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ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 

ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਿਲ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ਿਲਖੇ ਟੁੰਡੇ 
ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥ 
ਿਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ   



ਵਾਰ ॥੧॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਿਹ ਸੂਰਜ ਚੜਿਹ ਹਜਾਰ ॥ ਏਤੇ ਚਾਨਣ 
ਹੋਿਦਆਂ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਿਨ ਆਪਣੈ 
ਸੁਚੇਤ ॥ ਛੁਟੇ ਿਤਲ ਬੂਆੜ ਿਜਉ ਸੰੁਞੇ ਅੰਦਿਰ ਖੇਤ ॥ ਖਤੇੈ ਅੰਦਿਰ ਛੁਿਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਸਉ ਨਾਹ ॥ ਫਲੀਅਿਹ ਫੁਲੀਅਿਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਿਵਿਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੀਨੈ 
ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ ਆਪੀਨੈ ਰਿਚਓ ਨਾਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ  ਚਾਉ 
॥ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਤੂੰ ਤੁਿਸ ਦੇਵਿਹ ਕਰਿਹ ਪਸਾਉ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਿਹ 
ਿਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ 
ਬਰ੍ਹਮੰਡ ॥ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ 
ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਰਮਾਣੁ ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ 
॥ ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਿਹ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ॥ ਸਚੈ ਸਿਭ ਤਾਿਣ ਸਚੈ ਸਿਭ ਜੋਿਰ ॥ ਸਚੀ ਤੇਰੀ 
ਿਸਫਿਤ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਿਧਆਇਿਨ 
ਸਚੁ ॥ ਜੋ ਮਿਰ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਿਨਕਚੁ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਵਡੀ ਿਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਿਨਆਉ ॥ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਿਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥ ਵਡੀ 
ਵਿਡਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਬੁਝੈ ਸਿਭ ਭਾਉ ॥ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ 
ਪੁਿਛ ਨ ਦਾਿਤ ॥ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ 
ਿਵਿਚ ਵਾਸੁ ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਿਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਿਵਣਾਸੁ ॥ ਇਕਨਾ ਭਾਣੈ 
ਕਿਢ ਲਏ ਇਕਨਾ ਮਾਇਆ ਿਵਿਚ ਿਨਵਾਸੁ ॥ ਏਵ ਿਭ ਆਿਖ ਨ ਜਾਪਈ ਿਜ ਿਕਸੈ ਆਣੇ 
ਰਾਿਸ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥ ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ 
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਿਲਆ ॥ ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਿਚ ਿਨਬੜੈ ਚੁਿਣ ਵਿਖ 
ਕਢੇ ਜਜਮਾਿਲਆ ॥ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਿਨ ਕੂਿੜਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਿਕ ਚਾਿਲਆ ॥ ਤੇਰੈ 
ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਜਿਣ ਗਏ ਹਾਿਰ ਗਏ ਿਸ ਠਗਣ ਵਾਿਲਆ ॥ ਿਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ 
ਬਹਾਿਲਆ ॥੨॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਿਵਸਮਾਦੁ ਵੇਦ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਜੀਅ 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਿਵਸਮਾਦੁ ਰੰਗ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਿਫਰਿਹ  



 ਜੰਤ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਿਵਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਿਹ ਿਵਡਾਣੀ ॥ 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਿਵਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਸਾਿਦ ਲਗਿਹ ਪਰਾਣੀ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਿਵਜੋਗੁ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਿਸਫਿਤ ਿਵਸਮਾਦੁ 
ਸਾਲਾਹ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਿਵਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ॥ ਿਵਸਮਾਦੁ ਨੇੜੈ ਿਵਸਮਾਦੁ ਦੂਿਰ ॥ 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਿਰ ॥ ਵੇਿਖ ਿਵਡਾਣੁ ਰਿਹਆ ਿਵਸਮਾਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ 
ਭਾਿਗ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਕੁਦਰਿਤ ਿਦਸੈ ਕੁਦਰਿਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਿਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 
ਕੁਦਰਿਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥ ਕੁਦਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ 
ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕੁਦਰਿਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਣੁ  ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਿਪਆਰੁ ॥ 
ਕੁਦਰਿਤ ਜਾਤੀ ਿਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਿਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ ਕੁਦਰਿਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਿਤ ਬਦੀਆ 
ਕੁਦਰਿਤ ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ ਕੁਦਰਿਤ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਿਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ ॥ ਸਭ 
ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਤੂੰ ਕਾਿਦਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ 
ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੀਨੈ ਭੋਗ ਭੋਿਗ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਿੜ ਭਉਰੁ ਿਸਧਾਇਆ ॥ 
ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ॥ ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਿਤ ਵਾਚੀਐ ਬਿਹ 
ਲੇਖਾ ਕਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ ਹੁਿਣ ਸੁਣੀਐ ਿਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥ 
ਮਿਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥ ਭੈ 
ਿਵਿਚ ਚਲਿਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ ਭ ੈਿਵਿਚ ਅਗਿਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਿਰ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ 
ਭਾਿਰ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਇੰਦੁ ਿਫਰੈ ਿਸਰ ਭਾਿਰ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ 
ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਿਵਿਚ ਚੰਦੁ ॥ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਿਸਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥ 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ 
ਪੂਰ ॥ ਸਗਿਲਆ ਭਉ ਿਲਿਖਆ ਿਸਿਰ ਲੇਖੁ ॥ ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥ 
ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥ ਕੇਤੀਆ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆ 
ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਕੇਤੇ ਨਚਿਹ ਮੰਗਤੇ ਿਗਿੜ ਮੁਿੜ ਪੂਰਿਹ ਤਾਲ ॥ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਿਹ 
ਆਇ ਕਢਿਹ ਬਾਜਾਰ ॥ ਗਾਵਿਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਿਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ॥ ਲਖ ਟਿਕਆ ਕੇ 
ਮੰੁਦੜੇ ਲਖ ਟਿਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥ ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਪਾਈਅਿਹ ਨਾਨਕਾ  



 ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਿਹ ਛਾਰ ॥ ਿਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥ ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ 
ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ 
ਨਦਰੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰੰਿਮਆ ਤਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਬਦੁ 
ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸਿਤਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਿਭ ਸੁਿਣਅਹ ੁਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥ ਸਿਤਗੁਿਰ 
ਿਮਿਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਿਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਤਾਰ ॥ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਿਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ 
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਵਾਇਿਨ ਚੇਲੇ ਨਚਿਨ ਗੁਰ ॥ 
ਪੈਰ ਹਲਾਇਿਨ ਫੇਰਿਨ ਿਸਰ ॥ ਉਿਡ ਉਿਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਿਰ 
ਜਾਇ ॥ ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਿਣ ਪੂਰਿਹ ਤਾਲ ॥ ਆਪ ੁਪਛਾੜਿਹ ਧਰਤੀ ਨਾਿਲ ॥ ਗਾਵਿਨ 
ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਿਨ ਕਾਨ ॥ ਗਾਵਿਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ ਜਾ 
ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਕਰਿਮ ਚੜਾਉ ॥ ਿਭੰਨੀ ਰੈਿਣ ਿਜਨਾ ਮਿਨ ਚਾਉ 
॥ ਿਸਖੀ ਿਸਿਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਲਘਾਏ ਪਾਿਰ ॥ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ 
॥ ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨਤੁ ੰ ॥ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਿਨ ਨ 
ਸਾਹ ॥ ਸੂਐ ਚਾਿੜ ਭਵਾਈਅਿਹ ਜੰਤ ॥ ਨਾਨਕ ਭਉਿਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਬੰਧਨ ਬੰਿਧ 
ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਿਚ ਨਿਚ ਹਸਿਹ ਚਲਿਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥ 
ਉਿਡ ਨ ਜਾਹੀ ਿਸਧ ਨ ਹੋਿਹ ॥ ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਮਿਨ ਭਉ 
ਿਤਨਾ ਮਿਨ ਭਾਉ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਿਕ ਨ 
ਜਾਈਐ ॥ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਿਖ ਗਵਾਈਐ ॥ ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਚਗੰਾ 
ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ॥ 
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਸਲਮਾਨਾ ਿਸਫਿਤ ਸਰੀਅਿਤ ਪਿੜ ਪਿੜ 
ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬੰਦੇ ਸੇ ਿਜ ਪਵਿਹ ਿਵਿਚ ਬਦੰੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ ਿਹੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ 
ਸਾਲਾਹਿਨ ਦਰਸਿਨ ਰੂਿਪ ਅਪਾਰੁ ॥ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਿਹ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥ 
ਜੋਗੀ ਸੰੁਿਨ  



 ਿਧਆਵਿਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਸੂਖਮ ਮੂਰਿਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ 
ਆਕਾਰੁ ॥ ਸਤੀਆ ਮਿਨ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਿਰ ॥ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਿਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ 
ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂਿੜਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ ਇਿਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਹ 
ਐਥਾਊ ਿਤਨਾ ਿਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ ਜਿਲ ਥਿਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥ 
ਓਇ ਿਜ ਆਖਿਹ ਸੁ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਿਹ ਿਤਨਾ ਿਭ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨਿਦ ਰਹਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਿਤਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ੰ ॥੧॥ ਮਃ ੧ 
॥ ਿਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਿਮਆਰ ॥ ਘਿੜ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ 
ਪੁਕਾਰ ॥ ਜਿਲ ਜਿਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝਿੜ ਝਿੜ ਪਵਿਹ ਅੰਿਗਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ 
ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿਬਨੁ 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਓਨੁ ਕਿਰ ਪਰਗਟੁ ਆਿਖ 
ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚਕੁਾਇਆ ॥ ਉਤਮੁ 
ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਿਜਿਨ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਆਇਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਗਇਆ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਜੰਿਮਆ ਹਉ 
ਿਵਿਚ ਮੁਆ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਿਦਤਾ ਹਉ ਿਵਿਚ ਲਇਆ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਖਿਟਆ ਹਉ ਿਵਿਚ 
ਗਇਆ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਸਿਚਆਰੁ ਕੂਿੜਆਰੁ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ 
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰੁ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਹਸੈ ਹਉ ਿਵਿਚ ਰੋਵੈ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਭਰੀਐ ਹਉ 
ਿਵਿਚ ਧੋਵੈ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਜਾਤੀ ਿਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਿਵਿਚ ਿਸਆਣਾ ॥ 
ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਹਉ ਿਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਛਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣਾ ਕਿਥ ਕਿਥ 
ਲੂਝੈ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਿਲਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥ ਜੇਹਾ ਵੇਖਿਹ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਹਉਮੈ 
ਏਹਾ ਜਾਿਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਿਹ ॥ 
ਹਉਮੈ ਿਕਥਹੁ ਊਪਜੈ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਇਹ ਜਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ 
ਿਫਰਾਿਹ ॥ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਿਹ ॥ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਿਹ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਿਮ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥ 
ਪਉੜੀ ॥ ਸੇਵ ਕੀਤੀ  



 ਸੰਤੋਖੀੲ  ਂੀ ਿਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਿਧਆਇਆ ॥ ਓਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਿਖਓ ਕਿਰ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਧਰਮੁ 
ਕਮਾਇਆ ॥ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬਧੰਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ 
ਅਗਲਾ ਿਨਤ ਦੇਵਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥ ਵਿਡਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ 
॥ ਪੁਰਖਾਂ ਿਬਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥ 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥ ਸੋ ਿਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਿਚੰਤਾ ਿਭ ਕਰਣੀ 
ਤਾਹ ॥ ਸੋ ਕਰਤਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ ਿਤਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਿਤ ਿਤਸੁ ਿਤਸੁ 
ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਿਟਕਾ ਿਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਲਖ 
ਨੇਕੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਲਖ ਤਪ ਉਪਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ 
॥ ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਿਹ ਛੁਟਿਹ ਪਰਾਣ ॥ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ 
ਪੜੀਅਿਹ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਿਲਿਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਮਤੀ ਿਮਿਥਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਿਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚੁ 
ਵਰਤਾਇਆ ॥ ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਿਤਨੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਿਤਗੁਿਰ 
ਿਮਿਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ 
ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਪਿੜ ਪਿੜ 
ਗਡੀ ਲਦੀਅਿਹ ਪਿੜ ਪਿੜ ਭਰੀਅਿਹ ਸਾਥ ॥ ਪਿੜ ਪਿੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਿੜ ਪਿੜ 
ਗਡੀਅਿਹ ਖਾਤ ॥ ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ 
ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ ਮਃ ੧ 
॥ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਪਿੜਆ ॥ ਤੇਤਾ ਕਿੜਆ ॥ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਿਵਆ ॥ ਤੇਤੋ ਲਿਵਆ ॥ ਬਹੁ ਭੇਖ 
ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ 
ਗਵਾਇਆ ॥ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ ਬਸਤਰ੍ ਨ ਪਿਹਰੈ ॥ ਅਿਹਿਨਿਸ ਕਹਰੈ 
॥ ਮੋਿਨ ਿਵਗੂਤਾ ॥ ਿਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸੂਤਾ ॥ ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ 
ਕਮਾਣਾ ॥ ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਿਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ ਮੂਰਿਖ ਅੰਧੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ ਿਵਣੁ 
ਨਾਵੈ ਿਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ ਅੰਧੁ ਨ 



 ਜਾਣੈ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥੨॥ 
ਪਉੜੀ ॥ ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਦਿਰ ਸੋਹਿਨ ਕੀਰਿਤ ਗਾਵਦੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ 
ਦਿਰ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨੀ ਧਾਵਦੇ ॥ ਇਿਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਿਨ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ 
॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹੋਿਰ ਉਤਮ ਜਾਿਤ ਸਦਾਇਦੇ ॥ ਿਤਨ ਮੰਗਾ ਿਜ ਤੁਝੈ 
ਿਧਆਇਦੇ ॥ ੯॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ 
ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਣਹਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ 
ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਿਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥ ਕੂਿੜ 
ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਿਵਸਿਰਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਿਕਸੁ ਨਾਿਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 
ਕੂੜੁ ਿਮਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਿਖਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ 
॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ 
ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਚ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥ ਨਾਉ ਸੁਿਣ ਮਨੁ 
ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਿਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ ਧਰਿਤ 
ਕਾਇਆ ਸਾਿਧ ਕੈ ਿਵਿਚ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਸਖ ਸਚੀ ਲੇਇ 
॥ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਿਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ 
ਤੀਰਿਥ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਿਛ ਕੈ ਬਿਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ 
ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਿਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ 
ਦਾਨੁ ਮਿਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈਐ ॥ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ 
ਇਕ ਮਿਨ ਅਲਖੁ ਿਧਆਈਐ ॥ ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ ਜੇ ਹੋਵੈ 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥ ਮਿਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥ ਸਲੋਕੁ 
ਮਃ ੧ ॥ ਸਿਚ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਿਤਆ ਕਿਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ॥ ਬੀਉ ਬੀਿਜ ਪਿਤ ਲੈ ਗਏ 
ਅਬ ਿਕਉ ਉਗਵੈ ਦਾਿਲ ॥ ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਿਤ ਹਇੋ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ 
ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥ ਭੈ ਿਵਿਚ ਖੁੰਿਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਿਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ 
ਹੋਆ ਿਸਕਦਾਰੁ ॥ ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਿਦ ਪੁਛੀਐ ਬਿਹ  



 ਬਿਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਅੰਧੀ ਰਯਿਤ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਭਾਿਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ ਿਗਆਨੀ 
ਨਚਿਹ ਵਾਜੇ ਵਾਵਿਹ ਰੂਪ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਊਚੇ ਕੂਕਿਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਿਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ 
॥ ਮੂਰਖ ਪੰਿਡਤ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਜਿਤ ਸੰਜੈ ਕਰਿਹ ਿਪਆਰੁ ॥ ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਿਹ ਗਾਵਾਵਿਹ 
ਮੰਗਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਜਤੀ ਸਦਾਵਿਹ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਣਿਹ ਛਿਡ ਬਹਿਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥ ਸਭੁ 
ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਿਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥ ਪਿਤ ਪਰਵਾਣਾ ਿਪਛੈ ਪਾਈਐ ਤਾ ਨਾਨਕ 
ਤੋਿਲਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥ ਮਃ ੧ ॥ ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਿਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ 
ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ਅਗੈ ਜਾਿਤ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥ ਿਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ 
ਪਿਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥ ਪਉੜੀ ॥ ਧੁਿਰ ਕਰਮੁ ਿਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ 
ਿਤਨੀ ਖਸਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ 
॥ ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂੰ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਇਿਕ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਜਾਿਣਆ 
ਿਜਥੈ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਦੁਖੁ 
ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਿਮ ਨ ਹੋਈ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ 
ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ ॥ ਤੇਰਾ ਅਤੰੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਿਤ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ 
ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਫਿਤ ਸੁਆਿਲਉ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ 
ਬਾਤਾ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥੨॥ ਮਃ ੨ ॥ ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਿਗਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ 
ਸਬਦੰ ਬਰ੍ਾਹਮਣਹ ॥ ਖਤਰ੍ੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ੍ ਸਬਦੰ ਪਰਾ ਿਕਰ੍ਤਹ ॥ ਸਰਬ ਸਬਦੰ 
ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥ ਮਃ ੨ 
॥ ਏਕ ਿਕਰ੍ਸਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ ੰ ॥ ਆਤਮਾ  ਬਾਸੁਦੇਵਿਸਯ੍ਯ੍ ਜੇ ਕੋ 
ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੪॥ ਮਃ ੧ ॥ ਕੰੁਭੇ ਬਧਾ 
ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਿਬਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਿਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ 
ਹੋਇ ॥੫॥ ਪਉੜੀ ॥ ਪਿੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥ ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ 
ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਿਜਤੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ 
॥ ਪਿੜਆ ਅਤੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥ ਮੁਿਹ ਚਲੈ ਸੁ  



 ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਿਰ ਵਟਾਈਅਿਹ ਿਗਆਨੀ ਬੁਝਿਹ ਤਾਿਹ ॥ ਸਤਜੁਿਗ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ 
ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਤਰ੍ੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਦੁਆਪੁਿਰ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ 
ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਕਲਜੁਿਗ ਰਥੁ ਅਗਿਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਸਾਮ ਕਹੈ 
ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਿਹ ਆਛੈ ਸਾਿਚ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ ਿਰਗੁ ਕਹੈ ਰਿਹਆ 
ਭਰਪੂਿਰ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਿਹ ਸੂਰੁ ॥ ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਿਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ 
ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਿਹ ॥ ਜੁਜ ਮਿਹ ਜੋਿਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰ੍ਾਵਿਲ ਕਾਨ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥ 
ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਿਬੰਦਰ੍ਾਬਨ ਮਿਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ ਕਿਲ ਮਿਹ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ 
ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ ਨੀਲ ਬਸਤਰ੍ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਰੇ ਤਰੁਕ ਪਠਾਣੀ 
ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਿਚਆਰ ॥ ਪੜਿਹ ਗੁਣਿਹ ਿਤਨ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥ ਭਾਉ 
ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਟਹੁ 
ਵਾਿਰਆ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਿਲਆ ॥ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ 
ਇਨੀ ਨੇਤਰ੍ੀ ਜਗਤੁ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥ ਖਸਮੁ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਿਰਆ ॥ ਸਿਤਗੁਰੂ 
ਹੈ ਬੋਿਹਥਾ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਵੀਚਾਿਰਆ ॥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਆ ॥੧੩॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ 
੧ ॥ ਿਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਿਤ ਦੀਰਘ ਅਿਤ ਮੁਚੁ ॥ ਓਇ ਿਜ ਆਵਿਹ ਆਸ ਕਿਰ 
ਜਾਿਹ ਿਨਰਾਸੇ ਿਕਤੁ ॥ ਫਲ ਿਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਪਤ ॥ ਿਮਠਤੁ ਨੀਵੀ 
ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਿਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਿਨਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਿਨਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਧਿਰ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਿਨਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਿਨਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਿਮਰਗਾਿਹ ॥ 
ਸੀਿਸ ਿਨਵਾਇਐ ਿਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਿਰਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਿਹ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਪਿੜ ਪੁਸਤਕ 
ਸੰਿਧਆ ਬਾਦੰ ॥ ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ ਮੁਿਖ ਝੂਠ ਿਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥ ਤਰ੍ੈਪਾਲ 
ਿਤਹਾਲ ਿਬਚਾਰੰ ॥ ਗਿਲ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਟੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ੍ ਕਪਾਟੰ ॥ ਜੇ 
ਜਾਣਿਸ ਬਰ੍ਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਿਭ ਫੋਕਟ ਿਨਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਉ ਿਧਆਵੈ ॥ 
ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਿਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਿਰ 
ਜਾਵਣਾ ॥ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥ ਹੁਕਮ  



 ਕੀਏ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਿਹ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ ਨਗਾੰ  ਦੋਜਿਕ ਚਾਿਲਆ ਤਾ ਿਦਸੈ ਖਰਾ 
ਡਰਾਵਣਾ ॥ ਕਿਰ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ 
ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥ ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ 
ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਿਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ 
ਚਉਕਿੜ ਮੁਿਲ ਅਣਾਇਆ ਬਿਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥ ਿਸਖਾ ਕੰਿਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ 
ਿਥਆ ॥ ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਿੜ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਲਖ ਚੋਰੀਆ 
ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਿਲ ॥ ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਿਹਨਾਮੀਆ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਜੀਅ 
ਨਾਿਲ ॥ ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥ ਕੁਿਹ ਬਕਰਾ ਿਰੰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ 
ਆਖੈ ਪਾਇ ॥ ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਿਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ 
ਤਿਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਇ ਮੰਿਨਐ ਪਿਤ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ ਦਰਗਹ 
ਅੰਦਿਰ ਪਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਿਸ ਪੂਤ ॥੩॥ ਮਃ ੧ ॥ ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰ੍ੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ 
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਿਨਤ ਦਾੜੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਿਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ 
ਅਖੀ ॥ ਵੇਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ॥ ਵਿਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤੈ ॥ ਲੈ ਭਾਿੜ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥ ਕਿਢ 
ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਿਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਿਵਡਾਣੁ ॥ ਮਿਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ 
ਪਉੜੀ ॥ ਸਾਿਹਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ 
ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥ ਹੁਕਿਮ ਮੰਿਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ 
ਪਾਇਸੀ ॥ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ 
ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਗਊ ਿਬਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਿਰ ਤਰਣੁ ਨ 
ਜਾਈ ॥ ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥ ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬਾ 
ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥ ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ ਨਾਿਮ ਲਇਐ ਜਾਿਹ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ 
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਿਹ ਿਨਵਾਜ ॥ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਿਨ ਿਤਨ ਗਿਲ ਤਾਗ ॥ ਿਤਨ ਘਿਰ ਬਰ੍ਹਮਣ 
ਪੂਰਿਹ ਨਾਦ ॥ ਉਨਾ ਿਭ ਆਵਿਹ ਓਈ ਸਾਦ ॥ ਕੂੜੀ ਰਾਿਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ 
ਕਰਿਹ ਆਹਾਰੁ ॥ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਿਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ ਮਥੈ 
ਿਟਕਾ ਤੇਿੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਹਿਥ ਛਰੁੀ ਜਗਤ  



 ਕਾਸਾਈ ॥ ਨੀਲ ਵਸਤਰ੍ ਪਿਹਿਰ ਹੋਵਿਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਿਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥ 
ਅਭਾਿਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਿਰ ਿਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ 
ਕਢੀ ਕਾਰ ॥ ਉਪਿਰ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂਿੜਆਰ ॥ ਮਤੁ ਿਭਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਿਭਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅਨੁੰ 
ਅਸਾਡਾ ਿਫਟੈ ॥ ਤਿਨ ਿਫਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਿਨ ॥ ਮਿਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਿਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ 
ਿਧਆਈਐ ॥ ਸੁਿਚ ਹੋਵ ੈਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਿਚਤੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਿਖ 
ਨਦਰੀ ਹੇਿਠ ਚਲਾਇਦਾ ॥ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥ ਵਡਹੁ 
ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਿਸਰੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥ ਨਦਿਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ 
ਕਰਾਇਦਾ ॥ ਦਿਰ ਮੰਗਿਨ ਿਭਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ 
ਘਰੁ ਮੁਿਹ ਿਪਤਰੀ ਦੇਇ ॥ ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਿਸਞਾਣੀਐ ਿਪਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ ਵਢੀਅਿਹ ਹਥ 
ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਿਮਲੈ ਿਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥ ਮਃ ੧ 
॥ ਿਜਉ ਜੋਰੂ ਿਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਿਖ ਵਸੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਇ 
ਖੁਆਰੁ ॥ ਸੂਚੇ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਬਹਿਨ ਿਜ ਿਪੰਡਾ ਧੋਇ ॥ ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ 
ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਿਰਆ 
॥ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਿਰ ਪਾਸਾਿਰਆ ॥ ਚੀਜ ਕਰਿਨ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਹਿਰ 
ਬੁਝਿਨ ਨਾਹੀ ਹਾਿਰਆ ॥ ਕਿਰ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਖਾਇਆ ਵੇਿਖ ਮਹਲਿਤ ਮਰਣੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਿਨ ਹਾਿਰਆ ॥੧੭॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਜੇ ਕਿਰ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ 
ਹੋਇ ॥ ਗੋਹ ੇਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਿਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ 
॥ ਪਿਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਿਜਤੁ ਹਿਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸੂਤਕੁ ਿਕਉ ਕਿਰ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ 
ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਿਗਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਮਨ 
ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਿਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਿਤਰ੍ਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥ 
ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਿਨ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਿਹ ॥ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਿਹ 
॥੨॥ ਮਃ ੧ ॥ ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ 
ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਹੈ ਿਦਤੋਨੁ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ॥ ਨਾਨਕ ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ 
ਬੁਿਝਆ 



 ਿਤਨਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਿਹ ॥੩॥ ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਤਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਵਡੀਆ 
ਵਿਡਆਈਆ ॥ ਸਿਹ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 
ਕਿਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਿਕ ਹਥੁ ਧਿਰ ਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ਕਢੀਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ॥ ਸਿਹ ਤੁਠੈ ਨਉ 
ਿਨਿਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਪਿਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਿਪ ਹੋਇ ਸੁਚ ੈਬੈਠਾ ਆਇ ॥ 
ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਿਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਿਭਿਟਓ ਜਾਇ ॥ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਿਵਆ ਲਗਾ ਪੜਿਣ ਸਲੋਕੁ 
॥ ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਿਟਆ ਿਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥ ਅੰਨੁ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰੁ 
ਦੇਵਤਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਿਘਰਤੁ ॥ ਤਾ ਹਆੋ ਪਾਕੁ ਪਿਵਤੁ ॥ ਪਾਪੀ ਿਸਉ ਤਨੁ 
ਗਿਡਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਿਤਤੁ ॥ ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਿਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਿਤਤੁ ਮੁਿਖ ਥਕੁਾ ਪਾਿਹ ॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਭੰਿਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਿਨਮੀਐੰ  
ਭੰਿਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ 
ਭੰਿਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨ ॥ ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ 
ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਸਦਾ 
ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਿਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੨॥ ਪਉੜੀ 
॥ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਿਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਿਣ ਕਢੀਐ ॥ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ 
ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥ ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਿਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਿਬ ਹੰਢੀਐ ॥ ਮੰਦਾ ਿਕਸੈ 
ਨ ਆਖੀਐ ਪਿੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥ ਮੂਰਖੈ ਨਾਿਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 
ਨਾਨਕ ਿਫਕੈ ਬੋਿਲਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਫਕਾ ਹੋਇ ॥ ਿਫਕੋ ਿਫਕਾ ਸਦੀਐ ਿਫਕੇ ਿਫਕੀ ਸੋਇ ॥ 
ਿਫਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਿਹ ਥੁਕਾ ਿਫਕੇ ਪਾਇ ॥ ਿਫਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ 
॥੧॥ ਮਃ ੧ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਿਰ ਫੈਲੁ ॥ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਜੇ 
ਨਾਵਿਹ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥ ਿਜਨ ਪਟੁ ਅੰਦਿਰ ਬਾਹਿਰ ਗੁਦੜੁ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥ ਿਤਨ 
ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵੀਚਾਿਰ ॥ ਰੰਿਗ ਹਸਿਹ ਰੰਿਗ ਰੋਵਿਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥ ਦਿਰ ਵਾਟ ਉਪਿਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤ 
ਖਾਿਹ ॥ ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲੁ ॥ ਦਿਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਿੜ ਛੁਟ ੈ
ਨਾਨਕਾ ਿਜਉ ਤੇਲੁ ॥  



 ੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ ਦੇਖਿਹ ਕੀਤਾ 
ਆਪਣਾ ਧਿਰ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ 
ਿਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਿਹ ਿਕਉ ਸਾਿਹਬੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ 
ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਏਹ ਿਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥ 
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਿਜ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ 
ਕਰੇ ਮੰੁਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ 
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥ ਿਜਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ 
ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਿਕਉ ਘਾਲੀਐ ॥ ਮੰਦਾ ਮੂਿਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲਮੀੰ  ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੀਐ ॥ ਿਜਉ 
ਸਾਿਹਬ ਨਾਿਲ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥ ਿਕਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਿਰ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥ 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥ ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ 
ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ 
ਲਗਾ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ 
ਕਿਹਆ ਵਾਉ ॥ ਬੀਜੇ ਿਬਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਿਨਆਉ ॥੨॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਨਾਿਲ 
ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥ ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥ 
ਵਸਤੂ ਅੰਦਿਰ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਿਸ ॥ ਸਾਿਹਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ 
ਅਰਦਾਿਸ ॥ ਕੂਿੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਸਫਿਤ ਿਵਗਾਿਸ ॥੩॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਨਾਿਲ 
ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ॥ ਪਾਣੀ ਅੰਦਿਰ ਲੀਕ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹੇੁ 
॥੪॥ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਿਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਿਸ ॥ ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ 
ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਿਸ ॥੫॥ ਪਉੜੀ ॥ ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ 
ਹੁਰਮਿਤ ਿਤਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਿਭ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਿਫਿਰ 
ਗੈਰਿਤ ਅੰਦਿਰ ਪਾਇ ॥ ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਿਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥ ਿਜਸ ਦਾ ਿਦਤਾ 
ਖਾਵਣਾ ਿਤਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਿਸ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਿਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਿਸ 
॥੨੨॥ ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਏਹ  



 ਿਕਨੇਹੀ ਦਾਿਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਿਤ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਿਮਲੈ ॥੧॥ 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਏਹ ਿਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਿਜਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ 
ਿਜ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਹਿਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ 
॥ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਿਫਿਰ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥ ਇਕਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਿਕ ਤੁਰੀ 
ਚੜਿਹ ਿਬਸੀਆਰ ॥ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਿਪ ਹਉ ਕੈ ਿਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਫਿਰ ਿਤਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਿਜਅਨੁ 
ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥ ਇਕਨੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਿਕ ਚੁਲੈ ਰਹਿਨ ਚੜੇ ॥ ਇਿਕ ਿਨਹਾਲੀ ਪੈ 
ਸਵਿਨ ਇਿਕ ਉਪਿਰ ਰਹਿਨ ਖੜੇ ॥ ਿਤਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਿਪ ਜਾਈ ਿਭ ਰਖੈ ਆਿਪ ॥ ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ 
ਦੇਖੈ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ॥ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥੨॥ ਪਉੜੀ ॥ 
ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਿਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮੁ ਦੇ 
ਜੀਆ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ॥ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਿਰ ਛੋਡੀ ਿਤੰਨੈ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੀ 
ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਿਤਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ  
 


