ ਤਬਨੁ ਪਰਭ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਪੈ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1197)
ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਪਰਸੈ ਪਰੀਿਮ ਿਬ ਲਗੁ ਭੂ ਖ ਤਪਆਸੀ ॥

(1198)
ਅੰਿਤਰ ਰਿਨ ਪਦਾਰਥ ਤਹਿ ਕੌ ਦੁ ਰੈ ਨ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥ (1198)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੀ ॥੪॥੩॥
(1198)

(1197)
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਜਲ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੀ ॥੧॥

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1232)

(1197)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1232)

ਊਨਤਵ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ ਕੋਤਕਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੈ ॥ (1197)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ (1232)

ਿਰਵਰ ਤਬਰਖ ਤਬਹੰਗ ਭੁ ਇਅੰਗਮ ਘਤਰ ਤਪਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੈ ॥੨॥

ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

(1197)

ਰਹਾਉ ॥ (1232)

ਕੁ ਤਚਲ ਕੁ ਰੂਤਪ ਕੁ ਨਾਤਰ ਕੁ ਲਖਨੀ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਦੇਖਉ ਰੈਤਨ ਸਬਾਈ ॥

(1197)

(1232)

ਹਤਰ ਰਸ ਰੰਤਗ ਰਸਨ ਨਹੀ ਤਿਰ ਪਿੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਦੂ ਖ ਸਮਾਤਨਆ ॥੩॥

ਸਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥

(1197)

(1232)

ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਨਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵੈ ਨਾ ਦੁ ਖ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰੇ ॥ (1197)

ਗਣਿ ਸਰੀਤਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਤਰ ਪਾਾਂਈ ॥

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੇ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਪਰਭ ਦੇਖਿ ਹੀ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੪॥੨॥

(1232)

(1197)

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਾਾਂ ਸਮਾਈ
॥੨॥ (1232)
ਐਸੀ ਰਵਿ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥ (1232)

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1197)
ਦੂ ਤਰ ਨਾਹੀ ਮੇਰੋ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ॥ (1197)
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਤਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਪਾਏ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1197)
ਇਨ ਤਬਤਧ ਹਤਰ ਤਮਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਤਨ ਧਨ ਸੋਹਾਗੁ ਤਪਆਰੀ ॥
(1198)
ਜਾਤਿ ਬਰਨ ਕੁ ਲ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਬਤਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥
(1198)
ਤਜਸੁ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਿਾ ਕਉ ਤਹੰਸਾ ਲੋ ਭੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

ਤਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋ ਹਰ ਤਨਰਭਉ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥੩॥
(1232)
ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
(1232)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਤਨਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥
(1232)
ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਭਏ ਸੁਤਨ ਸਜਨੀ ਦੂ ਿ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥ (1232)
ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਿਬ ਕੀ ਿੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥੫॥
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(1232)

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਤਰ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਦੂ ਜਾ ॥੫॥

ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਸਦਾ ਤਲਵ ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੀਵਾਾਂ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥

(1233)

(1232)

ਮਨੂ ਆ ਮਾਤਰ ਤਨਰਮਲ ਪਦੁ ਚੀਤਨਆ ਹਤਰ ਰਸ ਰਿੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਰਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥

(1233)

(1232)

ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾਾਂ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੬॥

ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਿੁ ਗੁਸਾਾਂਈਂ ॥

(1233)

(1232)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਤਨਆ ॥

ਿਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਿੈ ਰਾਤਖਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥

(1233)

(1232)

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਤਚਿੁ ਿੋਲੈ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੭॥

ਸਨਕ ਸਨਾਤਦ ਬਰਹਮਾਤਦ ਇੰਦਰਾਤਦਕ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਬਤਨ ਆਈ ॥

(1233)

(1232)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਕਥਉ ਕਥੀਐ ਕਹਉ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥ (1233)

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਾਾਂ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ॥੮॥੧॥

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਕੋਈ ॥੮॥੨॥

(1232)

(1233)

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1232)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1237)

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਧੀਰੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ (1232)

ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਤਦ ॥ (1237)

ਕੋਤਟ ਕਲਪ ਕੇ ਦੂ ਖ ਤਬਨਾਸਨ ਸਾਚੁ ਤਦਰ ੜਾਇ ਤਨਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਿੀ ਤਗਆਨੀ ਜੋਤਗ ॥ (1237)

॥ (1232)

ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਿੈ ਰੋਤਜ ॥ (1237)

ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰ ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਿਾ ਪਰੇਮੁ ਸਦਾ ਨਉ ਰੰਗੀ ॥ (1232)

ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ
ਾਂ ੀ ਮਾਲਾਂ ੀੀ ਰੰਤਗ ॥ (1237)

ਅਨਭਉ ਤਬਸਤਰ ਗਏ ਪਰਭੁ ਜਾਤਚਆ ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਸੰਗੀ ॥੧॥
(1232)
ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਤਗ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਬਤਦ ਤਲਵ ਲਾਗੀ
॥ (1232)

ਨ ਭੀਜੈ ਿੀਰਤਥ ਭਤਵਐ ਨੰਤਗ ॥ (1237)
ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਿਾਂੀੀ ਕੀਿੈ ਪੁੰਤਨ ॥ (1237)
ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਤਰ ਬੈਤਿਆ ਸੁੰਤਨ ॥ (1237)

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਤਿਰ ਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲਏ ਬਿਭਾਗੀ ॥੨॥

ਨ ਭੀਜੈ ਭੇਤੜ ਮਰਤਹ ਤਭਤੜ ਸੂਰ ॥ (1237)

(1232)

ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਿੇ ਹੋਵਤਹ ਧੂੜ ॥ (1237)

ਅਭਰਿ ਤਸੰਤਚ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੁ ਤਨਹਾਲਾ ॥ (1232)

ਲੇ ਖਾ ਤਲਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥ (1237)

ਮਨ ਰਤਿ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥

ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥ (1237)

(1233)
ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਬਿੈ ਭਾਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ (1233)
ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਤਰ ਤਕਲਤਵਖ ਦੁ ਖ ਕਾਟੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੪॥
(1233)
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਿਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥
(1233)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1237)
ਨਵ ਤਛਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1237)
ਤਨਤਸ ਤਦਨ ਉਚਰੈ ਭਾਰ ਅਿਾਰ ॥ (1237)
ਤਿਤਨ ਭੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੋਤਹ ॥ (1237)
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ਨਾਮ ਤਬਹੂਣ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥ (1237)

ਨਾਨਕ ਪੁਤਛਆ ਦੇਇ ਪੁਜਾਇ ॥ (1239)

ਨਾਤਭ ਵਸਿ ਬਰਹਮੈ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥ (1237)

ਮੂਰਖ ਅੰਤਧਆ ਅੰਧੀ ਧਾਿੁ ॥ (1239)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥੩॥ (1237)

ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਤਨ ਆਪੁ ॥੧॥ (1239)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1238)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1239)

ਤਜਨਤਸ ਥਾਤਪ ਜੀਆਾਂ ਕਉ ਭੇਜੈ ਤਜਨਤਸ ਥਾਤਪ ਲੈ ਜਾਵੈ ॥ (1238)

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸੁਨਤਣ ਅਉਖਾ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪੀ ਆਤਖ ॥ (1239)

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੈ ਆਪੇ ਏਿੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੈ ॥ (1238)

ਇਤਕ ਆਤਖ ਆਖਤਹ ਸਬਦੁ ਭਾਖਤਹ ਅਰਧ ਉਰਧ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਤਿਰਤਹ ਅਉਧੂਿੀ ਆਪੇ ਤਭਤਖਆ ਪਾਵੈ ॥ (1238)

(1239)

ਲੇ ਖੈ ਬੋਲਣੁ ਲੇ ਖੈ ਚਲਣੁ ਕਾਇਿੁ ਕੀਚਤਹ ਦਾਵੇ ॥ (1238)

ਜੇ ਤਕਹੁ ਹੋਇ ਿ ਤਕਹੁ ਤਦਸੈ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਤਿ ॥ (1239)

ਮੂਲੁ ਮਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਏਹੋ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥ (1238)

ਸਤਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਘਟ ਅਉਘਟ ਘਟ ਥਾਤਪ ॥ (1239)

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਇ ਿਪਾਵਸੁ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥੨॥ (1238)

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਨਾਨਕਾ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪੈ ਆਤਖ ॥੨॥ (1240)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1238)

ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1240)

ਜੁਤੜ ਜੁਤੜ ਤਵਛੁ ੜੇ ਤਵਛੁ ਤੜ ਜੁੜੇ ॥ (1238)

ਜੂਤਿ ਨ ਰਾਗਾਂੀੀ ਜੂਤਿ ਨ ਵੇਦਾਂੀੀ ॥ (1240)

ਜੀਤਵ ਜੀਤਵ ਮੁਏ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ॥ (1238)

ਜੂਤਿ ਨ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ ॥ (1240)

ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੂਏ ॥ (1238)

ਜੂਤਿ ਨ ਅੰਨੀ ਜੂਤਿ ਨ ਨਾਈ ॥ (1240)

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਆ ਜਾਿੀ ਤਕਆ ਹੁਤਣ ਹੂਏ ॥

ਜੂਤਿ ਨ ਮੀਹੁ ਵਤਰਹਐ ਸਭ ਥਾਈ ॥ (1240)

(1238)

ਜੂਤਿ ਨ ਧਰਿੀ ਜੂਤਿ ਨ ਪਾਣੀ ॥ (1240)

ਸਭੁ ਕਰਣਾ ਤਕਰਿੁ ਕਤਰ ਤਲਖੀਐ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ॥

ਜੂਤਿ ਨ ਪਉਣੈ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥ (1240)

(1238)

ਨਾਨਕ ਤਨਗੁਤਰਆ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ (1240)

ਮਨਮੁਤਖ ਮਰੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੨॥
(1238)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1240)

ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1239)
ਨਾਨਕ ਿੁ ਲੀਅਤਹ ਿੋਲ ਜੇ ਜੀਉ ਤਪਛੈ ਪਾਈਐ ॥ (1239)
ਇਕਸੁ ਨ ਪੁਜਤਹ ਬੋਲ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਤਰ ਤਮਲੈ ॥ (1239)
ਵਿਾ ਆਖਣੁ ਭਾਰਾ ਿੋਲੁ ॥ (1239)
ਹੋਰ ਹਉਲੀ ਮਿੀ ਹਉਲੇ ਬੋਲ ॥ (1239)
ਧਰਿੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਿ ਭਾਰੁ ॥ (1239)
ਤਕਉ ਕੰਿੈ ਿੋਲੈ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ (1239)

ਮੁਤਹ ਿੇਤਰਐ ਮੁਹੁ ਜੂਿਾ ਹੋਇ ॥੧॥ (1240)

ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜੇ ਭਤਰ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ (1240)
ਸੁਰਿੇ ਚੁਲੀ ਤਗਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਿੁ ਹੋਇ ॥ (1240)
ਬਰਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਿੋਖ ਕੀ ਤਗਰਹੀ ਕਾ ਸਿੁ ਦਾਨੁ ॥ (1240)
ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਤਨਆਵ ਕੀ ਪਤੜਆ ਸਚੁ ਤਧਆਨੁ ॥ (1240)
ਪਾਣੀ ਤਚਿੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮੁਤਖ ਪੀਿੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ (1240)
ਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਜਗਿ ਕਾ ਤਿਤਰ ਪਾਣੀ ਸਭੁ ਖਾਇ ॥੨॥ (1240)

ਿੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਿਕ ਪਾਇ ॥ (1239)
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ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1240)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1241)

ਦੁ ਖ ਤਵਤਚ ਜੰਮਣੁ ਦੁ ਤਖ ਮਰਣੁ ਦੁ ਤਖ ਵਰਿਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (1240)

ਸਭੇ ਸੁਰਿੀ ਜੋਗ ਸਤਭ ਸਭੇ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ॥ (1241)

ਦੁ ਖੁ ਦੁ ਖੁ ਅਗੈ ਆਖੀਐ ਪਤੜਹਹ ਪਤੜਹਹ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥ (1240)

ਸਭੇ ਕਰਣੇ ਿਪ ਸਤਭ ਸਭੇ ਗੀਿ ਤਗਆਨ ॥ (1241)

ਦੁ ਖ ਕੀਆ ਪੰਿਾ ਖੁਲਹੀਆ ਸੁਖੁ ਨ ਤਨਕਤਲਓ ਕੋਇ ॥ (1240)

ਸਭੇ ਬੁਧੀ ਸੁਤਧ ਸਤਭ ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਸਤਭ ਥਾਨ ॥ (1241)

ਦੁ ਖ ਤਵਤਚ ਜੀਉ ਜਲਾਇਆ ਦੁ ਖੀਆ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥ (1240)

ਸਤਭ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਅਮਰ ਸਤਭ ਸਤਭ ਖੁਸੀਆ ਸਤਭ ਖਾਨ ॥

ਨਾਨਕ ਤਸਿਿੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ (1240)

(1241)

ਦੁ ਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਮਾਰੀਅਤਹ ਭੀ ਦੁ ਖੁ ਦਾਰੂ ਹੋਇ ॥੧॥ (1240)

ਸਭੇ ਮਾਣਸ ਦੇਵ ਸਤਭ ਸਭੇ ਜੋਗ ਤਧਆਨ ॥ (1241)
ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਿ ਸਤਭ ਸਭੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ (1241)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1240)

ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ ॥ (1241)

ਨਾਨਕ ਦੁ ਨੀਆ ਭਸੁ ਰੰਗੁ ਭਸੂ ਹੂ ਭਸੁ ਖੇਹ ॥ (1240)

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਸਚੁ ਸਭਾ ਦੀਬਾਨੁ ॥੨॥ (1241)

ਭਸੋ ਭਸੁ ਕਮਾਵਣੀ ਭੀ ਭਸੁ ਭਰੀਐ ਦੇਹ ॥ (1240)
ਜਾ ਜੀਉ ਤਵਚਹੁ ਕਢੀਐ ਭਸੂ ਭਤਰਆ ਜਾਇ ॥ (1240)

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (1241)

ਅਗੈ ਲੇ ਖੈ ਮੰਤਗਐ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਪਾਇ ॥੨॥ (1240)

ਪੁਰੀਆ ਖੰਿਾ ਤਸਤਰ ਕਰੇ ਇਕ ਪੈਤਰ ਤਧਆਏ ॥ (1241)
ਪਉਣੁ ਮਾਤਰ ਮਤਨ ਜਪੁ ਕਰੇ ਤਸਰੁ ਮੁੰਿੀ ਿਲੈ ਦੇਇ ॥ (1241)

ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1240)

ਤਕਸੁ ਉਪਤਰ ਓਹੁ ਤਟਕ ਤਟਕੈ ਤਕਸ ਨੋ ਜੋਰੁ ਕਰੇਇ ॥ (1241)

ਘਤਰ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਤਲ ॥ (1240)

ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਤਕਸ ਨੋ ਕਰਿਾ ਦੇਇ ॥ (1241)

ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਤਲ ॥ (1241)

ਹੁਕਤਮ ਰਹਾਏ ਆਪਣੈ ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣੇ ਇ ॥੧॥ (1241)

ਕੁ ੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਿੁ ਲ ਚੜਾਏ ॥ (1241)
ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਿੁ ਮਨਾਏ ॥ (1241)

ਮ : ੧ ॥ (1241)

ਮਾਣੂ ਆ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਪੈਨੈਹ ਖਾਇ ॥ (1241)

ਹੈ ਹੈ ਆਖਾਾਂ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਕੋਟੀ ਹੂ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥ (1241)

ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥ (1241)

ਆਖੂੰ ਆਖਾਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਹਤਣ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ॥ (1241)

ਭੁ ਤਖਆ ਦੇਇ ਨ ਮਰਤਦਆ ਰਖੈ ॥ (1241)

ਨਾ ਹਉ ਥਕਾਾਂ ਨ ਿਾਕੀਆ ਏਵਿ ਰਖਤਹ ਜੋਤਿ ॥ (1241)

ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਥੈ ॥੧॥ (1241)
In his home the Brahman keeps the idol of God
along with the idols of gods and goddesses. He
washes them and worships them. He offers them
saffron, sandal and flowers. He prostrates at
their feet to appease them. But he begs for food
and clothes from people. Blind deeds lead to
more ignorance. The idols cannot feed anyone
nor save anyone from death. And yet he
continues to preach his falsehood to the
ignorant. AGGS, M 1, pp. 1240-41.

ਨਾਨਕ ਚਤਸਅਹੁ ਚੁਖ ਤਬੰਦ ਉਪਤਰ ਆਖਣੁ ਦੋਸੁ ॥੨॥ (1241)
ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (1241)
ਸਭੇ ਰਾਿੀ ਸਤਭ ਤਦਹ ਸਤਭ ਤਥਿੀ ਸਤਭ ਵਾਰ ॥ (1241)
ਸਭੇ ਰੁਿੀ ਮਾਹ ਸਤਭ ਸਤਭ ਧਰਿਾਂੀੀ ਸਤਭ ਭਾਰ ॥ (1241)
ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਪਉਣ ਸਤਭ ਸਤਭ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥ (1241)
ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਿ ਸਤਭ ਸਤਭ ਲੋ ਅ ਲੋ ਅ ਆਕਾਰ ॥ (1241)
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਿੜਾ ਕਤਹ ਨ ਸਕੀਜੈ ਕਾਰ ॥ (1241)
ਆਖਤਹ ਥਕਤਹ ਆਤਖ ਆਤਖ ਕਤਰ ਤਸਿਿਾਂੀੀ ਵੀਚਾਰ ॥
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(1241)

ਮ ੧ ॥ (1242)

ਤਿਰ ਣੁ ਨ ਪਾਇਓ ਬਪੁੜੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਗਵਾਰ ॥੧॥ (1241)

ਜਾਾਂ ਹਉ ਿੇਰਾ ਿਾਾਂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੇਰਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ॥ (1242)
ਆਪੇ ਸਕਿਾ ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਸਕਿੀ ਜਗਿੁ ਪਰੋਵਤਹ ॥ (1242)

ਮ :੧ ॥ (1241)

ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸਦੇ ਰਚਨਾ ਰਤਚ ਰਤਚ ਵੇਖੈ ॥ (1242)

ਅਖਾਂੀੀ ਪਰਣੈ ਜੇ ਤਿਰਾਾਂ ਦੇਖਾਾਂ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥ (1241)

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਾਂਈ ਸਚੁ ਪਵੈ ਧੁਤਰ ਲੇ ਖੈ ॥੨॥ (1242)

ਪੁਛਾ ਤਗਆਨੀ ਪੰਤਿਿਾਾਂ ਪੁਛਾ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ (1241)
ਪੁਛਾ ਦੇਵਾਾਂ ਮਾਣਸਾਾਂ ਜੋਧ ਕਰਤਹ ਅਵਿਾਰ ॥ (1242)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1242)

ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਸਤਭ ਸੁਣੀ ਜਾਇ ਦੇਖਾਾਂ ਦਰਬਾਰੁ ॥ (1242)

ਕਤਲ ਹੋਈ ਕੁ ਿੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ (1242)

ਅਗੈ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਤਨਰਭਉ ਭੈ ਤਵਣੁ ਸਾਰੁ ॥ (1242)

ਕੂ ੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਭਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1242)

ਹੋਰ ਕਚੀ ਮਿੀ ਕਚੁ ਤਪਚੁ ਅੰਤਧਆ ਅੰਧੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1242)

ਤਜਨ ਜੀਵੰਤਦਆ ਪਤਿ ਨਹੀ ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥ (1242)

ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਬੰਦਗੀ ਨਦਤਰ ਲੰਘਾਏ ਪਾਤਰ ॥੨॥ (1242)

ਨਾਨਕ ਬਹੁਿਾ ਏਹੋ ਆਖਣੁ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ (1242)

ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (1243)
Driven by greed, people (custodians of
society/elite) behave like dogs that eat carcasses
(unlawful earning has become their way of life).
They keep speaking lies because they do not
reflect on Truth. Those who live without honor
are remembered as such after death. O Nanak,
whatever happens is sanctioned by Hukam
(Cosmic Law).
AGGS, M 1, p. 1242.

ਮ: ੧ ॥ (1242)

ਮ ੧ ॥ (1243)

ਜਾਾਂ ਨ ਤਸਆ ਤਕਆ ਚਾਕਰੀ ਜਾਾਂ ਜੰਮੇ ਤਕਆ ਕਾਰ ॥ (1242)

ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਦ ॥ (1243)

ਸਤਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਦੇਖੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ (1242)

ਸੀਲੁ ਸੰਜਮੁ ਸੁਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ ਅਹਾਜੁ ॥ (1243)

ਜੇ ਚੁਪੈ ਜੇ ਮੰਤਗਐ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਿਾਰੁ ॥ (1242)

ਸਰਮੁ ਗਇਆ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਪਤਿ ਉਤਿ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥ (1243)

ਇਕੁ ਦਾਿਾ ਸਤਭ ਮੰਗਿੇ ਤਿਤਰ ਦੇਖਤਹ ਆਕਾਰੁ ॥ (1242)

ਜਾਾਂ ਬੂਝੈ ਿਾਾਂ ਸੂਝੈ ਸੋਈ ॥ (1242)

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਉਰੁ ਨ ਸਚਾ ਭਾਤਲ ॥੨॥ (1243)
Women have lost their vitality and become
submissive whereas men have become brutal and
oppressive. Politeness, soberness/self-control and
sincerity have vanished, and dishonest living has
become the way of life of the elite. The sense of
shame and honor has disappeared from the
society. O Nanak, there is only one “true God,”
don’t search for another one. AGGS, M 1, p.
1243.

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਕੂ ਕ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ (1242)

Five

ਸਲੋ ਕ ਮ: ੧ ॥ (1242)
ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਿੇਰਾ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਿੁ ਧੁ ਆਖਾਾਂ ॥ (1242)
ਿੁ ਧੁ ਅਗੈ ਿੁ ਧੈ ਸਾਲਾਹੀ ਮੈ ਅੰਧੇ ਨਾਉ ਸੁਜਾਖਾ ॥ (1242)
ਜੇਿਾ ਆਖਣੁ ਸਾਹੀ ਸਬਦੀ ਭਾਤਖਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥ (1242)

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜੀਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥ (1242)
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1242)
ਸਾਸਿਰ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜਹਹ ੰਿਾ ॥ (1242)
ਪੂਕਾਰੰਿਾ ਅਜਾਣੰਿਾ ॥ (1242)

hundred
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observation of decay in the 15th century Indian
society the social decay has not only not
disappeared but has flourished all over the world,
including in the most powerful and wealthy
nations of today. Muslims are killing Muslims;
Muslim countries are pushing out boats full of
destitute and stateless Muslims away from their
shores out to the open sea; Muslim world is on fire
from Tunisia to Pakistan; Putin of Russia can lie
with a straight face that he is not interfering in
Ukraine; Putin and Muslim Iran are unabashedly
supporting Assad of Muslim Syria in his
murderous military action against his own people
that has killed hundreds of thousands, including
women, children and civilian males, and made
refugees out of millions of its inhabitants and yet
the United Nations has not cried out and the
Security Council is impotent. How do they sleep at
night?
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1243)
ਲਖ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਲਖ ਜੀਵਣੁ ਤਕਆ ਖੁਸੀਆ ਤਕਆ ਚਾਉ ॥
(1243)
ਤਵਛੁ ਤੜਆ ਤਵਸੁ ਹੋਇ ਤਵਛੋੜਾ ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਜਾਇ ॥ (1243)
ਜੇ ਸਉ ਵਤਰਹਆ ਤਮਿਾ ਖਾਜੈ ਭੀ ਤਿਤਰ ਕਉੜਾ ਖਾਇ ॥ (1243)
ਤਮਿਾ ਖਾਧਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਕਉੜਿਣੁ ਧਾਇ ਜਾਇ ॥ (1243)
ਤਮਿਾ ਕਉੜਾ ਦੋਵੈ ਰੋਗ ॥ (1243)
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਤਵਗੁਿੇ ਭੋਗ ॥ (1243)
ਝਤਖ ਝਤਖ ਝਖਣਾ ਝਗੜਾ ਝਾਖ ॥ (1243)
ਝਤਖ ਝਤਖ ਜਾਤਹ ਝਖਤਹ ਤਿਨਹਹ ਪਾਤਸ ॥੧॥ (1243)
ਮ ੧ ॥ (1243)
ਕਾਪੜੁ ਕਾਿੁ ਰੰਗਾਇਆ ਰਾਾਂਤਗ ॥ (1243)
ਘਰ ਗਚ ਕੀਿੇ ਬਾਗੇ ਬਾਗ ॥ (1243)
ਸਾਦ ਸਹਜ ਕਤਰ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥ (1243)
ਿੈ ਸਹ ਪਾਸਹੁ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥ (1243)
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ਤਿਤਨ ਕਉੜੈ ਿਤਨ ਰੋਗੁ ਜਮਾਇਆ ॥ (1243)
ਜੇ ਤਿਤਰ ਤਮਿਾ ਪੇੜੈ ਪਾਇ ॥ (1243)
ਿਉ ਕਉੜਿਣੁ ਚੂਕਤਸ ਮਾਇ ॥ (1243)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ (1243)
ਤਜਸ ਨੋ ਪਰਾਪਤਿ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੨॥ (1243)
ਮ ੧ ॥ (1243)
ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਉ ॥ (1243)
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਾਂਦਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ (1243)
ਤਗਆਨੁ ਸਲਾਹੇ ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਚੋ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ (1243)
ਸਚੁ ਬੀਜੈ ਸਚੁ ਉਗਵੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥ (1243)
ਬੇਦੁ ਵਪਾਰੀ ਤਗਆਨੁ ਰਾਤਸ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥ (1244)
ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਬਾਹਰਾ ਲਤਦ ਨ ਚਤਲਆ ਕੋਇ ॥੨॥ (1244)
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1244)
ਮਰਤਣ ਨ ਮੂਰਿੁ ਪੁਤਛਆ ਪੁਛੀ ਤਥਤਿ ਨ ਵਾਰੁ ॥ (1244)
ਇਕਨਹਹ ੀ ਲਤਦਆ ਇਤਕ ਲਤਦ ਚਲੇ ਇਕਨਹਹ ੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥ (1244)
ਇਕਨਹਹ ਾ ਹੋਈ ਸਾਖਿੀ ਇਕਨਹਹ ਾ ਹੋਈ ਸਾਰ ॥ (1244)
ਲਸਕਰ ਸਣੈ ਦਮਾਤਮਆ ਛੁ ਟੇ ਬੰਕ ਦੁ ਆਰ ॥ (1244)
ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ ਭੀ ਤਿਤਰ ਹੋਈ ਛਾਰ ॥੧॥ (1244)
ਮ ੧ ॥ (1244)
ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਢਤਹ ਪਈ ਤਮਟੀ ਸੰਦਾ ਕੋਟੁ ॥ (1244)
ਭੀਿਤਰ ਚੋਰੁ ਬਹਾਤਲਆ ਖੋਟੁ ਵੇ ਜੀਆ ਖੋਟੁ ॥੨॥ (1244)
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1244)
ਧਨਵੰਿਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥ (1244)
ਨਾਨਕੁ ਤਨਰਧਨੁ ਤਿਿੁ ਤਦਤਨ ਤਜਿੁ ਤਦਤਨ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥
(1244)

ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਕਉੜਾ ਖਾਇਆ ॥ (1243)
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ਮ ੧ ॥ (1244)

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਿ ॥ (1245)

ਸੂਰਜੁ ਚੜੈ ਤਵਜੋਤਗ ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ॥ (1244)

ਭੁ ਖੇ ਮੁਲਾਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ ॥ (1245)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਭੋਤਗ ਕੋਈ ਹਾਰੈ ਕੋ ਤਜਣੈ ॥ (1244)

ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥ (1245)

ਸਭੁ ਕੋ ਭਤਰਆ ਿੂ ਤਕ ਆਖਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਥੰਮਹੀਐ ॥ (1244)

ਿਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ ॥ (1245)

ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਿੂ ਕ ਕਢਾਏ ਢਤਹ ਪਵੈ ॥੨॥ (1244)

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ (1245)
ਿਾ ਕੈ ਮੂਤਲ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥ (1245)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1245)

ਘਾਤਲ ਖਾਇ ਤਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ (1245)

ਤਧਰਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਵੇਚਤਹ ਨਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਤਹ ਸੇਇ ॥੧॥ (1245)
The one who lacks spiritual wisdom sings
spiritual songs to make a living. For a hungry
(destitute) mullah, a mosque is a means to satisfy
his hunger (worldly needs). A lazy unemployed
fellow gets his ear pierced. He becomes a beggar
and brings a bad name to his family. Never touch
the feet of the one who claims to be a gur pir
(spiritual guides) but lives on charity. Nanak,
One who works hard to make an honest living
and practices charity finds the “righteous path.”
AGGS, M 1, p. 1245.

(1245)
ਖੇਿੀ ਤਜਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਤਕਆ ਥਾਉ ॥ (1245)
ਸਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅਗੈ ਲਹਤਹ ਨ ਦਾਤਦ ॥ (1245)
ਅਕਤਲ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਤਲ ਗਵਾਈਐ ਬਾਤਦ ॥ (1245)
ਅਕਲੀ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ (1245)
ਅਕਲੀ ਪਤੜਹਹ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥ (1245)
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਤਰ ਗਲਾਾਂ ਸੈਿਾਨੁ ॥੧॥ (1245)
Wisdom is not to be wasted in futile arguments.
Use wisdom and reason in the service of God and
the practice of charity. Learn by intelligent
reading and earn respect by exercising wisdom.
Says Nanak, this is the right path while other
things (failure to apply discerning intellect) lead
to wickedness. AGGS, M 1, p. 1245.
Guru Nanak emphasizes to use wisdom to find out
what is right and what is wrong.

ਮ ੧ ॥ (1246)
ਮਨਹੁ ਤਜ ਅੰਧੇ ਕੂ ਪ ਕਤਹਆ ਤਬਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨਹਹ ੀ ॥ (1246)
ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਊਂਧੈ ਕਵਤਲ ਤਦਸਤਨਹਹ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ॥ (1246)
ਇਤਕ ਕਤਹ ਜਾਣਤਹ ਕਤਹਆ ਬੁਝਤਹ ਿੇ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥
(1246)
ਇਕਨਾ ਨਾਦ ਨ ਬੇਦ ਨ ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸ ਕਸ ਨ ਜਾਣੰਤਿ ॥
(1246)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1245)
ਸਚੁ ਵਰਿੁ ਸੰਿਖ
ੋ ੁ ਿੀਰਥੁ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (1245)
ਦਇਆ ਦੇਵਿਾ ਤਖਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਿੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥ (1245)

ਇਕਨਾ ਸੁਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਨ ਅਕਤਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਨ ਲਹੰਤਿ ॥
(1246)

ਜੁਗਤਿ ਧੋਿੀ ਸੁਰਤਿ ਚਉਕਾ ਤਿਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹੋਇ ॥ (1245)

ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਤਲ ਖਰ ਤਜ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤਿ ॥੨॥

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਵਰਲਾ ਿ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥੧॥ (1245)

(1246)
Those who lack common sense, intelligence and
discerning intellect can’t understand the mystery
of the word (Hukam). Nanak, those are real

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1245)
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asses, who have no virtues but are filled with
egotistical pride. AGGS, M I, p. 1246.
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ (1254)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1254)
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥
(1254)
ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥
(1254)
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ਅੰਤਮਰਿ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਤਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1254)
ਸਹਤਜ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੀ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ
॥ (1254)
ਹਤਰ ਵਤਰ ਨਾਤਰ ਭਈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਤਨਆ ॥੨॥
(1254)
ਅਵਗਣ ਤਿਆਤਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥
(1254)
ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਤਵਆਪੈ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ
॥੩॥ (1254)

ਪਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥ (1254)

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥

ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1254)

(1254)

ਿੁ ਧਨੋ ਸੇਵਤਹ ਿੁ ਝੁ ਤਕਆ ਦੇਵਤਹ ਮਾਾਂਗਤਹ ਲੇ ਵਤਹ ਰਹਤਹ ਨਹੀ ॥

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਚੁ ਸਹੀ

(1254)

॥੪॥੨॥ (1254)

ਿੂ ਦਾਿਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅੰਦਤਰ ਜੀਉ ਿੁ ਹੀ ॥੨॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254)

(1254)
You are the Benefactor of all lives as well as the
Jio (life) within all. AGGS, M 1, p. 1254.

ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਨਾਤਮ ਨਹੀ ਤਿਰ ਪਿੇ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਗਵਾਇਆ ॥
(1254)
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਿੁ ਤਨੰਦਾ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥
(1255)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵਤਹ ਤਸ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵਤਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥
(1254)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥ (1254)
ਜੇਹੀ ਰੁਤਿ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਿੇਹਾ ਿੇਹੋ ਜੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥ (1254)
ਨਾਨਕ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਤਿ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥
(1254)

ਸਬਦੁ ਚੀਤਨ ਭੈ ਕਪਟ ਨ ਛੂ ਟੇ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥
(1255)
ਅਜਗਤਰ ਭਾਤਰ ਲਦੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ
॥੧॥ (1255)
ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ (1255)
ਭਰ ਤਮ ਭਰ ਤਮ ਜੋਤਨ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕੀਨਹੇਹ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1255)
ਿੀਰਤਥ ਿੇਜੁ ਤਨਵਾਤਰ ਨ ਨਹਹ ਾਿੇ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254)

(1255)

ਕਰਉ ਤਬਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਹਤਰ ਵਰੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥

ਰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਤਗਆ ਜਿ ਕੋ ਿਿ ਹੀ ਆਇਆ ॥

(1254)

(1255)

ਸੁਤਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਿਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਿੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥

ਤਬਸਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਿ ਹੀ ਿੇ ਉਿ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

(1254)

(1255)

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥ (1254)

ਅਤਧਕ ਸੁਆਦ ਰੋਗ ਅਤਧਕਾਈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
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ਬਤਲ ਜਾਵਾਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਇਆ

(1255)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1255)
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਰਹਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥
(1255)
ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਤਬਨਸੈ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗੁਰ ਕਰਿਾਰਾ ॥
(1255)
I focus my mind on the excellences of the
Creator and deliberate on them with enlightened
beings (God-centered beings/gurmukhs). A
researcher makes advancement/progress, while
the one who indulges in polemics (useless
discussion) is wasted. I am sacrifice to the
Creator, Who is the Enlightener. AGGS, M 1, p.
1255.

ਨਉਿਨ ਪਰੀਤਿ ਸਦਾ ਿਾਕੁ ਰ ਤਸਉ ਅਨਤਦਨੁ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥
(1255)
ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਗੁਤਰ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇਆ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਵੀ
॥੨॥ (1255)
ਹਮ ਥਾਰੇ ਤਿਰ ਭਵਣ ਜਗੁ ਿੁ ਮਰਾ ਿੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਿੇਰਾ ॥ (1255)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਵਜਤਲ ਿੇਰਾ
॥੩॥ (1255)
ਅਪੁਨੇ ਤਪਰ ਹਤਰ ਦੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀ ਿਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥
(1255)
ਅਕੁ ਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਸਤਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥
(1255)
ਮੁਕਤਿ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖੋਲਹੇ ਸਬਤਦ ਸੁਰਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

ਹਮ ਨੀਚ ਹ ਿੇ ਹੀਣਮਤਿ ਝੂ ਿੇ ਿੂ ਸਬਤਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
(1255)
ਆਿਮ ਚੀਤਨ ਿਹਾ ਿੂ ਿਾਰਣ ਸਚੁ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥੩॥
(1255)
ਬੈਤਸ ਸੁਥਾਤਨ ਕਹਾਾਂ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਤਕਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ ॥

(1255)
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥
(1255)
ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਾਰ ॥ (1255)

(1255)

ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋ ਭਾ ਹਉਮੈ ਤਬਖੈ ਤਬਕਾਰ ॥ (1255)

ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮੁ ਅਜੋਨੀ ਿੂ ੰ ਨਾਥਾਾਂ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ॥

ਦੁ ਸਟ ਭਾਉ ਿਤਜ ਤਨੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਰ ॥੧॥ (1255)

(1255)

ਮਹਲ ਮਤਹ ਬੈਿੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ (1255)

ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਦੇਤਖ ਕਹਉ ਿੂ ਕੈਸਾ ਸਤਭ ਜਾਚਕ ਿੂ ਦਾਿਾਰਾ ॥

ਭੀਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿਨੁ ਆਚਾਰ

(1255)

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1255)

ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਦਤਰ ਦੇਖਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਉਤਰ ਧਾਰਾ

ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਦੋਊ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ॥ (1256)

॥੪॥੩॥ (1255)

ਸੁਤਧ ਬੁਤਧ ਸੁਰਤਿ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਿਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਤਪਆਰ
॥੨॥ (1256)

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1255)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ਤਜਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਸਾ ਤਬਲਖ ਬਦਨ ਕੁ ਮਲਾਨੀ

(1256)

॥ (1255)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਖ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥੩॥

ਭਈ ਤਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲਾਨੀ ॥੧॥

(1256)

(1255)

ਕਾਇਆ ਮਹਲੁ ਮੰਦਰੁ ਘਰੁ ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ

ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ (1255)

॥ (1256)
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥
(1256)
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ (1256)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1256)

May-June 2015

Guru Nanak held three major problems facing the
masses and then declared wholeheartedly his
solidarity with the masses. He launched a
campaign to awaken the masses to fight against
the tyranny of the rulers and the caste system. It
should be noted that vast majority of the human
population is still facing these three problems!

ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਜਾਣੈ ਜਾਤਿ ॥ (1256)
ਕਾਇਆਾਂ ਅਗਤਨ ਕਰੇ ਤਨਭਰਾਾਂਤਿ ॥ (1256)

ਇਕੁ ਦੁ ਖੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਿਤਨ ਧਾਇ ॥ (1256)

ਜੰਮਤਹ ਜੀਅ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਉ ॥ (1256)

ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥੧॥ (1256)

ਸੁਰਿਾ ਪੰਤਿਿੁ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥੧॥ (1256)

ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥ (1256)

ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ਮਾਇ ॥ (1256)

ਦਰਦੁ ਹੋਵੈ ਦੁ ਖੁ ਰਹੈ ਸਰੀਰ ॥ (1256)

ਅਣਿੀਿਾ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ (1256)

ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੈ ਨ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1256)

ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1256)

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ॥ (1256)

ਊਪਤਰ ਦਤਰ ਅਸਮਾਤਨ ਪਇਆਤਲ ॥ (1256)

ਿਾਾਂ ਿਤਨ ਉਤਿ ਖਲੋ ਏ ਰੋਗ ॥ (1256)

ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਹੀਐ ਦੇਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (1256)

ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ (1256)

ਤਬਨੁ ਤਜਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਹਆਇ ॥ (1256)

ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥੨॥ (1256)

ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥੨॥ (1256)

ਚੰਦਨ ਕਾ ਿਲੁ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ॥ (1256)

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਰਹੈ ਤਨਭਰਾਾਂਤਿ ॥ (1256)

ਮਾਣਸ ਕਾ ਿਲੁ ਘਟ ਮਤਹ ਸਾਸੁ ॥ (1256)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਦਾਤਿ ॥ (1256)

ਸਾਤਸ ਗਇਐ ਕਾਇਆ ਢਤਲ ਪਾਇ ॥ (1256)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਿਤਰ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (1256)

ਿਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਕੋਇ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥ (1256)

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਤਜ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥ (1256)

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਤਨਰਮਲ ਹੰਸੁ ॥ (1256)

ਜਾਤਿ ਕੁ ਲੀਨੁ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਇ ॥ (1256)

ਤਜਸੁ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅੰਸੁ ॥ (1256)

ਿਾ ਕਾ ਕਹਣਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (1256)

ਦੂ ਖ ਰੋਗ ਸਤਭ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥ (1256)

ਤਵਤਚ ਸਨਾਿਾਂੀੀ ਸੇਵਕੁ ਹੋਇ ॥ (1256)

ਨਾਨਕ ਛੂ ਟਤਸ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੪॥੨॥੭॥ (1256)

ਨਾਨਕ ਪਣਹ ੀਆ ਪਤਹਰੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੬॥ (1256)
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1256)
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1256)

ਦੁ ਖ ਮਹੁਰਾ ਮਾਰਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ (1256)

ਦੁ ਖੁ ਵੇਛੋੜਾ ਇਕੁ ਦੁ ਖੁ ਭੂ ਖ ॥ (1256)

ਤਸਲਾ ਸੰਿੋਖ ਪੀਸਣੁ ਹਤਥ ਦਾਨੁ ॥ (1256)

ਇਕੁ ਦੁ ਖੁ ਸਕਿਵਾਰ ਜਮਦੂ ਿ ॥ (1256)
The first pain is the separation from God (lack of
morality), the second pain is the grinding poverty
and the third pain is the tyranny of the ruler.
AGGS, M 1, p. 1256.

ਤਨਿ ਤਨਿ ਲੇ ਹੁ ਨ ਛੀਜੈ ਦੇਹ ॥ (1257)
ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਿੇ ਹ ॥੧॥ (1257)
ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਖਾਤਹ ਗਵਾਰ ॥ (1257)
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ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਿੇਰੇ ਜਾਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1257)

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ (1273)

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਛਾਾਂਵ ॥ (1257)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1273)

ਰਤਥ ਤਿਰੰਦੈ ਦੀਸਤਹ ਥਾਵ ॥ (1257)

ਚਕਵੀ ਨੈ ਨ ਨਾਂ ੀੀਦ ਨਤਹ ਚਾਹੈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨਾਂ ੀੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥

ਦੇਹ ਨ ਨਾਉ ਨ ਹੋਵੈ ਜਾਤਿ ॥ (1257)

(1273)

ਓਥੈ ਤਦਹੁ ਐਥੈ ਸਭ ਰਾਤਿ ॥੨॥ (1257)

ਸੂਰੁ ਚਰਹੈ ਤਪਰਉ ਦੇਖੈ ਨੈ ਨੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗੈ ਪਾਾਂਈ ॥੧॥ (1273)

ਸਾਦ ਕਤਰ ਸਮਧਾਾਂ ਤਿਰ ਸਨਾ ਤਘਉ ਿੇਲੁ ॥ (1257)

ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥ (1273)

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਗਨੀ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥ (1257)
ਹੋਮ ਜਗ ਅਰੁ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥ (1257)
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ॥੩॥ (1257)
ਿਪੁ ਕਾਗਦੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਨੁ ॥ (1257)
ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ (1257)

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਤਗ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਤਪਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1273)
ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਤਕਰਤਣ ਆਕਾਸੀ ਤਬਗਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥
(1273)
ਪਰੀਿਮ ਪਰੀਤਿ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥ (1273)
ਚਾਤਿਰ ਕੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਟੇਰੈ ਤਬਲਪ ਕਰੈ ਤਬਲਲਾਈ ॥

ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਤਦਸਤਹ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (1257)

(1273)

ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨੀ ਮਾਇ ॥੪॥੩॥੮॥ (1257)

ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਤਦਤਸ ਬਰਸੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥
(1273)
ਮੀਨ ਤਨਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1257)

(1273)

ਬਾਗੇ ਕਾਪੜ ਬੋਲੈ ਬੈਣ ॥ (1257)

ਤਖਨੁ ਤਿਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਤਿਸੁ ਿਾਾਂਈ

ਲੰਮਾ ਨਕੁ ਕਾਲੇ ਿੇਰੇ ਨੈ ਣ ॥ (1257)
ਕਬਹੂੰ ਸਾਤਹਬੁ ਦੇਤਖਆ ਭੈਣ ॥੧॥ (1257)

॥੪॥ (1273)
ਧਨ ਵਾਾਂਢੀ ਤਪਰੁ ਦੇਸ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਬਦੁ ਪਿਾੲੀਾਂੀੀ ॥

ਊਿਾਾਂ ਊਤਿ ਚੜਾਾਂ ਅਸਮਾਤਨ ॥ (1257)

(1273)

ਸਾਤਹਬ ਸੰਤਮਰਥ ਿੇਰੈ ਿਾਤਣ ॥ (1257)

ਗੁਣ ਸੰਗਰਤਹ ਪਰਭੁ ਤਰਦੈ ਤਨਵਾਸੀ ਭਗਤਿ ਰਿੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥

ਜਤਲ ਥਤਲ ਿੂ ੰਗਤਰ ਦੇਖਾਾਂ ਿੀਰ ॥ (1257)

(1273)

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਬੀਰ ॥੨॥ (1257)

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਿੀ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤਪਰਉ ਪਾੲੀਾਂੀੀ ॥

ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਸਾਤਜ ਦੀਏ ਨਾਤਲ ਖੰਭ ॥ (1257)
ਅਤਿ ਤਿਰ ਸਨਾ ਉਿਣੈ ਕੀ ਿੰਝ ॥ (1257)
ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿਾਾਂ ਬੰਧਾਾਂ ਧੀਰ ॥ (1257)
ਤਜਉ ਵੇਖਾਲੇ ਤਿਉ ਵੇਖਾਾਂ ਬੀਰ ॥੩॥ (1257)

(1273)
ਤਪਰਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਤਚ ਸੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੬॥
(1273)
ਸਭ ਮਤਹ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥
(1273)

ਨ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਇਗਾ ਨ ਜਾਤਹਗੇ ਖੰਭ ॥ (1257)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥੭॥

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸਨਬੰਧ ॥ (1257)

(1273)

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਜਪੀਐ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥ (1257)

ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਿੇ ਗੋਸਾਾਂੲੀਾਂੀੀ ॥ (1273)

ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ॥੪॥੪॥੯॥ (1257)

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਿਉ ਨਾਨਕ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ
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ਤਨਰਗੁਣ ਦੇਹ ਸਾਚ ਤਬਨੁ ਕਾਚੀ ਮੈ ਪੂਛਉ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ (1274)
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਰਭੂ ਤਦਖਾਵੈ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੯॥੨॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1273)

(1274)

ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ (1273)

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1274)

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਚੁ ਕਾਚੁ ਢਤਰ ਪਾਾਂਹੀ ॥੧॥

ਚਾਤਿਰ ਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰੰਗ ਸਬਤਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥

(1273)

(1274)

ਇਸੁ ਿਨ ਧਨ ਕਾ ਕਹਹੁ ਗਰਬੁ ਕੈਸਾ ॥ (1273)

ਰੈਤਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1274)

ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਬਵਰੇ ਹਉਮੈ ਗਰਤਬ ਖਪੈ ਜਗੁ ਐਸਾ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1273)
ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ਰਾਖੈ ਪਰਖੈ ਸੋਈ ॥ (1273)
ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁ ਝ ਹੀ ਿੇ ਿੁ ਮਹ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥ (1273)
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਵਤਸ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਜਨੁ ॥
(1273)
ਅਮਰੁ ਅਨਾਥ ਸਰਬ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਭਰਮ ਭੈ ਖੰਜਨੁ
॥੩॥ (1273)
ਕਾਗਦ ਕੋਟੁ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਬਪੁਰੋ ਰੰਗਤਨ ਤਚਹਨ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥
(1274)
ਨਾਨਹਹ ੀ ਸੀ ਬੂੰਦ ਪਵਨੁ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਖਨੁ ਿਾੲੀਾਂੀੀ ॥੪॥
(1274)
ਨਦੀ ਉਪਕੰਤਿ ਜੈਸੇ ਘਰੁ ਿਰਵਰੁ ਸਰਪਤਨ ਘਰੁ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥
(1274)
ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਕਹਾਾਂ ਘਰੁ ਿਰਵਰੁ ਸਰਪਤਨ ਿਸੈ ਦੂ ਜਾ ਮਨ ਮਾਾਂਹੀ
॥੫॥ (1274)
ਗਾਰੁੜ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਬਤਖਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਰੀ

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਿੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥
(1274)
ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਿਤਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਤਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥
(1274)
ਰੂਖੀ
ਾਂ ੀ ਤਬਰਖਾਂੀੀ ਊਿਉ ਭੂ ਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ॥੪॥ (1274)
ਲੋ ਚਨ ਿਾਰ ਲਲਿਾ ਤਬਲਲਾਿੀ ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਰਜਾਈ ॥੫॥
(1274)
ਤਪਰਅ ਤਬਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਿੇਿਾ ਿਨੁ ਿਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਤਗ ਨ ਸੁਹਾਈ
॥੬॥ (1274)
ਅਪਨੇ ਤਪਆਰੇ ਤਬਨੁ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾਂਉ ਤਬਨ ਤਮਲੇ ਨਾਂ ੀੀਦ
ਨ ਪਾਈ ॥੭॥ (1274)
ਤਪਰੁ ਨਜੀਤਕ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜੀ ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਈ ॥੮॥
(1274)
ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਆ ਿਬ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਰ ਸਨਾ ਸਬਤਦ ਬੁਝਾਈ
॥੯॥ (1274)
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੁ ਝ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ
॥੧੦॥੩॥ (1274)

॥ (1274)
ਮਨ ਿਨ ਹੇਂਵ ਭਏ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਰੀ ॥੬॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ (1274)

(1274)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1274)

ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁ ਧੁ ਜਾਚੈ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆਾਂ ਦਇਆਲਾ ॥ (1274)

ਅਖਲੀ ਊਂਿੀ ਜਲੁ ਭਰ ਨਾਤਲ ॥ (1274)

ਿੁ ਮਹਰੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਗੋਪਾਲਾ ॥੭॥

ਿੂ ਗਰੁ ਊਚਉ ਗੜੁ ਪਾਿਾਤਲ ॥ (1274)

(1274)

ਸਾਗਰੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (1274)

ਬਾਧੀ ਧੰਤਧ ਅੰਧ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ਬਤਧਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ (1274)

ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਿਾ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥ (1274)

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੈ ਿ ਸੂਝਤਸ ਬੂਝਤਸ ਸਚ ਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥
(1274)

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ (1274)
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ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ਚਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1274)

ਸਭ ਮਤਹ ਸਬਦੁ ਵਰਿੈ ਪਰਭ ਸਾਚਾ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਬੈਆਲੰ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਧਰੁ ਜਾਤਣ ॥ (1275)

(1275)

ਗੁਰ ਕੈ ਿਕੀਐ ਸਾਚੈ ਿਾਤਣ ॥ (1275)

ਜਾਾਂਮਣੁ ਮਰਣਾ ਦੀਸੈ ਤਸਤਰ ਊਭੌ ਖੁਤਧਆ ਤਨਦਰ ਾ ਕਾਲੰ ॥ (1275)
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਦਤਰ ਰਸਾਲੰ ॥੮॥੧॥੪॥

ਨਾਮੁ ਸਮਹਹਾਲਤਸ ਰੂੜਹੀ ਬਾਤਣ ॥ (1275)
ਥੈਂ ਭਾਵੈ ਦਰੁ ਲਹਤਸ ਤਪਰਾਤਣ ॥੨॥ (1275)
ਊਿਾਾਂ ਬੈਸਾ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥ (1275)
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ॥ (1275)
ਨਾ ਜਲੁ ਿੂ ੰਗਰੁ ਨ ਊਚੀ ਧਾਰ ॥ (1275)
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਿਹ ਮਗੁ ਨ ਚਾਲਣਹਾਰ ॥੩॥ (1275)
ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਿੂ ਹੈ ਤਬਤਧ ਜਾਣਤਹ ਬੀਜਉ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

(1275)
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1275)
ਮਰਣ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥ (1275)
ਕੰਿੇ ਬੈਿੀ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥ (1275)
ਿੂ ਕੈਸੇ ਆਤੜ ਿਾਥੀ ਜਾਤਲ ॥ (1275)

(1275)

ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਚਤਹ ਤਰਦੈ ਸਮਹਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1275)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਵੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਦਤਬਆ ਛਾਪੈ ॥ (1275)

ਏਕ ਜੀਅ ਕੈ ਜੀਆ ਖਾਹੀ ॥ (1275)

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਤਬਲਲਾਿਉ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ਜਤਲ ਿਰਿੀ ਬੂਿੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ॥੨॥ (1275)

(1275)

ਸਰਬ ਜੀਅ ਕੀਏ ਪਰਿਪਾਨੀ ॥ (1275)

ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਛਿਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਤਸਞਾਪੈ ॥੪॥

ਜਬ ਪਕੜੀ ਿਬ ਹੀ ਪਛੁ ਿਾਨੀ ॥੩॥ (1275)

(1275)

ਜਬ ਗਤਲ ਿਾਸ ਪੜੀ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ (1275)

ਇਤਕ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ (1275)

ਊਤਿ ਨ ਸਾਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ ॥੪॥ (1275)

ਇਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ (1275)

ਰਤਸ ਚੂਗਤਹ ਮਨਮੁਤਖ ਗਾਵਾਤਰ ॥ (1275)

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਿੀ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ॥ (1275)

ਿਾਥੀ ਛੂ ਟਤਹ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥੫॥ (1275)

ਤਜਤਨ ਪੀਿੀ ਤਿਸੁ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ ॥੫॥ (1275)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਿੂ ਟੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ (1275)

ਨਾਮੁ ਭੈ ਭਾਇ ਤਰਦੈ ਵਸਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥ (1275)

ਤਹਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਮਹਹਾਲੁ ॥੬॥ (1275)

ਇੰਦੁ ਵਰਸੈ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (1275)

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ (1275)

ਕਾਲਤਰ ਬੀਜਤਸ ਦੁ ਰਮਤਿ ਐਸੀ ਤਨਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ ॥ (1275)

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੭॥ (1275)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਿੂ ਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ॥੬॥
(1275)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਪਰਭੂ ਰਜਾਇ ॥ (1275)
ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ (1275)
ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (1275)

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਾਚੇ ॥੮॥੨॥੫॥ (1275)
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਿਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਤਨ ॥
(1278)

ਏਕ ਸਬਤਦ ਰਾਚੈ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੭॥ (1275)
ਚਹੁ ਤਦਤਸ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੈ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਚਹੁ ਤਦਤਸ ਨਾਮ ਪਿਾਲੰ ॥
(1275)

ਸੇ ਦੁ ਖ ਆਗੈ ਤਜ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸੇ ॥ (1275)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1278)
ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1279)
ਹੇਕੋ ਪਾਧਰੁ ਹੇਕੁ ਦਰੁ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਤਨਜ ਥਾਨੁ ॥ (1279)
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ਰੂੜਉ ਿਾਕੁ ਰੁ ਨਾਨਕਾ ਸਤਭ ਸੁਖ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ॥੨॥ (1279)

ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇ ਜੇ ਮਾਤਹ ॥੧॥ (1279)

ਪਉੜੀ ॥ (1279)

ਪਉੜੀ ॥ (1279)

ਆਪੀਨਹੈਹ ਆਪੁ ਸਾਤਜ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਦੇਵ ਉਪਾਇਆ ॥ (1279)

ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਤਵਛੋਤੜ ਚੰਦੋਆ ਿਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਬਰਹਮੇ ਤਦਿੇ ਬੇਦ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ (1279)

ਤਵਣੁ ਥੰਮਹਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਦਸ ਅਵਿਾਰੀ ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ॥ (1279)

ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਉਪਾਇ ਜੋਤਿ ਸਮਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਦੈਿਾ ਮਾਰੇ ਧਾਇ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਇਆ ॥ (1279)

ਕੀਏ ਰਾਤਿ ਤਦਨੰਿੁ ਚੋਜ ਤਵਿਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਈਸ ਮਹੇਸੁਰੁ ਸੇਵ ਤਿਨਹਹ ੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (1279)

ਿੀਰਥ ਧਰਮ ਵੀਚਾਰ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਸਚੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥ (1279)

ਿੁ ਧੁ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਤਕ ਆਤਖ ਵਖਾਤਣਆ ॥ (1279)

ਦੁ ਨੀਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ਆਪੁ ਛਪਾਇਆ ॥ (1279)

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥੧॥ (1279)

ਧਰਮੁ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧੁਰਹੁ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ॥੩॥ (1280)
ਪਉੜੀ ॥ (1280)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1279)

ਆਪੇ ਤਛੰਝ ਪਵਾਇ ਮਲਾਖਾੜਾ ਰਤਚਆ ॥ (1280)

ਨਾਨਕ ਸਾਵਤਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਹੁ ਓਮਾਹਾ ਹੋਇ ॥ (1279)

ਲਥੇ ਭੜਥੂ ਪਾਇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਚਆ ॥ (1280)

ਨਾਗਾਾਂ ਤਮਰਗਾਾਂ ਮਛੀਆਾਂ ਰਸੀਆਾਂ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (1279)

ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾਤੜ ਮੂਰਖ ਕਤਚਆ ॥ (1280)
ਆਤਪ ਤਭੜੈ ਮਾਰੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਕਾਰਜੁ ਰਤਚਆ ॥ (1280)

ਮ ੧ ॥ (1279)

ਸਭਨਾ ਖਸਮੁ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ॥ (1280)

ਨਾਨਕ ਸਾਵਤਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਹੁ ਵੇਛੜ
ੋ ਾ ਹੋਇ ॥ (1279)

ਹੁਕਮੀ ਤਲਖੈ ਤਸਤਰ ਲੇ ਖੁ ਤਵਣੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀਐ ॥ (1280)

ਗਾਈ ਪੁਿਾ ਤਨਰਧਨਾ ਪੰਥੀ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥੨॥ (1279)

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਤਜਥੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (1280)

ਪਉੜੀ ॥ (1279)

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਲਾਤਹ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥੪॥ (1280)

ਿੂ ਸਚਾ ਸਤਚਆਰੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ (1279)

ਪਉੜੀ ॥ (1280)

ਬੈਿਾ ਿਾੜੀ ਲਾਇ ਕਵਲੁ ਛਪਾਇਆ ॥ (1279)

ਦੋਵੈ ਿਰਿਾ ਉਪਾਇ ਇਕੁ ਵਰਤਿਆ ॥ (1280)

ਬਰਹਮੈ ਵਿਾ ਕਹਾਇ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (1279)

ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਵਰਿਾਇ ਅੰਦਤਰ ਵਾਦੁ ਘਤਿਆ ॥ (1280)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇ ਤਕਤਨ ਿੂ ਜਾਇਆ ॥ (1279)

ਪਰਤਵਰਤਿ ਤਨਰਤਵਰਤਿ ਹਾਿਾ ਦੋਵੈ ਤਵਤਚ ਧਰਮੁ ਤਿਰੈ ਰੈਬਾਤਰਆ ॥

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ ॥ (1279)

(1280)

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੁ ਖ ਤਪਆਸ ਰਜਾ ਧਾਇਆ ॥ (1279)
ਗੁਰ ਮਤਹ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ (1279)
ਸਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥ (1279)

ਮਨਮੁਖ ਕਚੇ ਕੂ ਤੜਆਰ ਤਿਨਹਹ ੀ ਤਨਹਚਉ ਦਰਗਹ ਹਾਤਰਆ ॥
(1280)
ਗੁਰਮਿੀ ਸਬਤਦ ਸੂਰ ਹੈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਜਨਹਹ ੀ ਮਾਤਰਆ ॥ (1280)
ਸਚੈ ਅੰਦਤਰ ਮਹਤਲ ਸਬਤਦ ਸਵਾਤਰਆ ॥ (1280)
ਸੇ ਭਗਿ ਿੁ ਧੁ ਭਾਵਦੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰਆ ॥ (1280)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1279)
ਵੈਦੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕਤੜ ਢੰਢੋਲੇ ਬਾਾਂਹ ॥ (1279)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨਹਹ ਾ ਤਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ॥੫॥
(1280)
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ਪਉੜੀ ॥ (1280)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਸੀ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ (1282)

ਸੋ ਹਤਰ ਸਦਾ ਸਰੇਵੀਐ ਤਜਸੁ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੈ ਵਾਰ ॥ (1280)

ਗੁਰਮਿੀ ਜਾਗੇ ਤਿਨਹਹ ੀ ਘਰੁ ਰਤਖਆ ਦੂ ਿਾ ਕਾ ਤਕਛੁ ਨ ਵਸਾਇ ॥੮॥

ਆਿਾਣੇ ਆਕਾਸ ਕਤਰ ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰਣਹਾਰ ॥ (1280)

(1282)

ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕੁ ਦਰਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ ॥ (1280)

ਪਉੜੀ ॥ (1282)

ਮਨਮੁਖ ਅਗੈ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗੀਐ ਬਹੁਿੀ ਹੋਵੈ ਮਾਰ ॥ (1280)

ਨਾਥ ਜਿੀ ਤਸਧ ਪੀਰ ਤਕਨੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (1282)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਿ ਤਸਉ ਲੇ ਖਾ ਤਨਬੜੈ ਬਖਸੇ ਤਸਿਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੁ ਝੈ ਸਮਾਇਆ ॥ (1282)

(1281)

ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਸ ਹੀ ਭਾਇਆ ॥ (1282)

ਓਥੈ ਹਥੁ ਨ ਅਪੜੈ ਕੂ ਕ ਨ ਸੁਣੀਐ ਪੁਕਾਰ ॥ (1281)

ਜਲਾ ਤਬੰਬੁ ਅਸਰਾਲੁ ਤਿਨੈ ਵਰਿਾਇਆ ॥ (1282)

ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਕਤਢ ਲਏ ਅੰਿੀ ਵਾਰ ॥ (1281)

ਨੀਲੁ ਅਨੀਲੁ ਅਗੰਮੁ ਸਰਜੀਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥ (1282)

ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਨੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਤਰ ਕਰਿਾਰ ॥੬॥

ਅਗਤਨ ਉਪਾਈ ਵਾਦੁ ਭੁ ਖ ਤਿਹਾਇਆ ॥ (1282)

(1281)

ਦੁ ਨੀਆ ਕੈ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ਦੂ ਜਾ ਭਾਇਆ ॥ (1282)

ਪਉੜੀ ॥ (1281)

ਰਖੈ ਰਖਣਹਾਰੁ ਤਜਤਨ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੯॥ (1282)

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੂ ਸਚੇ ਲੈ ਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥ (1281)

ਪਉੜੀ ॥ (1282)

ਦੂ ਜੈ ਦੂ ਜੀ ਿਰਿ ਹੈ ਕੂ ਤੜ ਤਮਲੈ ਨ ਤਮਤਲਆ ਜਾਇ ॥ (1281)

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹਉ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (1282)

ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜਐ ਆਪੇ ਕੁ ਦਰਤਿ ਦੇਇ ਤਦਖਾਇ ॥ (1281)

ਆਪੇ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗਸੀ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਾਰ ॥ (1282)

ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਹੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਇ ॥ (1281)

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰੁ ॥ (1282)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥
(1281)
ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲੁ ਅਤਲਪਿੁ ਹੈ ਐਸੀ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥
(1281)
ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਜਨਹਹ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ (1281)

ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁ ਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ (1282)
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਤਪ ਸਭਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥ (1282)
ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਵਰਿਦਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1282)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਲਗੈ ਸਤਚ ਤਪਆਰੁ ॥ (1283)

ਤਿਨਹਹ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨਹੀ ਜੋ ਹਤਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੭॥

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧੦॥ (1283)

(1281)

ਪਉੜੀ ॥ (1283)

ਪਉੜੀ ॥ (1282)

ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਇਕੋ ਿੂ ਧਣੀ ॥ (1283)

ਅਿੁ ਲੁ ਤਕਉ ਿੋਲੀਐ ਤਵਣੁ ਿੋਲੇ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ (1282)

ਿੂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਦੂ ਜੇ ਤਕਸੁ ਗਣੀ ॥ (1283)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਰੀਐ ਗੁਣ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (1282)

ਮਾਣਸ ਕੂ ੜਾ ਗਰਬੁ ਸਚੀ ਿੁ ਧੁ ਮਣੀ ॥ (1283)

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਆਤਪ ਿੋਲਸੀ ਆਪੇ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥ (1282)

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਰਚਾਇ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ॥ (1283)

ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ (1282)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਗਣੀ ॥ (1283)

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਸਚੀ ਬੂਝ ਤਦਿੀ ਬੁਝਾਇ ॥

ਜੇ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ਿ ਕੇਹੀ ਗਣਿ ਗਣੀ ॥ (1283)

(1282)

ਮਨਮੁਖ ਮੋਤਹ ਗੁਬਾਤਰ ਤਜਉ ਭੁ ਲਾ ਮੰਤਝ ਵਣੀ ॥ (1283)

ਜਗਿੁ ਮੁਸੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੁ ਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ (1282)

ਕਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇਕ ਕਣੀ ॥੧੧॥ (1283)
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ਪਉੜੀ ॥ (1283)

ਇਤਕ ਭਸਮ ਚੜਹਹ ਾਵਤਹ ਅੰਤਗ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵਹੀ ॥ (1284)

ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (1283)

ਇਤਕ ਜਟਾ ਤਬਕਟ ਤਬਕਰਾਲ ਕੁ ਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ ॥ (1284)

ਿੂ ਕਰਿਾ ਗੋਤਵੰਦੁ ਿੁ ਧੁ ਤਸਰਜੀ ਿੁ ਧੈ ਗੋਈ ॥ (1283)

ਇਤਕ ਨਗਨ ਤਿਰਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਂ ੀੀਦ ਨ ਸੋਵਹੀ ॥ (1285)

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਿੁ ਝ ਹੀ ਿੇ ਹੋਈ ॥ (1283)

ਇਤਕ ਅਗਤਨ ਜਲਾਵਤਹ ਅੰਗੁ ਆਪੁ ਤਵਗੋਵਹੀ ॥ (1285)

ਇਤਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂ ਕ ਕਹਤਹ ਕਹਾਵਤਹ ਕੋਈ ॥ (1283)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੋਵਹੀ ॥ (1285)

ਇਤਕ ਸਾਹ ਸਦਾਵਤਹ ਸੰਤਚ ਧਨੁ ਦੂ ਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (1283)

ਸੋਹਤਨ ਖਸਮ ਦੁ ਆਤਰ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੀ ॥੧੫॥ (1285)

ਇਤਕ ਦਾਿੇ ਇਕ ਮੰਗਿੇ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਸੋਈ ॥ (1283)

ਪਉੜੀ ॥ (1285)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ ਭੀਹਾਵਤਲ ਹੋਈ ॥ (1283)

ਇਤਕ ਜੈਨੀ ਉਝੜ ਪਾਇ ਧੁਰਹੁ ਖੁਆਇਆ ॥ (1285)

ਕੂ ੜ ਤਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੧੨॥ (1283)

ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਨ ਿੀਰਤਥ ਨਹਹ ਾਇਆ ॥ (1285)

ਪਉੜੀ ॥ (1284)

ਹਥੀ ਤਸਰ ਖੋਹਾਇ ਨ ਭਦੁ ਕਰਾਇਆ ॥ (1285)

ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1284)

ਕੁ ਤਚਲ ਰਹਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤਿ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ (1285)

ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ਹੈ ਨਾਤਮ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ (1284)

ਤਿਨ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਨ ਕਰਮੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (1285)

ਗੁਣ ਛੋਤਿ ਅਉਗਣ ਕਮਾਵਦੇ ਦਰਗਹ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥ (1284)

ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਵੇਜਾਤਿ ਜੂਿਾ ਖਾਇਆ ॥ (1285)

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਤਿਨੀ ਹਾਤਰਆ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥ (1284)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਆਚਾਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥ (1285)

ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਤਪਆਤਰ ॥ (1284)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਓਅੰਕਾਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੬॥ (1285)

ਤਜਨੀ ਪੁਰਖੀ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ (1284)

ਪਉੜੀ ॥ (1285)

ਿੂ ਗੁਣਦਾਿਾ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਹ ਅਸੀ ਅਵਗਤਣਆਰ ॥ (1284)

ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਤਿ ਨ ਪਿੀਜਈ ॥ (1285)

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧੩॥ (1284)

ਇਤਕ ਗਾਵਤਹ ਰਾਗ ਪਰੀਆ ਰਾਤਗ ਨ ਭੀਜਈ ॥ (1285)

ਪਉੜੀ ॥ (1284)

ਇਤਕ ਨਤਚ ਨਤਚ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜਈ ॥ (1285)

ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਚੁ ਸਮਹਹਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਇਤਕ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਤਹ ਮੂਰਖ ਤਿਨਾ ਤਕਆ ਕੀਜਈ ॥ (1285)

ਅੰਤਿ ਖਲੋ ਆ ਆਇ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਘਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਤਿਰ ਸਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਿੁ ਤਕਵੈ ਨ ਧੀਜਈ ॥ (1285)

ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਚਾ ਰਖਵਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਕਰਮ ਵਧਤਹ ਕੈ ਲੋ ਅ ਖਤਪ ਮਰੀਜਈ ॥ (1285)

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਦੀਵਾ ਬਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜਈ ॥ (1285)

ਮਨਮੁਖ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂ ਤੜਆਰ ਤਿਰਤਹ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਅਸਨੇ ਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘੀਜਈ ॥੧੭॥ (1285)

ਪਸੂ ਮਾਣਸ ਚੰਤਮ ਪਲੇ ਟੇ ਅੰਦਰਹੁ ਕਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਪਉੜੀ ॥ (1286)

ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਸਚੁ ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ (1284)

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ (1286)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਦੇਖਾਤਲਆ ॥੧੪॥ (1284)

ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਤਧਆਇ ਪੂਰਾ ਸਬਦੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ (1286)

ਪਉੜੀ ॥ (1284)

ਪੂਰੈ ਤਗਆਤਨ ਤਧਆਤਨ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (1286)

ਇਤਕ ਵਣ ਖੰਤਿ ਬੈਸਤਹ ਜਾਇ ਸਦੁ ਨ ਦੇਵਹੀ ॥ (1284)

ਹਤਰ ਸਤਰ ਿੀਰਤਥ ਜਾਤਣ ਮਨੂ ਆ ਨਾਇਆ ॥ (1286)

ਇਤਕ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੰਤਨ ਸੀਿਲੁ ਜਲੁ ਹੇਂਵਹੀ ॥ (1284)

ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਧੰਨੁ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ॥ (1286)
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ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੁ ਸਚਾ ਆਇਆ ॥ (1286)

ਮਖੀਂ ਤਮਿੈ ਮਰਣਾ ॥ (1286)

ਪੁਤਛ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਜਾਾਂ ਖਸਮੈ ਭਾਇਆ ॥ (1286)

ਤਜਨ ਿੂ ਰਖਤਹ ਤਿਨ ਨੇ ਤੜ ਨ ਆਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਿਰਣਾ ॥੨॥

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥੧੮॥ (1286)

(1286)
ਪਉੜੀ ॥ (1286)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1286)

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿੂ ਧਣੀ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ (1286)

ਕੁ ਲਹਾਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂ ਦੇ ਵਿੇ ਤਨਲਜ ॥ (1286)

ਿੂ ਦਾਿਾ ਸਤਭ ਮੰਗਿੇ ਇਕੋ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ (1286)

ਚੂਹਾ ਖਿ ਨ ਮਾਵਈ ਤਿਕਤਲ ਬੰਨੈਹ ਛਜ ॥ (1286)

ਤਜਨੀ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1286)

ਦੇਤਨਹਹ ਦੁ ਆਈ ਸੇ ਮਰਤਹ ਤਜਨ ਕਉ ਦੇਤਨ ਤਸ ਜਾਤਹ ॥ (1286)

ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੁ ਧੁ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥ (1286)

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪਈ ਤਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਤਹ ॥ (1286)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਦ ਸਲਾਹੀਐ ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥ (1286)

ਿਸਤਲ ਅਹਾੜੀ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸਾਵਣੀ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ (1286)
ਮੈ ਮਹਦੂ ਦੁ ਤਲਖਾਇਆ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਤਰ ਜਾਇ ॥ (1286)
ਦੁ ਨੀਆ ਕੇ ਦਰ ਕੇਿੜੇ ਕੇਿੇ ਆਵਤਹ ਜਾਾਂਤਹ ॥ (1286)
ਕੇਿੇ ਮੰਗਤਹ ਮੰਗਿੇ ਕੇਿੇ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਜਾਤਹ ॥੧॥ (1286)

ਤਵਣੁ ਪਰੀਿੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥
(1286)
ਿੂ ਪਰਭੁ ਸਤਭ ਿੁ ਧੁ ਸੇਵਦੇ ਇਕ ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ (1286)
ਦੇਤਹ ਦਾਨੁ ਸੰਿਖ
ੋ ੀਆ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਧਾਰੁ ॥੧੯॥ (1286)
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1287)

ਮ ੧ ॥ (1286)
ਸਉ ਮਣੁ ਹਸਿੀ ਤਘਉ ਗੁੜੁ ਖਾਵੈ ਪੰਤਜ ਸੈ ਦਾਣਾ ਖਾਇ ॥

ਰਾਿੀ ਕਾਲੁ ਘਟੈ ਤਦਤਨ ਕਾਲੁ ॥ (1287)

(1286)

ਤਛਜੈ ਕਾਇਆ ਹੋਇ ਪਰਾਲੁ ॥ (1287)

ਿਕੈ ਿੂ ਕੈ ਖੇਹ ਉਿਾਵੈ ਸਾਤਹ ਗਇਐ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (1286)

ਵਰਿਤਣ ਵਰਤਿਆ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ॥ (1287)

ਅੰਧੀ ਿੂ ਤਕ ਮੁਈ ਦੇਵਾਨੀ ॥ (1286)

ਭੁ ਤਲਆ ਚੁਤਕ ਗਇਆ ਿਪ ਿਾਲੁ ॥ (1287)

ਖਸਤਮ ਤਮਟੀ ਤਿਤਰ ਭਾਨੀ ॥ (1286)

ਅੰਧਾ ਝਤਖ ਝਤਖ ਪਇਆ ਝੇਤਰ ॥ (1287)

ਅਧੁ ਗੁਲਹਾ ਤਚੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣੁ ਗੈਤਣ ਚੜੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥ (1286)

ਤਪਛੈ ਰੋਵਤਹ ਤਲਆਵਤਹ ਿੇਤਰ ॥ (1287)

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਓਹਾ ਚੰਗੀ ਤਜ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ਖੁਦਾਇ ॥ (1286)

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥ (1287)

ਸਕਿਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਸੈ ਤਮਤਰਆ ਸਭ ਤਪਛੈ ਪੈ ਖਾਇ ॥ (1286)

ਮੋਇਆ ਰੋਂਤਹ ਰੋਂਦੇ ਮਤਰ ਜਾਾਂਹੀ
ਾਂ ੀ ॥ (1287)

ਹੋਇ ਸਿਾਣਾ ਘੁਰੈ ਨ ਮਾਵੈ ਸਾਤਹ ਗਇਐ ਪਛੁ ਿਾਇ ॥ (1286)

ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ (1287)

ਅੰਧਾ ਤਕਸ ਨੋ ਬੁਤਕ ਸੁਣਾਵੈ ॥ (1286)

ਸੇਈ ਮੁਏ ਤਜਨ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥ (1287)

ਖਸਮੈ ਮੂਤਲ ਨ ਭਾਵੈ ॥ (1286)
ਅਕ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇ ਅਕ ਤਿਿਾ ਅਕ ਿਾਲੀ ਬਤਹ ਖਾਇ ॥

ਮ ੧ ॥ (1287)

(1286)

ਮੁਆ ਤਪਆਰੁ ਪਰੀਤਿ ਮੁਈ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਵਾਦੀ ॥ (1287)

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਓਹੋ ਚੰਗਾ ਤਜ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ਖੁਦਾਇ ॥ (1286)

ਵੰਨੁ ਗਇਆ ਰੂਪੁ ਤਵਣਤਸਆ ਦੁ ਖੀ ਦੇਹ ਰੁਲੀ ॥ (1287)

ਨਾਨਕ ਦੁ ਨੀਆ ਚਾਤਰ ਤਦਹਾੜੇ ਸੁਤਖ ਕੀਿੈ ਦੁ ਖੁ ਹੋਈ ॥ (1286)

ਤਕਥਹੁ ਆਇਆ ਕਹ ਗਇਆ ਤਕਹੁ ਨ ਸੀਓ ਤਕਹੁ ਸੀ ॥ (1287)

ਗਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈਤਨ ਘਣੇ ਰੇ ਛਤਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ (1286)

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਗਲਾ ਗੋਈਆ ਕੀਿਾ ਚਾਉ ਰਲੀ ॥ (1287)
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ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ॥੨॥ (1287)

ਮ ੧ ॥ (1287)

ਪਉੜੀ ॥ (1287)

ਲਖ ਮਣ ਸੁਇਨਾ ਲਖ ਮਣ ਰੁਪਾ ਲਖ ਸਾਹਾ ਤਸਤਰ ਸਾਹ ॥

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ (1287)

(1287)

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਿੁ ਬਉਰਾਨਾ ਨਾਵੈ ਸਾਰ ਨ ਪਾਈ ॥ (1287)

ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇ ਜੇ ਲਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ (1287)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨਹਹ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥ (1287)

ਤਜਥੈ ਸਾਇਰੁ ਲੰਘਣਾ ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾਹ ॥ (1287)

ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿੇਹਾ ਤਜਸੁ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥ (1287)

ਕੰਧੀ ਤਦਤਸ ਨ ਆਵਈ ਧਾਹੀ ਪਵੈ ਕਹਾਹ ॥ (1287)

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਹੁ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ਓਥੈ ਜਾਣੀਅਤਹ ਸਾਹ ਕੇਈ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥ (1287)

(1287)

ਪਉੜੀ ॥ (1287)

ਤਬਤਖਆ ਕਦੇ ਹੀ ਰਜੈ ਨਾਹੀ ਮੂਰਖ ਭੁ ਖ ਨ ਜਾਈ ॥ (1287)

ਇਕਨਹਹ ਾ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰਤਦ ਰਬਾਣੀਐ ॥ (1287)

ਦੂ ਜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਲਤਗ ਤਵਗੁਿਾ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

ਬਧੇ ਛੁ ਟਤਹ ਸਤਚ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥ (1287)

(1287)

ਤਲਤਖਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਸੋ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ॥ (1288)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥੨੦॥
(1287)

ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥ (1288)
ਭਉਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ਸਬਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ॥ (1288)
ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ ॥ (1288)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1287)
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁ ਇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ (1287)
ਸੋ ਧਨੁ ਤਮਤ੍ਰੁ ਨ ਕਾਾਂਢੀਐ ਤਜਿੁ ਤਸਤਰ ਚੋਟਾਾਂ ਖਾਇ ॥ (1287)
ਤਜਨ ਕੈ ਪਲੈ ਧਨੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਿਕੀਰ ॥ (1287)
ਤਜਨਹਹ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਿੂ ਵਸਤਹ ਿੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੧॥ (1287)
ਮ ੧ ॥ (1287)
ਦੁ ਖੀ ਦੁ ਨੀ ਸਹੇੜੀਐ ਜਾਇ ਿ ਲਗਤਹ ਦੁ ਖ ॥ (1287)
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਸੈ ਨ ਲਥੀ ਭੁ ਖ ॥ (1287)

ਤਨੰਦਕ ਲਾਇਿਬਾਰ ਤਮਲੇ ਹੜਹਹ ਵਾਣੀਐ ॥ (1288)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ॥੨੧॥ (1288)
ਮ ੧ ॥ (1288)
ਹਰਣਾਾਂ ਬਾਜਾਾਂ ਿੈ ਤਸਕਦਾਰਾਾਂ ਏਨਹਹ ਾ ਪਤੜਹਹ ਆ ਨਾਉ ॥ (1288)
ਿਾਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਿਹਾਇਤਨ ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ (1288)
Hindu government officials are like captive
trained falcons and deer that are used to trap
their own kind. Such people have no place/honor
in the court of God/Truth. AGGS, M 1, p. 1288.

ਰੂਪੀ ਭੁ ਖ ਨ ਉਿਰੈ ਜਾਾਂ ਦੇਖਾਾਂ ਿਾਾਂ ਭੁ ਖ ॥ (1287)
ਜੇਿੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਿੇਿੇ ਲਗਤਹ ਦੁ ਖ ॥੨॥ (1287)
ਮ ੧ ॥ (1287)
ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧੁ ਮਨੁ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਿਨੁ ਅੰਧੁ ॥ (1287)
ਤਚਕਤੜ ਲਾਇਐ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾਾਂ ਿੁ ਟੈ ਪਥਰ ਬੰਧੁ ॥ (1287)

Guru Nanak compares the Hindu elite, Dwijas
(twice born: Brahman, Kshatriya, and Vaishya)
who were working for the Muslim rulers with
trained animals and birds, often used to trap their
own kind. It was the Hindu elite that helped the
Muslim rulers to expand and consolidate their
power over the Hindus:

ਬੰਧੁ ਿੁ ਟਾ ਬੇੜੀ ਨਹੀ ਨਾ ਿੁ ਲਹਾ ਨਾ ਹਾਥ ॥ (1287)

ਸੋ ਪਤੜਆ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਤਜਨਹਹ ੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ ॥ (1288)

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਕੇਿੇ ਿੁ ਬੇ ਸਾਥ ॥੩॥ (1287)

ਪਤਹਲੋ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਤਰ ਜੰਮੈ ਿਾ ਉਪਤਰ ਹੋਵੈ ਛਾਾਂਉ ॥ (1288)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

253

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਪਉੜੀ ॥ (1288)
ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁ ਿੇ ॥ (1288)

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਮੇਦਨੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ (1288)

ਜਾਇ ਜਗਾਇਤਨਹਹ ਬੈਿੇ ਸੁਿੇ ॥ (1288)

ਭੈ ਤਬਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਕਟੀਐ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥ (1288)

ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਤਨਹਹ ਘਾਉ ॥ (1288)

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਭਉ ਊਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ ॥ (1288)

ਰਿੁ ਤਪਿੁ ਕੁ ਤਿਹੋ ਚਤਟ ਜਾਹੁ ॥ (1288)
The rulers are like tigers/lions and their officials
as dogs, who harass and persecute the innocent
subjects. The claws of the dogs (government
servants) inflict wounds on the public. The rulers
suck the blood of the public through these dogs
who lick the wounds. AGGS, M 1, p. 1288.

ਭੈ ਿੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਤਮਤਲ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ (1288)

In an uplifting message of hope for redemption
and regeneration for the demoralized and
dehumanized Hindu society, Nanak declared that
“powerlessness” is a curse but not a Divine curse.
Oppression is immoral but so also is submission to
it without moral resistance.

(1288)

ਭੈ ਿੇ ਭੈਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1288)
ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਪਾਈਐ ਤਜਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ (1288)
ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਰ ਸਨਾ ਜਲਿੇ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥
(1288)
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥੨੨॥
ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧ ॥ (1288)
ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਿੀ ਭੁ ਖੈ ਸਾਦੈ ਗੰਢੁ ॥ (1288)
ਲਬੈ ਮਾਲੈ ਘੁਤਲ ਤਮਤਲ ਤਮਚਤਲ ਊਂਘੈ ਸਉਤੜ ਪਲੰਘੁ ॥ (1288)
ਭੰਉਕੈ ਕੋਪੁ ਖੁਆਰੁ ਹੋਇ ਿਕੜੁ ਤਪਟੇ ਅੰਧੁ ॥ (1288)

Guru Nanak denounced the oppressive and
bigoted Muslim rulers and their administrators
while the Hindu elite were hand-in-hand with the
oppressors. Beyond the confines of sub-continent,
in Europe the custodians of Christianity invested
despots with “divine rights,” and in the Muslim
world, the ruler (khalifa or caliph) was regarded as
the representative of Prophet Mohammad.
Contrary to the norms, Nanak called for the
establishment of the rule of justice for all,
declaring spiritual and temporal sovereignty. He
proclaimed that the ultimate source of spiritual as
well as temporal power is God and it is the duty of
a
gurmukh
(God-centered
being/moral
enlightened-being) to oppose tyranny, injustice
and immorality:

ਚੁਪੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਤਹ ਗੰਧੁ ॥੧॥ (1288)
ਮ ੧ ॥ (1288)
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰਜੇ ਿਗ ॥ (1288)
ਏਨੀ ਿਗੀਂ ਜਗੁ ਿਤਗਆ ਤਕਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥ (1288)
ਏਨਾ ਿਗਤਨਹਹ ਿਗ ਸੇ ਤਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥ (1288)
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਮੁਿੇ ਜਾਤਹ ॥੨॥ (1288)
ਪਉੜੀ ॥ (1288)
ਪਤੜਆ ਲੇ ਖੇਦਾਰੁ ਲੇ ਖਾ ਮੰਗੀਐ ॥ (1288)
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂ ਤੜਆਰੁ ਅਉਖਾ ਿੰਗੀਐ ॥ (1288)
ਅਉਘਟ ਰੁਧੇ ਰਾਹ ਗਲੀਆਾਂ ਰੋਕੀਆਾਂ ॥ (1288)
ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਬਤਦ ਸੰਿੋਖੀਆਾਂ ॥ (1288)

ਤਜਥੈ ਜੀਆਾਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ॥ (1288)
ਨਕੀਂ ਵਢੀਂ ਲਾਇਿਬਾਰ ॥੨॥ (1288)

ਗਤਹਰ ਗਭੀਰ ਅਥਾਹੁ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ॥ (1288)
ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਹੁ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਛੁ ਟਸੀ ॥ (1288)
ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਹੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (1288)
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ਚਲੇ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿਾਵਤਣ ਿਤਿਆ ॥ (1289)
ਬਲਦੀ ਅੰਦਤਰ ਿੇਲੁ ਦੁ ਤਬਧਾ ਘਤਿਆ ॥ (1289)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1289)

ਆਇਆ ਉਿੀ ਖੇਲੁ ਤਿਰੈ ਉਵਤਿਆ ॥ (1289)

ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਤਿਨ ਤਕਆ ਖੁਸੀਆ ਤਕਆ ਪੀੜ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੁ ਸਚੈ ਰਤਿਆ ॥੨੪॥ (1289)

(1289)
ਧਰਿੀ ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਇਤਕ ਦਤਰ ਰਹਤਨ ਵਜੀਰ ॥ (1289)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1289)

ਇਕਨਾ ਵਿੀ ਆਰਜਾ ਇਤਕ ਮਤਰ ਹੋਤਹ ਜਹੀਰ ॥ (1289)

ਪਤਹਲਾਾਂ ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਤਮਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਤਰ ਵਾਸੁ ॥ (1289)

ਇਤਕ ਦੇ ਖਾਤਹ ਤਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਇਤਕ ਸਦਾ ਤਿਰਤਹ ਿਕੀਰ ॥
(1289)
ਹੁਕਮੀ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੀ ਢਾਹੇ ਏਕ ਚਸੇ ਮਤਹ ਲਖ ॥ (1289)
ਸਭੁ ਕੋ ਨਥੈ ਨਤਥਆ ਬਖਸੇ ਿੋੜੇ ਨਥ ॥ (1289)
ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਲੇ ਖੇ ਬਾਝੁ ਅਲਖੁ ॥ (1289)
ਤਕਉ ਕਥੀਐ ਤਕਉ ਆਖੀਐ ਜਾਪੈ ਸਚੋ ਸਚੁ ॥ (1289)
ਕਰਣਾ ਕਥਨਾ ਕਾਰ ਸਭ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਅਕਥੁ ॥ (1289)
ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਇ ॥ (1289)

ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਤਹ ਤਮਤਲਆ ਹਿੁ ਚੰਮੁ ਿਨੁ ਮਾਸੁ ॥ (1289)
ਮਾਸਹੁ ਬਾਹਤਰ ਕਤਢਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸੁ ਤਗਰਾਸੁ ॥ (1289)
ਮੁਹੁ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੈ ਕੀ ਮਾਸੈ ਅੰਦਤਰ ਸਾਸੁ ॥ (1289)
ਵਿਾ ਹੋਆ ਵੀਆਤਹਆ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸੁ ॥ (1289)
ਮਾਸਹੁ ਹੀ ਮਾਸੁ ਊਪਜੈ ਮਾਸਹੁ ਸਭੋ ਸਾਕੁ ॥ (1289)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਿਾਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥ (1289)
ਆਤਪ ਛੁ ਟੇ ਨਹ ਛੂ ਟੀਐ ਨਾਨਕ ਬਚਤਨ ਤਬਣਾਸੁ ॥੧॥ (1289)

ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ (1289)
ਮ ੧ ॥ (1289)

ਮ ੧ ॥ (1289)
ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਿ ਨਉ ਕੁ ਲ ਬੰਧੁ ॥ (1289)

ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਤਰ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥
(1289)

ਪੂਜੈ ਪਰਾਣ ਹੋਵੈ ਤਥਰੁ ਕੰਧੁ ॥ (1289)

ਕਉਣੁ ਮਾਸੁ ਕਉਣੁ ਸਾਗੁ ਕਹਾਵੈ ਤਕਸੁ ਮਤਹ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥

ਕਹਾਾਂ ਿੇ ਆਇਆ ਕਹਾਾਂ ਏਹੁ ਜਾਣੁ ॥ (1289)

(1289)

ਜੀਵਿ ਮਰਿ ਰਹੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1289)

ਗੈਂਿਾ ਮਾਤਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆ ਕੀ ਬਾਣੇ ॥ (1289)

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥ (1289)

ਮਾਸੁ ਛੋਤਿ ਬੈਤਸ ਨਕੁ ਪਕੜਤਹ ਰਾਿੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ॥ (1289)

ਇਹੁ ਪਰਸਾਦੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਜਾਣੈ ॥ (1289)

ਿੜੁ ਕਤਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੋ ਤਦਖਲਾਵਤਹ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥

ਹੋਂਦਾ ਿੜੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥ (1289)

(1289)

ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ ॥੨॥ (1289)

ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਕਹੈ ਨ ਕਤਹਆ ਬੂਝੈ ॥ (1289)

ਪਉੜੀ ॥ (1289)
ਪੜਹਹ ੀਐ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਹੋਤਰ ਬੁਧਾਂੀੀ ਤਮਤਥਆ ॥ (1289)
ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰ ਜਨਮੁ ਤਬਰਤਥਆ ॥ (1289)
ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥ (1289)
ਸਭੁ ਜਗੁ ਗਰਤਬ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਨ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ (1289)

ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਤਜ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਰਦੈ ਤਸ ਲੋ ਚਨ ਨਾਹੀ ॥
(1289)
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕੀ ਰਕਿੁ ਤਨਪੰਨੇ ਮਛੀ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਾਂਹੀ ॥ (1289)
ਇਸਿਰ ੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਾਂ ਤਨਤਸ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧੁ ਕਮਾਹੀ ॥ (1290)
ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਾਂਿੇ ॥ (1290)
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ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਿੁ ਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਾਂਿੇ ॥ (1290)

ਇਸਿਰ ੀ ਪੁਰਖ ਤਨਪਜਤਹ ਮਾਸਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸੁਲਿਾਨਾਾਂ ॥ (1290)

ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਚੰਗਰ
ੇ ਾ ॥ (1290)

ਜੇ ਓਇ ਤਦਸਤਹ ਨਰਤਕ ਜਾਾਂਦੇ ਿਾਾਂ ਉਨਹਹ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲੈ ਣਾ ॥

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਮਾਸਹੁ ਹੋਏ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥ (1290)

(1290)

ਅਭਖੁ ਭਖਤਹ ਭਖੁ ਿਤਜ ਛੋਿਤਹ ਅੰਧੁ ਗੁਰੂ ਤਜਨ ਕੇਰਾ ॥ (1290)

ਦੇਂਦਾ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਲੈ ਦੇ ਦੇਖਹੁ ਏਹੁ ਤਧਙਾਣਾ ॥ (1290)

ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਾਂਿੇ ॥ (1290)

ਆਤਪ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋ ਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਾਂਿੇ ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ॥ (1290)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਿੁ ਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਾਂਿੇ ॥ (1290)

ਪਾਾਂਿੇ ਿੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਤਕਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥ (1290)

ਮਾਸੁ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸੁ ਕਿੇਬਾਂੀੀ ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਮਾਸੁ ਕਮਾਣਾ ॥ (1290)
ਜਤਜ ਕਾਤਜ ਵੀਆਤਹ ਸੁਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸੁ ਸਮਾਣਾ ॥ (1290)
Only fools argue about flesh and meat, because
of utter ignorance.
What is meat, and what is vegetable? What is sin
in eating either? They are both made of the same
ingredients.
It was the practice of the Hindu gods to kill the
rhinoceros, and make a feast of the burnt
offering.
Those who renounce meat, and hold their noses
when sitting near it, devour men at night.(Take
advantage of poor and ignorant).
They practice hypocrisy, and make a show before
other people, but they themselves are steeped in
ignorance.
…..
In the flesh we are conceived, and in the flesh we
are born; we are vessels of flesh.
………..
All beings and creatures are flesh; the soul has
taken up its home in the flesh.
……
In the flesh we are conceived, and in the flesh we
are born; we are vessels of flesh.
……
Meat is allowed in the Puraanas, meat is allowed
in the Bible and the Koran. Throughout the four
ages, meat has been consumed.
It is featured in sacred feasts and marriage
festivities; meat is used in them.
Guru Nanak is critical of the High Caste Pandits
who looked down on meat eaters.

ਿੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਾਂ ਿੋਇਅਹੁ ਤਿਰ ਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥
(1290)
ਿੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਹਛਾ ਿੋਐ ਬਹੁਿੁ ਤਬਕਾਰਾ ॥ (1290)
ਏਿੇ ਰਸ ਛੋਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥
(1290)
ਪਉੜੀ ॥ (1290)
ਹਉ ਤਕਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥
(1290)
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸੇ ਿੁ ਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥ (1290)
ਇਤਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਤਰ ਭਰਮਦੇ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
(1290)
ਦੇਸ ਤਦਸੰਿਰ ਭਤਵ ਥਕੇ ਿੁ ਧੁ ਅੰਦਤਰ ਆਪੁ ਲੁ ਕਾਇਆ ॥ (1290)
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਆਤਪ ਤਦਖਾਇਆ ॥
(1290)
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥ (1290)
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰੁ ਤਜਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥ (1290)
ਇਕੁ ਤਥਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਭਾਇਆ ॥੨੫॥
(1290)
ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1290)
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਤਬਰਖੁ ਿਲ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਤਵਸੁ ॥ (1290)
ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਖਵਾਲੇ ਤਿਸੁ ॥੧॥ (1290)
ਪਉੜੀ ॥ (1290)
ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਇਆ ॥ (1290)
ਿੇਰੈ ਹਤਥ ਤਨਬੇੜੁ ਿੂ ਹੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥ (1290)
ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਤਨ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ॥ (1290)
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ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਤਨਹਹ ਚਤੜਆ ਨਚਸੀ ॥ (1290)

ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਮ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭਾਾਂਿਾ ਧਨੁ ਮਸੁ ॥ (1291)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਬੇੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥ (1290)

ਧਨੁ ਲੇ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਲਖਾਇਆ ਸਚੁ ॥੧॥ (1291)

ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ ਅਨਤਦਨੁ ਭਖਸੀ ॥ (1290)
ਿਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗ ਹੁਕਮੀ ਛੁ ਟਸੀ ॥ (1290)

ਮ ੧ ॥ (1291)

ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਕੂ ੜੁ ਤਨਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥ (1290)

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਤਪ ਉਪਤਰ ਲੇ ਖੁ ਤਭ ਿੂ ੰ ॥ (1291)
ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂ ਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ॥੨॥ (1291)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1291)

ਪਉੜੀ ॥ (1291)

ਘਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਦੇਖਾਇ ਦੇਇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ਿੂ ੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਦਾ ਆਤਪ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥ (1291)

(1291)

ਿੁ ਧੁ ਤਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿੂ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ (1291)

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਤਨਕਾਰ ਧੁਤਨ ਿਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (1291)

ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਿੁ ਧੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ (1291)

ਦੀਪ ਲੋ ਅ ਪਾਿਾਲ ਿਹ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥ (1291)

ਿੂ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਦਖਾਈ ॥ (1291)

ਿਾਰ ਘੋਰ ਬਾਤਜੰਿਰ ਿਹ ਸਾਤਚ ਿਖਤਿ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥ (1291)

ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਦੁ ਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਗਵਾਈ ॥

ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਤਰ ਰਾਗੁ ਸੁਤਨ ਸੁੰਤਨ ਮੰਿਤਲ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ (1291)

(1291)

ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰੀਐ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇ ॥ (1291)

ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਿਸੁ ਮੇਤਲ ਲੈ ਤਹ ਸੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ (1291)

ਉਲਤਟ ਕਮਲੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਤਰਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਿੂ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ॥ (1291)

(1291)

ਤਜਿੁ ਿੂ ਲਾਇਤਹ ਸਤਚਆ ਤਿਿੁ ਕੋ ਲਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ

ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਸਮਾਇ ॥ (1291)

॥੨੮॥੧॥ ਸੁਧੁ (1291)

ਸਤਭ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਤਮਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥ (1291)
ਸਬਦੁ ਖੋਤਜ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੧॥ (1291)

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1327)

ਮ ੧ ॥ (1291)

ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਿੀ ਤਬਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (1327)

ਤਚਤਲਤਮਤਲ ਤਬਸੀਆਰ ਦੁ ਨੀਆ ਿਾਨੀ ॥ (1291)

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਿਰਣਾ ਨਾਇ ਪਤਿ ਪੂਜ ॥ (1327)

ਕਾਲੂ ਤਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨ ਮਾਨੀ ॥ (1291)

ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਗਹਣਾ ਮਤਿ ਮਕਸੂਦੁ ॥ (1327)

ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਿਰੀਨ ਿੂ ਦਰੀਆਉ ਖੁਦਾਇਆ ॥ (1291)

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਨਾਉ ਮੰਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥ (1327)

ਏਕੁ ਚੀਜੁ ਮੁਝੈ ਦੇਤਹ ਅਵਰ ਜਹਰ ਚੀਜ ਨ ਭਾਇਆ ॥ (1291)

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ (1327)

ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂ ਜੈ ਤਹਕਮਤਿ ਖੁਦਾਇਆ ॥ (1291)

ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲੀ ਪਾਜੁ ॥ (1327)

ਮਨ ਿੁ ਆਨਾ ਿੂ ਕੁ ਦਰਿੀ ਆਇਆ ॥ (1291)

ਜੈ ਬਖਸੇ ਿੈ ਪੂਰਾ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1327)

ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਬਾਨ ਮਸਿਾਨਾ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ (1291)

ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਨਾਉ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (1327)

ਆਿਸ ਦੁ ਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥੨॥ (1291)

ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਲਸਕਰੁ ਨਾਉ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥ (1327)
ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਮਾਣੁ ਮਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1327)

ਸਲੋ ਕ ਮ ੧ ॥ (1291)

ਿੇਰੀ ਨਦਰੀ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ (1327)
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ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਸਹਜੁ ਨਾਇ ਸਾਲਾਹ ॥ (1327)

ਿੇ ਿਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇ ਵਤਹ ਵਾਸਤਹ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ॥੨॥ (1328)

ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਖੁ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥ (1327)

ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਤਗਆਈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਬਹੁਿੁ ਬਿਾਵੈ ॥ (1328)

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਸਤਭ ਸੁਖ ਵਸਤਹ ਮਤਨ ਆਇ ॥ (1327)

ਏਿੇ ਗੁਣ ਏਿੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵੈ ॥੩॥ (1328)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਇ ॥੩॥ (1327)

ਿੁ ਧੁ ਸਾਲਾਹਤਨ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥ (1328)

ਨਾਰੀ ਬੇਰੀ ਘਰ ਦਰ ਦੇਸ ॥ (1327)

ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਿਲਬ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥

ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਤਹ ਵੇਸ ॥ (1327)

(1328)

ਜਾਾਂ ਸਦੇ ਿਾਾਂ ਤਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥ (1327)
ਨਾਨਕ ਕੂ ੜੁ ਕੂ ੜੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੪॥੧॥ (1327)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328)
ਜਾ ਕੈ ਰੂਪੁ ਨਾਹੀ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਮਾਸਾ ॥ (1328)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਲੇ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਹੈ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1327)
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਥੈ ਲੋ ਇ ॥ (1327)
ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਇ ॥੧॥ (1327)
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੁ ॥ (1327)
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(1328)
ਅਉਧੂ ਸਹਜੇ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥ (1328)
ਜਾ ਿੇ ਤਿਤਰ ਨ ਆਵਹੁ ਸੈਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1328)
ਜਾ ਕੈ ਕਰਮੁ ਨਾਹੀ ਧਰਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸੁਤਚ ਮਾਲਾ ॥ (1328)

(1327)

ਤਸਵ ਜੋਤਿ ਕੰਨਹੁ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥ (1328)

ਪਾਿਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ ਹੋਵਤਹ ਲਾਖ ਕਰੋਤੜ ॥ (1327)

ਜਾ ਕੈ ਬਰਿੁ ਨਾਹੀ ਨੇ ਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਬਕਬਾਈ ॥ (1328)

ਿੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਤਿ ਿਾ ਪਵੈ ਜਾਾਂ ਤਸਰੈ ਹੋਵਤਹ ਹੋਤਰ ॥੨॥ (1327)

ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ ਕੀ ਤਚੰਿ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੁ ਰਮਾਈ ॥੩॥ (1328)

ਦੂ ਖਾ ਿੇ ਸੁਖ ਊਪਜਤਹ ਸੂਖੀ ਹੋਵਤਹ ਦੂ ਖ ॥ (1328)
ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਿੂ ਸਾਲਾਹੀਅਤਹ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਕੈਸੀ ਭੂ ਖ ॥੩॥ (1328)
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕੁ ਿੂ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੈਸਾਰੁ ॥ (1328)
ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੇ ਿਨ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰ ॥੪॥੨॥ (1328)

ਜਾ ਕੈ ਆਸ ਨਾਹੀ ਤਨਰਾਸ ਨਾਹੀ ਤਚਤਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਝਾਈ ॥
(1328)
ਿੰਿ ਕਉ ਪਰਮ ਿੰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਨਾਨਕਾ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥
(1328)
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328)
ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਬੇਦ ਬਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਤਰ ਛੋਿੀ ਮਾਇਆ ॥ (1328)
ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਤਸਧ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥
(1328)
ਬਾਬਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਿਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥

ਿਾ ਕਾ ਕਤਹਆ ਦਤਰ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1328)
ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਦੁ ਇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥੧॥ (1328)
ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਸਰਬੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ (1328)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1328)

(1328)

ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਚੂਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (1328)

ਦੁ ਸਮਨੁ ਦੂ ਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇ ੜੈ ਹਤਰ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੨॥ (1328)

(1328)

ਕਤਲ ਮਤਹ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨੁ ਜਾਣੁ ॥ (1328)

ਅਗਤਨ ਤਬੰਬ ਪਵਣੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿੀਤਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥ (1328)

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥ (1328)
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ਕਹਣਾ ਸੁਨਣਾ ਅਕਥ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ (1328)

ਜਿੁ ਸਿੁ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਤਰ ਪਰਾਪਤਿ ਪਾਿੀ ਧਾਨੁ ॥

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨਾਨਕ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥੪॥੫॥ (1328)

(1329)
ਦੂ ਧੁ ਕਰਮੁ ਸੰਿਖ
ੋ ੁ ਘੀਉ ਕਤਰ ਐਸਾ ਮਾਾਂਗਉ ਦਾਨੁ ॥੩॥ (1329)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328)
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਸੰਤਗ ਗਹੇ ॥
(1328)
ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਤਸਖੁ ਸ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ॥੧॥
(1328)
ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਿੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ (1328)
ਸਰੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1328)
ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਲਆ ਦੁ ਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥
(1329)

ਤਖਮਾ ਧੀਰਜੁ ਕਤਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਜੇ ਬਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥
(1329)
Make forgiveness and fortitude your milch cow
and modesty the calf that drinks the milk.
AGGS, M 1, p. 1329.
ਤਸਿਤਿ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮਾਾਂਗਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਿੁ ਰਹੈ
॥੪॥੭॥ (1329)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਿਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329)

(1329)

ਆਵਿੁ ਤਕਨੈ ਨ ਰਾਤਖਆ ਜਾਵਿੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ ਜਾਇ ॥ (1329)

ਰਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਿਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥ (1329)

ਤਜਸ ਿੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜਾਾਂ ਉਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਤਿ ਸਉਰੈ ਿਾਸੁ ਚਰਣ ਤਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥

(1329)

(1329)

ਿੂ ਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥ (1329)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਉਪਜਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਵ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਇਬਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥

(1329)

ਰਹਾਉ ॥ (1329)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਪਦੁ ਪਾਈਐ

ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਤਟੰਿ ਲਗਿ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਿੇਰ

॥੪॥੬॥ (1329)

ਭਰੀਅਿ ਹੈ ॥ (1329)
ਿੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਤਜਉ ਉਸ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥
(1329)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329)
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ (1329)
ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਪਾਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ॥੧॥
(1329)

ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਤਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਦਾਸੀ
॥੩॥ (1329)
ਤਜਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸਉਤਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਤਹਆ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥

ਕਰਿਾ ਿੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥ (1329)
ਇਕ ਦਤਖਣਾ ਹਉ ਿੈ ਪਤਹ ਮਾਗਉ ਦੇਤਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1329)
ਪੰਚ ਿਸਕਰ ਧਾਵਿ ਰਾਖੇ ਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ (1329)
ਤਦਸਤਟ ਤਬਕਾਰੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥੨॥
(1329)

ਸੁਰਿੀ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਚਤਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਤਰ ਪਰਗਾਸੀ ॥ (1329)

(1329)
ਤਜਸ ਿੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਤਗਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ
ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੮॥ (1329)
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329)
ਤਦਸਤਟ ਤਬਕਾਰੀ ਬੰਧਤਨ ਬਾਾਂਧੈ ਹਉ ਤਿਸ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥
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(1329)
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੂ ਲਾ ਤਿਰੈ ਅਜਾਈ ॥੧॥ (1329)
ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰ ॥ (1329)
ਿੁ ਤਨ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1329)
ਊਚਾ ਿੇ ਿੁ ਤਨ ਨੀਚੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥ (1329)
ਤਜਨੀ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਤਣਆ ਜਤਗ ਿੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ (1329)
ਿਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂ ਲਾ ਹੋਈ ॥ (1329)
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਿਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥ (1330)
ਨਾਉ ਪਰਭਾਿੈ ਸਬਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਿਹੁ ਦੁ ਨੀ ਪਰੀਿਾ ॥ (1330)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਜਤਗ ਹਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਜੀਿਾ
॥੪॥੯॥ (1330)

May-June 2015

Do not ask for one’s caste/social status or
lineage; ask whether there is Truth in one’s
heart. One’s status and respect is determined by
one’s deeds. O Nanak, one obtains liberation
from life’s suffering by contemplation on
God/Truth. AGGS, M 1, p. 1330.
AGGS rejects the law of karma and reincarnation,
when it urges humans to rise above animal level to
become gurmukhs/moral enlightened-beings, and
stresses the freedom of action and responsibility
for the consequences. Besides, contrary to the law
of karma and reincarnation that determines one’s
caste and status in society, it is one’s deeds that
determine one’s worth and respect in society:

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1330)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1330)
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਧਾਇਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਆਕਾਤਸ ॥ (1330)
ਿਸਕਰ ਸਬਤਦ ਤਨਵਾਤਰਆ ਨਗਰੁ ਵੁ ਿਾ ਸਾਬਾਤਸ ॥ (1330)
ਜਾ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਰਾਤਖ ਲੈ ਤਹ ਸਾਬਿੁ ਹੋਵੈ ਰਾਤਸ ॥੧॥ (1330)
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਨਤਧ ਮੇਰੈ ॥ (1330)
ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਤਹ ਲਗਉ ਪਤਗ ਿੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1330)
ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਭੋਗੀਆ ਮਨੁ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ (1330)
ਮਨੁ ਦਾਿਾ ਮਨੁ ਮੰਗਿਾ ਮਨ ਤਸਤਰ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ (1330)
ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਬਰਹਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥ (1330)
ਘਤਟ ਘਤਟ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥ (1330)

ਜਾਗਿੁ ਤਬਗਸੈ ਮੂਿੋ ਅੰਧਾ ॥ (1330)
ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥ (1330)
ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥ (1330)
ਉਰਝੀ ਿਾਣੀ ਤਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥ (1330)
ਜਾਗਤਸ ਜੀਵਣ ਜਾਗਣਹਾਰਾ ॥ (1330)
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭੰਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1330)
ਕਤਹਓ ਨ ਬੂਝੈ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਝੈ ਭੋਂਿੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ (1330)
ਆਪੇ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕਰਮੀ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੨॥ (1330)
ਤਦਨੁ ਤਦਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਛੀਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਘਟਾਈ ॥
(1330)

ਖੋਟੋ ਪੂਿੋ ਰਾਲੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥ (1330)

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਿੋ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਜਬ ਲਗ ਦੂ ਜੀ ਰਾਈ ॥੩॥

ਜਾ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੇਰੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੩॥

(1330)

(1330)

ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੀਆ ਦੇਤਖ ਸਮਹਹਾਲੈ ਸੁਖੁ ਦੁ ਖੁ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ॥
(1330)

ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇ ਹੁ ਬਿਾਇ ॥ (1330)

ਕਰਮਹੀਣੁ ਸਚੁ ਭੀਤਖਆ ਮਾਾਂਗੈ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੪॥੧੧॥
(1330)

ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ (1330)
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁ ਖੁ ਕਾਟੀਐ ਨਾਨਕ ਛੂ ਟਤਸ ਨਾਇ ॥੪॥੧੦॥

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1330)

(1330)

ਮਸਤਟ ਕਰਉ ਮੂਰਖੁ ਜਤਗ ਕਹੀਆ ॥ (1330)
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ਅਤਧਕ ਬਕਉ ਿੇਰੀ ਤਲਵ ਰਹੀਆ ॥ (1330)

ਤਜਵ ਆਇਆ ਤਿਵ ਜਾਇਸੀ ਕੀਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਇ ॥ (1331)

ਭੂ ਲ ਚੂਕ ਿੇਰੈ ਦਰਬਾਤਰ ॥ (1330)

ਮਨਮੁਤਖ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ (1331)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ ॥੧॥ (1330)

ਜਗੁ ਖੋਟੌ ਸਚੁ ਤਨਰਮਲੌ ਗੁਰ ਸਬਦੀਂ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (1331)

ਐਸੇ ਝੂ ਤਿ ਮੁਿੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ (1330)

ਿੇ ਨਰ ਤਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥

ਤਨੰਦਕੁ ਤਨੰਦੈ ਮੁਝੈ ਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1330)

(1331)

ਤਜਸੁ ਤਨੰਦਤਹ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥ (1330)

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਨੀਝਰੁ ਝਰੈ ਅਮਰ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ॥ (1331)

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਦਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥ (1330)

ਨਾਨਕੁ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨੁ ਸੈ ਥੇ ਭਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਪਰੀਤਿ ॥੫॥੧੩॥ (1331)

ਕਾਰਣ ਨਾਮੁ ਅੰਿਰਗਤਿ ਜਾਣੈ ॥ (1330)
ਤਜਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥੨॥ (1330)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331)

ਮੈ ਮੈਲੌ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ (1330)

ਗੀਿ ਨਾਦ ਹਰਖ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (1331)

ਊਿਮੁ ਆਤਖ ਨ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ (1330)

ਰਹਸ ਰੰਗ ਿੁ ਰਮਾਇਤਸ ਕਾਈ ॥ (1331)

ਮਨਮੁਖੁ ਖੂਤਲਹਹ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥ (1330)

ਪੈਨਹਣੁ ਖਾਣਾ ਚੀਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥ (1331)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥ (1330)

ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਨਾਤਮ ਵਸਾਈ ॥੧॥ (1331)

ਅੰਧੌ ਬੋਲੌ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ (1330)

ਤਕਆ ਜਾਨਾਾਂ ਤਕਆ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ॥ (1331)

ਹੀਣੌ ਨੀਚੁ ਬੁਰੌ ਬੁਤਰਆਰੁ ॥ (1331)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿਤਨ ਤਕਛੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1331)

ਨੀਧਨ ਕੌ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੁ ॥ (1331)

ਜੋਗ ਤਬਨੋ ਦ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦਾ ॥ (1331)

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ਹੋਰੁ ਤਬਤਖਆ ਛਾਰੁ ॥੪॥ (1331)

ਮਤਿ ਸਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੋਤਬੰਦਾ ॥ (1331)

ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਦਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1331)

ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਾਰ ਤਨਜ ਸੰਦਾ ॥ (1331)

ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥ (1331)

ਅੰਿਤਰ ਰਵਿੌ ਰਾਜ ਰਤਵੰਦਾ ॥੨॥ (1331)

ਿੂ ਬਖਸਤਹ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (1331)

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਤਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ (1331)

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥੫॥੧੨॥ (1331)

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਪੀਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥ (1331)
ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਬਰਿਕਾਰੀ ॥ (1331)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331)

ਤਿਰ ਪਤਿ ਿਰੰਗ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੩॥ (1331)

ਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਵਧਾਇਆ ਪੈਧੈ ਘਰ ਕੀ ਹਾਤਣ ॥ (1331)

ਅਕਥੌ ਕਥਉ ਤਕਆ ਮੈ ਜੋਰੁ ॥ (1331)

ਬਤਕ ਬਤਕ ਵਾਦੁ ਚਲਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਬਖੁ ਜਾਤਣ ॥੧॥

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਕਰਾਇਤਹ ਮੋਰ ॥ (1331)

(1331)

ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਮੈ ਮੋਰ ॥ (1331)

ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਤਬਖਮ ਜਾਤਲ ਮਨੁ ਵਾਤਸਆ ॥ (1331)

ਤਕਸੁ ਸੇਵੀ ਦੂ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥੪॥ (1331)

ਤਬਬਲੁ ਝਾਤਗ ਸਹਤਜ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1331)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥ (1331)

ਤਬਖੁ ਖਾਣਾ ਤਬਖੁ ਬੋਲਣਾ ਤਬਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (1331)

ਐਸਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਅੰਿਤਰ ਿੀਿਾ ॥ (1331)

ਜਮ ਦਤਰ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਛੂ ਟਤਸ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥ (1331)

ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਪੂਰਾ ਪਦੁ ਹੋਇ ॥ (1331)
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ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਤਮ ਰਿਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੇ ॥੩॥
(1332)
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਿਪ ਿੀਰਥ ਸਬਤਦ ਵਸੇ ॥

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331)
ਅੰਿਤਰ ਦੇਤਖ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥
(1331)
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੀਆ ਦੇਤਖ ਸਮਾਲੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥

(1332)
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ਦੂ ਖ ਪਰਾਛਿ ਕਾਲ ਨਸੇ
॥੪॥੧੬॥ (1332)

(1331)
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਰਾਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਿ ਰੂੜੌ ॥ (1331)
ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਤਿ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂੜੌ ॥੧॥

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332)
ਸੰਿਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥

ਰਹਾਉ ॥ (1331)

(1332)

ਊਪਤਰ ਕੂ ਪੁ ਗਗਨ ਪਤਨਹਾਰੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥ (1331)

ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰਾ ਜਮੁ ਿਰਪੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ (1332)

ਤਜਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥

ਜਤਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ॥ (1332)

(1331)

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ਮਨਾ ॥੧॥

ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਆ ॥

ਰਹਾਉ ॥ (1332)

(1332)

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਉ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥

ਕਾਲੁ ਤਬਧੁੰਤਸ ਮਨਸਾ ਮਤਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

(1332)

(1332)

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਿਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥

ਅਤਿ ਰਤਸ ਰੰਤਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਿੀ ਦੂ ਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (1332)

(1332)

ਨਾਨਕ ਰਸਤਨ ਰਸਾਏ ਰਾਿੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥
(1332)

ਚੀਨੈ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧਨੁ ਸਾਚੌ ਏਕ ਸਬਤਦ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥
(1332)
ਤਨਰਾਲੰਬੁ ਤਨਰਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥
(1332)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332)
ਬਾਰਹ ਮਤਹ ਰਾਵਲ ਖਤਪ ਜਾਵਤਹ ਚਹੁ ਤਛਅ ਮਤਹ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥
(1332)
ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਤਸਰਖੂਥੇ ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਗਤਲ ਿਾਸੀ ॥੧॥ (1332)
ਸਬਤਦ ਰਿੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ॥ (1332)
ਅਉਹਤਿ ਹਸਿ ਮਤਹ ਭੀਤਖਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1332)
ਬਰਹਮਣ ਵਾਦੁ ਪੜਤਹ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਕਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ॥
(1332)
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁ ਤੜ ਦੁ ਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥

ਸਾਇਰ ਸਪਿ ਭਰੇ ਜਲ ਤਨਰਮਤਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਿਰਾਵੈ ॥
(1332)
ਬਾਹਤਰ ਜਾਿੌ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥ (1332)
ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੁ ਉਦਾਸੀ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥
(1332)
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂ ਜਾ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ
॥੫॥੧੭॥ (1332)
ਪਰਭਾਿੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਤਬਭਾਸ (1342)

(1332)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1342)

ਸਬਤਦ ਤਮਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥ (1332)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਬਉਰੀ ਮਨੁ ਬਉਰਾਇਆ ॥ (1342)
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ਝੂ ਿੈ ਲਾਲਤਚ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ (1342)

ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕਤਰ ਦੇਖਣਹਾਰੋ ॥ (1342)

ਲਪਤਟ ਰਹੀ ਿੁ ਤਨ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (1342)

ਸਾਚਾ ਆਤਪ ਅਨੂ ਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥ (1342)

ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਨਾਮੁ ਤਦਰ ੜਾਇਆ ॥੧॥ (1342)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਊਿਮ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥ (1342)

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਮਾਇਆ ਮਰੈ ॥ (1342)

ਨਾਨਕ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੮॥੧॥ (1342)

ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਿਰੈ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1342)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1342)

ਮਾਇਆ ਸੰਤਚ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ (1342)

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ॥ (1342)

ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਚਲੈ ਤਪਆਰੀ ॥ (1342)

ਕਾਮਤਣ ਦੇਤਖ ਕਾਤਮ ਲੋ ਭਾਇਆ ॥ (1342)

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ (1342)

ਸੁਿ ਕੰਚਨ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ਵਧਾਇਆ ॥ (1342)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਤਥ ਨ ਸੰਗੀ ॥੨॥ (1342)

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥੧॥ (1342)

ਤਜਉ ਮਨੁ ਦੇਖਤਹ ਪਰ ਮਨੁ ਿੈਸਾ ॥ (1342)

ਐਸਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ॥ (1342)

ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਿੈਸੀ ਦਸਾ ॥ (1342)

ਦੁ ਖ ਸੁਖ ਪਰਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1342)

ਜੈਸਾ ਕਰਮੁ ਿੈਸੀ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥ (1342)

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ (1342)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਤਛ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ (1342)

ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਿੁ ਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥ (1342)

ਰਾਤਗ ਨਾਤਦ ਮਨੁ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥ (1342)

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿੁ ਧੁ ਆਤਪ ਰਚਾਇਆ ॥ (1342)

ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇ ॥ (1342)

ਸੇਈ ਭਗਿ ਤਜਨ ਸਤਚ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥ (1342)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ (1342)

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਰਹਤਰ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥ (1342)

ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥ (1342)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥ (1342)

ਸਚੈ ਸਬਤਦ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ (1342)

ਸਗਲ ਸਰੋਵਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (1342)

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ (1342)

ਆਨਦ ਰੂਪ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੀ ॥੩॥ (1342)

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ (1342)

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਿੀ ਪਾਏ ॥ (1342)

ਿਾ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥੫॥ (1342)

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਸਬਤਦ ਜਲਾਏ ॥ (1342)

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (1342)

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥ (1343)

ਅਨੇ ਕ ਜਿਨ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥ (1342)

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥੪॥ (1343)

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥ (1342)

ਤਬਸਮ ਤਬਨੋ ਦ ਰਹੇ ਪਰਮਾਦੀ ॥ (1343)

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥੬॥ (1342)

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨਆ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ (1343)

ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਸਬਦੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ (1342)

ਦੇਤਖ ਤਨਵਾਤਰਆ ਜਲ ਮਤਹ ਆਗੀ ॥ (1343)

ਤਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹੋਰੁ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ (1342)

ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਵਿਭਾਗੀ ॥੫॥ (1343)

ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ (1342)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ (1343)

ਸਬਦੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥੭॥ (1342)

ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗੈ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ (1343)
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ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (1343)

ਆਵਤਹ ਜਾਾਂਤਹ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੪॥ (1343)

ਸੁਖਦਾਿਾ ਸੇਵੇ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੬॥ (1343)

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਿਰ ੈ ਗੁਣ ਧਾਿੁ ॥ (1343)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ (1343)

ਇਸ ਨੋ ਤਵਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੁ ॥ (1343)

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥ (1343)

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਤਜਸੁ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ ॥ (1343)

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਜਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ (1343)

ਤਵਚਹੁ ਚੂਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰੁ ਆਪੁ ॥੫॥ (1343)

ਸਚੀ ਰਹਿ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੭॥ (1343)

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਿਹ ਿਹ ਸੋਈ ॥ (1343)

ਸੁਖਦਾਿਾ ਦੁ ਖੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ (1343)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (1343)

ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਤਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥ (1343)

ਤਹਰਦੈ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ (1343)

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਆਗੈ ਰਾਤਖਆ ॥ (1343)

ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਪਾਖੰਿੁ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੬॥ (1343)

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥੮॥੨॥ (1343)

ਦੁ ਤਬਧਾ ਚੂਕੈ ਿਾਾਂ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥ (1343)
ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥ (1343)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1343)

ਏਹਾ ਮਤਿ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ (1343)

ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁ ਅੰਗਮ ਭਾਿੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁ ੰਭ ਕਰੈ ॥ (1343)

ਤਵਤਚ ਦੁ ਤਬਧਾ ਮਾਥੈ ਪਵੈ ਛਾਰੁ ॥੭॥ (1343)

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਛੁ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂ ਲਾ ਬੂਤਿ ਮਰੈ ॥ (1343)

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥ (1343)

ਅੰਧਾ ਭਤਰਆ ਭਤਰ ਭਤਰ ਧੋਵੈ ਅੰਿਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਦੇ ਨ ਲਹੈ ॥

ਸੰਿ ਸਭਾ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ (1343)

(1343)

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਿ ਮਤਰ ਜਾਣੁ ॥ (1343)

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿੋਕਟ ਸਤਭ ਕਰਮਾ ਤਜਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਤਮ ਭੁ ਲੈ ॥੧॥
(1343)
ਖਟੁ ਕਰਮ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥ (1343)
ਿੂ ਗੁਣ ਸਾਗਰੁ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1343)
ਮਾਇਆ ਧੰਧਾ ਧਾਵਣੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਕਾਰ ਤਬਕਾਰ ॥ (1343)

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥੩॥ (1343)
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ (1344)
ਗੋਿਮੁ ਿਪਾ ਅਤਹਤਲਆ ਇਸਿਰ ੀ ਤਿਸੁ ਦੇਤਖ ਇੰਦ੍ਰੁ ਲੁ ਭਾਇਆ ॥
(1344)

ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦਾ ਬੂਤਝ ਨ ਸਕੈ ਕਾਰ ॥ (1343)

ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਤਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ ਿਾ ਮਤਨ ਪਛੋਿਾਇਆ ॥੧॥

ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ ॥ (1343)

(1344)

ਮਜਨੁ ਝੂ ਿਾ ਚੰਿਾਲ ਕਾ ਿੋਕਟ ਚਾਰ ਸੀਂਗਾਰ ॥੨॥ (1343)

ਕੋਈ ਜਾਤਣ ਨ ਭੂ ਲੈ ਭਾਈ ॥ (1344)

ਝੂ ਿੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਕਰਣੀ ਬਾਤਦ ਤਬਬਾਦੁ ॥ (1343)

ਸੋ ਭੂ ਲੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਭੁ ਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਜਸੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਝੂ ਿੇ ਤਵਤਚ ਅਹੰਕਰਣੁ ਹੈ ਖਸਮ ਨ ਪਾਵੈ ਸਾਦੁ ॥ (1343)

(1344)

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਕਮਾਵਣਾ ਤਿਕਾ ਆਵੈ ਸਾਦੁ ॥ (1343)
ਦੁ ਸਟੀ ਸਭਾ ਤਵਗੁਚੀਐ ਤਬਖੁ ਵਾਿੀ ਜੀਵਣ ਬਾਤਦ ॥੩॥ (1343)
ਏ ਭਰ ਤਮ ਭੂ ਲੇ ਮਰਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ (1343)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (1343)
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ (1343)

ਤਿਤਨ ਹਰੀ ਚੰਤਦ ਤਪਰਥਮੀ ਪਤਿ ਰਾਜੈ ਕਾਗਤਦ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
(1344)
ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ ਿ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤਕਉ ਤਕਉ ਨੇ ਖਾਤਸ ਤਬਕਾਈ ॥੨॥
(1344)
ਕਰਉ ਅਢਾਈ ਧਰਿੀ ਮਾਾਂਗੀ ਬਾਵਨ ਰੂਤਪ ਬਹਾਨੈ ॥ (1344)
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ਤਕਉ ਪਇਆਤਲ ਜਾਇ ਤਕਉ ਛਲੀਐ ਜੇ ਬਤਲ ਰੂਪੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝੇ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥ (1344)

(1344)

ਇਹੁ ਮਨੂ ਆ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਊਤਭ ਪਇਆਤਲ ॥ (1344)

ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਿਾਂੀੀ ਬਰਤਜ ਤਬਆਤਸ ਪੜਹਹ ਾਇਆ ॥ (1344)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂ ਟੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਹਾਤਲ ॥੩॥ (1344)

ਤਿਤਨਹਹ ਕਤਰ ਜਗ ਅਿਾਰਹ ਘਾਏ ਤਕਰਿੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥
(1344)
ਗਣਿ ਨ ਗਣਾਂ ੀੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ਬੋਲੀ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥ (1344)
ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਿੁ ਧੈ ਸਲਾਹਾਂੀੀ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੫॥
(1344)

ਆਪੇ ਸਦੇ ਤਢਲ ਨ ਹੋਇ ॥ (1344)
ਸਬਤਦ ਮਰੈ ਸਤਹਲਾ ਜੀਵੈ ਸੋਇ ॥ (1344)
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਤਕਸੈ ਨ ਹੋਇ ॥ (1344)
ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥ (1344)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਤਲਪਿੁ ਲੇ ਪੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਸਦਾ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥

ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਵੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ (1344)

(1344)

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥ (1344)

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਆਗੈ ਚੇਿੈ ਨਾਹੀ ਦੁ ਤਖ ਲਾਗੈ ਪਛੁ ਿਾਈ ॥੬॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੋਲਿ ਿਉ ਿਹਰਾਵੈ ॥ (1344)

(1344)

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਕਤਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੫॥ (1344)

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਤਜਤਨ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀਐ ॥ (1344)

ਅੰਿਤਰ ਜੂਿਾ ਤਕਉ ਸੁਤਚ ਹੋਇ ॥ (1344)

ਹਤਰ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਅਹੁ ਅਤਭਮਾਨੇ ਪੈ ਪਚੀਐ ॥੭॥
(1344)
ਭੁ ਲਣ ਤਵਤਚ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਨ ਭੁ ਲੈ ॥ (1344)
ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਕੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਅਘੁਲੈ ॥੮॥੪॥
(1344)

ਸਬਦੀ ਧੋਵੈ ਤਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥ (1344)
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ (1344)
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵੈ ॥੬॥ (1344)
ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥ (1345)
ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥ (1345)
ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਵੈ ਤਪਆਰੁ ॥ (1345)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1344)
ਆਖਣਾ ਸੁਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ (1344)
ਧੰਧਾ ਛੁ ਟਤਕ ਗਇਆ ਵੇਕਾਰੁ ॥ (1344)
ਤਜਉ ਮਨਮੁਤਖ ਦੂ ਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (1344)
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ (1344)
ਸੁਤਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ॥ (1344)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥੭॥ (1345)
ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥ (1345)
ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਗਨੀ ਮਤਹ ਭੂ ੰਜਾ ॥ (1345)
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਿਉ ਮਨੁ ਭੀਜਾ ॥ (1345)
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ॥੮॥੫॥ (1345)

ਆਵਿ ਜਾਿ ਲਾਜ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਿੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ (1344)

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1345)

ਇਸੁ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਬਨਾਸੁ ॥ (1344)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ॥ (1345)

ਧੁਤਰ ਹੁਕਮੁ ਤਲਤਖਆ ਿਾਾਂ ਕਹੀਐ ਕਾਸੁ ॥ (1344)

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂ ਜਾ ॥੧॥ (1345)

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਚੀਨਹੈਹ ਕੋਈ ॥ (1344)

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਿਾਈ ॥ (1345)

ਨਾਮ ਤਬਹੂਨਾ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ (1344)

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1345)

ਭਰ ਤਮ ਭਰ ਤਮ ਿੋਲੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ॥ (1344)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਆਗੈ ਜੀਅੜਾ ਿੁ ਝ ਪਾਤਸ ॥ (1345)
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ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਅਰਦਾਤਸ ॥੨॥ (1345)

(1345)

ਸਚੁ ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥ (1345)

ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰਤਸ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਦੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੫॥

ਗੁਰਮਤਿ ਛੂ ਟਤਸ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ (1345)

(1345)

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਰਤਭ ਮੇਰੈ ਕੀਏ ॥ (1345)
ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਤਸਤਰ ਕਰਮਾਾਂ ਕੀਏ ॥੪॥ (1345)
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵਤਸ ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ॥ (1345)
ਿੀਤਨ ਸਮਾਏ ਏਕ ਤਿਿਾਰਥ ॥੫॥ (1345)
ਸਤਿਗੁਤਰ ਦੀਏ ਮੁਕਤਿ ਤਧਆਨਾਾਂ ॥ (1345)

ਜਲੁ ਿਰੰਗ ਅਗਨੀ ਪਵਨੈ ਿੁ ਤਨ ਿਰ ੈ ਤਮਤਲ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥
(1345)
ਐਸਾ ਬਲੁ ਛਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਦੀਆ ਹੁਕਮੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੬॥
(1345)
ਐਸੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਤਰ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ ॥ (1345)
ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਿੇ ਭਏ ਅਿੀਿਾ ਮਮਿਾ ਲੋ ਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥

ਹਤਰ ਪਦੁ ਚੀਤਨਹਹ ਭਏ ਪਰਧਾਨਾ ॥੬॥ (1345)

(1345)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ (1345)

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਿੀਰਥ ਸੇ ਤਨਰਮਲ ਦੁ ਖੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਪਰਭੁ ਤਨਵਾਜੇ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥ (1345)

(1345)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ (1345)
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਗਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥ (1345)
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1345)
ਇਤਕ ਧੁਤਰ ਬਖਤਸ ਲਏ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥ (1345)
ਹਤਰ ਰੰਗ ਰਾਿੇ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਸਾਚਾ ਦੁ ਖ ਤਬਸਰੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥
(1345)

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ
॥੮॥੭॥ (1345)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1353)
ਸਲੋ ਕ ਸਹਸਤਿਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1353)
ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਪੁਸ੍ਤਕ ਸ੍ੰੜ੍ਹ੍ਿਆ ਬਾਦੰ ॥
ੜ੍ਹ੍ਸ੍ਲ ਪੂਜੜ੍ਹ੍ਸ੍ ਬਗੁ ਲ ਸ੍ਮਾਿੰ ॥

ਝੂ ਿੀ ਦੁ ਰਮਤਿ ਕੀ ਚਿੁ ਰਾਈ ॥ (1345)
ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (1345)
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਦੁ ਖੁ ਦਰਦੁ ਤਵਆਪਤਸ ਮਨਮੁਤਖ ਦੁ ਖੁ ਨ ਜਾਈ ॥
(1345)
ਸੁਖ ਦੁ ਖ ਦਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥
(1345)
ਮਨਮੁਖ ਿੇ ਅਭ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਤਸ ਹਉਮੈ ਪਚਤਹ ਤਦਵਾਨੇ ॥
(1345)
ਇਹੁ ਮਨੂ ਆ ਤਖਨੁ ਊਤਭ ਪਇਆਲੀ ਜਬ ਲਤਗ ਸਬਦ ਨ ਜਾਨੇ ॥੩॥
(1345)
ਭੂ ਖ ਤਪਆਸਾ ਜਗੁ ਭਇਆ ਤਿਪਤਿ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥
(1345)
ਸਹਜੈ ਸਹਜੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਏ ॥੪॥
(1345)
ਦਰਗਹ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਇਕੁ ਆਪੇ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ਮੁੜ੍ਹ੍ਿ ਝੂਠੁ ੜ੍ਹ੍ਬਭੂਿਨ ਸ੍ਾਰੰ ॥
ਤ੍ਰੈਪਾਲ ੜ੍ਹ੍ਤ੍ਹਾਲ ੜ੍ਹ੍ਬਚਾਰੰ ॥
ਗੜ੍ਹ੍ਲ ਮਾਲਾ ੜ੍ਹ੍ਤ੍ਲਕ ੜ੍ਹ੍ਲਲਾਟੰ ॥
ਦੁਇ ਿੋਤ੍ੀ ਬਸ੍ਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
ਜੋ ਜਾਨੜ੍ਹ੍ਸ੍ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
ਸ੍ਭ ਫੋਕਟ ੜ੍ਹ੍ਨਸ੍ਚੈ ਕਰਮੰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ੜ੍ਹ੍ਨਸ੍ਚੌ ੜ੍ਹ੍ ਿਯਾਵੈ ॥
ੜ੍ਹ੍ਬਨੁ ਸ੍ੜ੍ਹ੍ਤ੍ਗੁ ਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥
ੜ੍ਹ੍ਨਹਫਲੰ ਤ੍ਸ੍ਯ ਜਨਮਸ੍ਯ ਜਾਵਦ ਬਰਹਮ ਨ ੜ੍ਹ੍ਬੰਦਤ੍ੇ ॥
ਸ੍ਾਗਰੰ ਸ੍ੰਸ੍ਾਰਸ੍ਯ ਗੁ ਰ ਪਰਸ੍ਾਦੀ ਤ੍ਰੜ੍ਹ੍ਹ ਕੇ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸ੍ਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾੜ੍ਹ੍ਰ ॥
ਕਾਰਣੁ ਕਰਤ੍ੇ ਵੜ੍ਹ੍ਸ੍ ਹੈ ੜ੍ਹ੍ਜੜ੍ਹ੍ਨ ਕਲ ਰਿੀ ਿਾੜ੍ਹ੍ਰ ॥੨॥
ਜੋਗ ਸ੍ਬਦੰ ੜ੍ਹ੍ਗਆਨ ਸ੍ਬਦੰ ਬੇਦ ਸ੍ਬਦੰ ਤ੍ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥
ਿਯਤ੍ਰੀ ਸ੍ਬਦੰ ਸ੍ੂਰ ਸ੍ਬਦੰ ਸ੍ੂਦਰ ਸ੍ਬਦੰ ਪਰਾ ੜ੍ਹ੍ਿਤ੍ਹ ॥
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ਸ੍ਰਬ ਸ੍ਬਦੰ ਤ੍ ਏਕ ਸ੍ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਨੜ੍ਹ੍ਸ੍ ਭੇਉ ॥

ਤਜਿੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਤਮਲਤਨ ਲਹੁ ਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (1410)

ਨਾਨਕ ਤ੍ਾ ਕੋ ਦਾਸ੍ੁ ਹੈ ਸ੍ੋਈ ੜ੍ਹ੍ਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥

ਿਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸਜਣਾ ਐਸਾ ਹਸਣੁ ਸਾਰੁ ॥ (1410)

ਏਕ ੜ੍ਹ੍ਿਸ੍ਨੰ ਤ੍ ਸ੍ਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ੍ ਆਤ੍ਮਹ ॥
ਆਤ੍ਮੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸ੍ਵਦੇਵਸ੍ਯ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੜ੍ਹ੍ਸ੍ ਭੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਤ੍ਾ ਕੋ ਦਾਸ੍ੁ ਹੈ ਸ੍ੋਈ ੜ੍ਹ੍ਨਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥੪॥
The Almighty One (ikRsM˜ ) sustains all and It is
also the enlightener (dev deva) called Atma. But
Atma is the Omnipresent One (sRIbws ÍdyvsH ).
Nanak is the devotee of the one who understands
this mystery; such a person is indeed God-like.
AGGS, M 1, p. 1353.

ਤਿਸ ਸਉ ਨੇ ਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਤਜ ਤਦਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (1410)
ਨਾਨਕ ਤਜਨਹਹ ੀ ਇਵ ਕਤਰ ਬੁਤਝਆ ਤਿਨਹਹ ਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥੨॥
(1410)
ਜੇ ਿੂ ੰ ਿਾਰੂ ਪਾਤਣ ਿਾਹੂ ਪੁਛੁ ਤਿੜੰਨਹ ਕਲ ॥ (1410)
ਿਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ ਵੰਞਾ ਏਨਹਹ ੀ ਕਪਰੀ ॥੩॥ (1410)
ਝੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਰੀ ਵਹਤਨ ਲਖੇਸਰੀ ॥ (1410)
ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਆਲਾਇ ਬੇੜੇ ਿੁ ਬਤਣ ਨਾਤਹ ਭਉ ॥੪॥ (1410)
ਨਾਨਕ ਦੁ ਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ॥ (1410)
ਸਾਲਕੁ ਤਮਿੁ ਨ ਰਤਹਓ ਕੋਈ ॥ (1410)
ਭਾਈ ਬੰਧੀ ਹੇਿੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ (1410)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਦੁ ਨੀਆ ਕਾਰਤਣ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥ (1410)

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ (1410)

ਹੈ ਹੈ ਕਤਰ ਕੈ ਓਤਹ ਕਰੇਤਨ ॥ (1410)

ਸਲੋ ਕ ਵਾਰਾਾਂ ਿੇ ਵਧੀਕ ॥ (1410

ਗਲਹਹ ਾ ਤਪਟਤਨ ਤਸਰੁ ਖੋਹੇਤਨ ॥ (1410)

ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1410)

ਨਾਉ ਲੈ ਤਨ ਅਰੁ ਕਰਤਨ ਸਮਾਇ ॥ (1410)

ਉਿੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਤਹਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ॥ (1410)

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਇ ॥੬॥ (1410)

ਸਸੁਤੜ ਸੁਹੀਆ ਤਕਵ ਕਰੀ ਤਨਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥ (1410)

ਰੇ ਮਨ ਿੀਤਗ ਨ ਿੋਲੀਐ ਸੀਧੈ ਮਾਰਤਗ ਧਾਉ ॥ (1410)

ਗਚੁ ਤਜ ਲਗਾ ਤਗੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲਹਰੀ ॥ (1410)

ਪਾਛੈ ਬਾਘੁ ਿਰਾਵਣੋ ਆਗੈ ਅਗਤਨ ਿਲਾਉ ॥ (1410)

ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਤਿਿੁ ਮੈ ਮੁਧ
ੰ ਨ ਗਰਬੁ ਥਣੀ ॥੧॥ (1410)

ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ ਪਤਰ ਰਤਹਓ ਮਾ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਢੰਗੁ ॥ (1410)

ਸੁਤਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (1410)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੁ ਟੀਐ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ॥੭॥ (1410)
ਬਾਘੁ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਹੋਇ ॥ (1410)

ਪਤਹਲਾ ਵਸਿੁ ਤਸਞਾਤਣ ਕੈ ਿਾਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ ॥ (1410)
First evaluate the goods, then buy (first evaluate
an idea or philosophy before accepting it).
AGGS, M1, p.1410.
Guru Nanak advises not to have faith in any
philosophy or suggestions or teachings before its
proper evaluation.

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ॥ (1410)
ਕੀਚਤੜ ਹਾਥੁ ਨ ਬੂਿਈ ਏਕਾ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ (1411)
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਲ ॥੮॥ (1411)
ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਲੋ ਤੜ ਲਹੁ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਤਨਤਧ ਜਲੁ ਨਾਤਹ ॥
(1411)
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥ (1411)
ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨ ਲਗਈ ਜੇ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥ (1411)

ਦੋਹੀ ਤਦਚੈ ਦੁ ਰਜਨਾ ਤਮਿਰ ਾਾਂ ਕੂ ੰ ਜੈਕਾਰੁ ॥ (1410)

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਮੇਲੈ ਮੇਲਾਇ ॥੯॥
(1411)

K. T. F. of N. A. Inc. 3524 Rocky Ridge Way, El Dorado Hills, CA. 95762

267

The Sikh Bulletin

jyT-hwV 547 nwnkSwhI

May-June 2015

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥ (1411)

ਸੋ ਬਰਹਮਣੁ ਜੋ ਤਬੰਦੈ ਬਰਹਮੁ ॥ (1411)

ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਤਚੰਜੁ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਇ ॥ (1411)

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ ॥ (1411)

ਸਰਵਰੁ ਹੰਤਸ ਨ ਜਾਤਣਆ ਕਾਗ ਕੁ ਪੰਖੀ ਸੰਤਗ ॥ (1411)

ਸੀਲ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ ॥ (1411)

ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਰੰਤਗ ॥ (1411)

ਬੰਧਨ ਿੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿੁ ॥ (1411)

ਸੰਿ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੁ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥ (1411)

ਸੋਈ ਬਰਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਿੁ ॥੧੬॥ (1411)

ਤਨਰਮਲੁ ਨਹਹ ਾਵਣੁ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰੁ ਿੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥੧੦॥ (1411)

ਖਿਰ ੀ ਸੋ ਜੁ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰੁ ॥ (1411)

ਜਨਮੇ ਕਾ ਿਲੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਜਾਾਂ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ॥ (1411)

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰੁ ॥ (1411)

ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਤਦ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਤਨ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ॥ (1411)

ਖੇਿੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ (1411)

ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਝੂ ਿੁ ਹੈ ਮੁਤਖ ਝੂ ਿਾ ਆਲਾਉ ॥ (1411)

ਸੋ ਖਿਰ ੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1411)

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧੧॥

ਲਬੁ ਲੋ ਭੁ ਜੇ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥ (1411)

(1411)

ਅਪਣਾ ਕੀਿਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ॥੧੭॥ (1411)

ਹੈਤਨ ਤਵਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਿੈਲ ਿਕੜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੨॥ (1411)

ਿਨੁ ਨ ਿਪਾਇ ਿਨੂ ਰ ਤਜਉ ਬਾਲਣੁ ਹਿ ਨ ਬਾਤਲ ॥ (1411)

ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਿੁ ਤਰ ਮਰੈ ਜੀਵਣ ਨਾਹੀ ਿਾਣੁ ॥ (1411)

ਤਸਤਰ ਪੈਰੀ ਤਕਆ ਿੇਤੜਆ ਅੰਦਤਰ ਤਪਰੀ ਸਮਹਹਾਤਲ ॥੧੮॥ (1411)

ਚੋਟੈ ਸੇਿੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1411)

ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹ ਤਬਨੁ ਘਟੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (1412)

ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਲਗੀ ਿਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (1411)

ਨਾਨਕ ਿੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹਹ ਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੯॥

ਤਪਰਮ ਪੈਕਾਮੁ ਨ ਤਨਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿਤਨ ਸੁਜਾਤਣ ॥੧੩॥

(1412)

(1411)
ਭਾਾਂਿਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਤਜ ਕਚਾ ਸਾਤਜਆ ॥ (1411)

ਜਉ ਿਉ ਪਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ (1412)

ਧਾਿੂ ਪੰਤਜ ਰਲਾਇ ਕੂ ੜਾ ਪਾਤਜਆ ॥ (1411)

ਤਸਰੁ ਧਤਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ (1412)

ਭਾਾਂਿਾ ਆਣਗੁ ਰਾਤਸ ਜਾਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥ (1411)

ਇਿੁ ਮਾਰਤਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ (1412)

ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥ (1411)

ਤਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਤਣ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥ (1412)
If you want to play the game of love (follow the
righteous path/Truth) then follow me and be
prepared to sacrifice your life. Once you step on
this path, do not hesitate to offer your head.
AGGS, M 1, p. 1412.

ਮਨਹੁ ਤਜ ਅੰਧੇ ਘੂਪ ਕਤਹਆ ਤਬਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ॥ (1411)
ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਊਂਧੈ ਕਵਲ ਤਦਸਤਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ॥ (1411)
ਇਤਕ ਕਤਹ ਜਾਣਤਨ ਕਤਹਆ ਬੁਝਤਨ ਿੇ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥
(1411)
ਇਕਨਾ ਨਾਦੁ ਨ ਬੇਦੁ ਨ ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸੁ ਕਸੁ ਨ ਜਾਣੰਤਿ ॥
(1411)
ਇਕਨਾ ਤਸਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਨ ਅਕਤਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਨ ਲਹੰਤਿ ॥
(1411)

In tune with true revolutionary zeal, Nanak gave a
clarion call to the masses to join his movement
with an explicit warning that it would require
supreme sacrifices.

ਨਾਨਕ ਿੇ ਨਰ ਅਸਤਲ ਖਰ ਤਜ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਿ ॥੧੫॥
(1411)

ਨਾਤਲ ਤਕਰਾੜਾ ਦੋਸਿੀ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪਾਇ ॥ (1412)
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ਮਰਣੁ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਤਲਆ ਆਵੈ ਤਕਿੈ ਥਾਇ ॥੨੧॥ (1412)

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਵਣੁ ਪੁਤਛਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩੧॥

ਤਗਆਨ ਹੀਣੰ ਅਤਗਆਨ ਪੂਜਾ ॥ (1412)

(1412)

ਅੰਧ ਵਰਿਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂ ਜਾ ॥੨੨॥ (1412)

ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਅਹੁ ਰਾਇ ਨੋ ਮਤਿ ਚਲੈ ਜਾਾਂ ਬੁਢਾ ਹੋਵੈ ॥ (1412)

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਧਰਮ ਤਬਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥ (1412)

ਗਲਾਾਂ ਕਰੇ ਘਣੇ ਰੀਆ ਿਾਾਂ ਅੰਨੇਹ ਪਵਣਾ ਖਾਿੀ ਟੋਵੈ ॥੩੨॥ (1412)

ਸਚ ਤਬਨੁ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨ ਬਾਕੀ ॥੨੩॥ (1412)

ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਤਕਛੁ ਪੂਰਾ ਘਤਟ ਵਤਧ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ (1412)

ਮਾਣੂ ਘਲੈ ਉਿੀ ਚਲੈ ॥ (1412)

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਾਾਂਤਹ ਸਮਾਾਂਹੀ ॥੩੩॥ (1412)

ਸਾਦੁ ਨਾਹੀ ਇਵੇਹੀ ਗਲੈ ॥੨੪॥ (1412)
ਰਾਮੁ ਝੁ ਰੈ ਦਲ ਮੇਲਵੈ ਅੰਿਤਰ ਬਲੁ ਅਤਧਕਾਰ ॥ (1412)

*****

ਬੰਿਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ ਮਤਨ ਿਤਨ ਜੁਝੁ ਅਪਾਰੁ ॥ (1412)
ਸੀਿਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਹਤਸਰੋ ਲਛਮਣੁ ਮੂਓ ਸਰਾਤਪ ॥ (1412)
ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥੨੫॥
(1412)
ਮਨ ਮਤਹ ਝੂ ਰੈ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੀਿਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗੁ ॥ (1412)
ਹਣਵੰਿਰੁ ਆਰਾਤਧਆ ਆਇਆ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥ (1412)
ਭੂ ਲਾ ਦੈਿੁ ਨ ਸਮਝਈ ਤਿਤਨ ਪਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ ॥ (1412)
ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸੋ ਤਕਰਿੁ ਨ ਤਮਟਈ ਰਾਮ ॥੨੬॥ (1412)
ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ ॥੨੭॥ (1412)
ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1412)
ਉਦੋਸਾਹੈ ਤਕਆ ਨੀਸਾਨੀ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਨੀ ॥ (1412)
ਉਦੋਸੀਅ ਘਰੇ ਹੀ ਵੁ ਿੀ ਕੁ ਤੜੲੀਾਂੀੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ ॥ (1412)
ਸਿੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਤਸਆਪਾ ਰੋਵਤਨ ਕੂ ੜੀ ਕੰਮੀ ॥ (1412)
ਜੋ ਲੇ ਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ ਖਟੇ ਦੰਮ ਸਹੰਮੀ ॥੨੯॥ (1412)
ਪਬਰ ਿੂ ੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਤਨ ॥ (1412)
ਕੈ ਦੋਖੜੈ ਸਤੜਓਤਹ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ॥
(1412)
ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਾਂ ਜੈ ਸੇਿੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ॥ (1412)
ਤਜਿੁ ਤਿਿੈ ਿਨੁ ਪਰਿੁ ੜੈ ਚੜੈ ਚਵਗਤਣ ਵੰਨੁ ॥੩੦॥ (1412)
ਰਤਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਤਵਆ ਪਹੁਤਚ ਨ ਚਤਲਆ ਕੋਇ ॥ (1412)
ਤਗਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਿੀ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ (1412)
ਸਰਿੈ ਸਰਿੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਤਵਹਾਇ ॥ (1412)
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