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ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ 
ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਦ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 
(ਮੇਰੀ) ਉਸ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ (ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ, 
 
ਜੁਗਾਿਦ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 
ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤ� ਹੈ। 
 
ਸਿਤਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, 
 
ਸ�ੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥ 
ਸ�ੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ 
ਮ� (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਸਮਰਾਂ ਤੇ ਿਸਮਰ ਿਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ; 
 
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਿਹ ਿਮਟਾਵਉ ॥ 
(ਇਸ ਤਰ�ਾਂ) ਸਰੀਰ ਿਵਚ (ਜੋ) ਦੁੱਖ ਿਬਖਾਂਧ (ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ) ਿਮਟਾ ਲਵਾਂ। 
 
ਿਸਮਰਉ ਜਾਸੁ ਿਬਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥ 
ਇਕ ਜਗਤ ਪਾਲਕ (ਹਰੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਅਣਿਗਣਤ (ਜੀਵ) ਉਸ ਨੰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ, 
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ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਸੁਧਾਖ��ਰ ॥ 
ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਨਾਂ ਤੇ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਨੇ- 
 
ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ��ਰ ॥ 
ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਵੱਤ� ਨਾਮ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। 
 
ਿਕਨਕਾ ਏਕ ਿਜਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਿਜਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਜੀ ਿਵਚ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਨਾ ਨਾਮ) ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਭੀ ਵਸਾਉਦਂਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ 
ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ। 
 
ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥ 
(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਕਰ ਦੇ। 
 
ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਿਮ�ਤ ਪ�ਭ ਨਾਮੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਾਮ (ਸਭ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, 
 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਿਨ ਿਬਸ�ਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਸ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਗਰਿਭ ਨ ਬਸੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜੀਵ) ਜਨਮ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦਖੂੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜੀਵ ਦਾ) ਦਖੁ ਤੇ ਜਮ (ਦਾ ਡਰ) ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ (ਦਾ ਭਉ) ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦਸੁਮਨੁ ਟਰੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਿਵਕਾਰ ਰਪੂੀ) ਦਸ਼ੁਮਨ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਿਸਮਰਤ ਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆਂ (ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ) ਕੋਈ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹੀ ਂਪ�ਦੀ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ) ਹਰ ਵੇਲੇ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਵਲ� ) ਸੁਚੇਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
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ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਭਉ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਕੋਈ) ਡਰ (ਜੀਵ ਉਤੇ) ਦਬਾਉ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦਾ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦਖੁੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਕੋਈ) ਦੁੱਖ ਿਵਆਕੁਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। 
 
ਪ�ਭ ਕਾ ਿਸਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਗੁਰਮਿਖ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਿਮਲਦਾ ਹੈ); 
 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਹੀ (ਦਨੁੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇਹਨ) 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਉ ਿਨਿਧ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਿਵਚ (ਹੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੱਧੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਿਧ ॥ 
ਪ�ਭ-ਿਸਮਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਿਗਆਨ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਿਟਕਾਉ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ (ਹਰੀ) ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਿਵਚ ਹੀ (ਸਾਰੇ) ਜਾਪ ਤਾਪ ਤੇ (ਦੇਵ-) ਪੂਜਾ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਬਨਸੈ ਦਜੂਾ ॥ 
ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 
ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਤਮ-) ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ 
ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ; 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 
ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਜਗਤ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਭਲਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 
ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਮਨੱੁਖ-ਜਨਮ ਦਾ ਉਚੱਾ ਮਨੋਰਥ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸੇ ਿਸਮਰਿਹ ਿਜਨ ਆਿਪ ਿਸਮਰਾਏ ॥ 
(ਨਾਮ) ਉਹੀ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਿਪ ਪ�ੇਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮ� ਉਹਨਾਂ (ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ) ਦੀ ਪੈਰੀ ਂਲੱਗਾਂ 
 
ਪ�ਭ ਕਾ ਿਸਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ (ਹੋਰ) ਸਾਰੇ (ਆਹਰਾਂ) ਨਾਲ�  ਚੰਗਾ ਹੈ; 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਤ�ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਿਤ�ਹ ਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੁਝੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਰੇਕ (ਕੇਲ) ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ�ਾਸਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਸਾਂ ਵੱਲ�  ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕੀਿਤਆਂ ਮਨ ਦੀ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਜੀ ਬਸਿਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ)। 
 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਿਨ ਦਸਨਾ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮ�) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਬਣਾਂ) 
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ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨਾਢ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਪਿਤਵੰਤੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ 
ਕਬੂਲ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ�ਧਾਨ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਸਭ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤ�) ਚੰਗੇ ਹਨ। 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਸ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀ ਂਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਸ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਸਭ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸਦਾ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਸਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਿਜਨ ਆਿਪ ਦਇਆਲਾ ॥ 
ਪ�ਭ-ਿਸਮਰਨ ਿਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਿਪ ਮੇਹਰਬਾਨ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ); 
 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਤ� (ਮ�) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
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ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਸੋਹਣੇ (ਲੱਗਦੇ) ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਤਨ ਸੂਿਖ ਿਬਹਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਉਮਰ) ਸੁਖ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਤਨ ਆਤਮ ੁਜੀਤਾ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਤਨ ਿਨਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਵਤ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਿਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕਉ ਿਸਮਰਿਹ ਬਸਿਹ ਹਿਰ ਨੇਰੇ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 
 
ਸੰਤ ਿਕ�ਪਾ ਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਆੁਰਾ ਉਹ ਰਾਤ ਿਦਨ ਖਬਰਦਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਸਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਸਮਰਨ (ਦੀ ਦਾਿਤ) ਵੱਡੀ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਿਮਲਦੀ ਹੈ) ॥ 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਹਿਰ ਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ,ਮਨੱੁਖ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
 

SikhBookClub.com 6 



ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਮਨ ਰਪੂੀ) ਆਸਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀ ਂ
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸਨੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ (ਿਹਰਦੇ ਦਾ) ਕਉਲ-ਫੁੱਲ ਿਖਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਇਕ-ਰਸ ਸੰਗੀਤ (ਬੈਕੰੁਠੀ ਕੀਰਤਨ) ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੁਖੁ ਪ�ਭ ਿਸਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਤ� ਜੋ ਸੁਖ (ਉਪਜਦਾ) ਹੈ ਉਹ (ਕਦੇ) ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਿਸਮਰਿਹ ਸੇ ਜਨ ਿਜਨ ਕਉ ਪ�ਭ ਮਇਆ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਪ�ਭੂ ਨੰੂ) ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ) ਉਹਨਾਂ (ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪ�ਦਾ ਹੈ 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਭਗਤ ਪ�ਗਟਾਏ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ (ਜਗਤ ਿਵਚ) ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਲਿਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ॥ 
ਿਸਮਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ (ਿਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ) ਵੇਦ (ਆਿਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਰਚੇ। 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਭਏ ਿਸਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿਸੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ; 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ॥ 
ਿਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ ਨੀਚ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਆਸਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰ। 
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ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਿਸਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; 
 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਮਿਹ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
ਿਜਥੇ ਿਸਮਰਨ ਹੈ ਓਥੇ ਿਨਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ (ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਿਸਮਰਨ (ਦੀ ਦਾਤ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦਖੁ ਭੰਜਨਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 
ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਹੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹਰੀ! ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ 
ਨਾਥ! 
 
ਸਰਿਣ ਤੁਮ�ਹ੍ਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ�ਭ ਸਾਥ ॥੧॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਗੁਰ ੂਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮ� ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਜਹ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥ 
ਿਜਥੇ ਮਾਂ, ਿਪਉ, ਪੱੁਤਰ, ਿਮੱਤ�, ਭਰਾ ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀ ਂ(ਬਣਦਾ), 
 
ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥ 
ਓਥੇ ਹੇ ਮਨ! (ਪ�ਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਹੈ)। 
 
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦਤੂ ਜਮ ਦਲੈ ॥ 
ਿਜਥੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਮਦਤੂਾਂ ਦਾ ਦਲ ਤੈਨੰੂ ਦਰੜੇਗਾ, 
 
ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥ 
ਉਥੇ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। 
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ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ॥ 
ਿਜਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ, 
 
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਉਧਾਰੀ ॥ 
ਓਥੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਿਵਚ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। 
 
ਅਿਨਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ ਪਾਪਾਂ ਤ�) ਨਹੀ ਂਬਚਦਾ, 
 
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਣ ਪੈ ਕੇ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪ; 
 
ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ) ਬੜੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹਂਗਾ l 
 
ਸਗਲ ਿਸ�ਸਿਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦਖੁੀਆ ॥ 
(ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ (ਹੋ ਕੇ ਭੀ) ਦਖੁੀ (ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ), 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥ 
ਪਰ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ ਸੁਖੀ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); 
 
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ॥ 
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ (ਰਪੁਏ) ਕਮਾ ਕੇ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਿਤ�ਹ ਿਵਚ) ਰੋਕ ਨਹੀ ਂਪ�ਦੀ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਿਨਸਤਰੈ ॥ 
(ਏਸ ਮਾਇਆ-ਕਾਂਗ ਤ�) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
 
ਅਿਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਤਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਅੰਤ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਿਦਆਂ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਿਤ�ਹ ਨਹੀ ਂਬੱੁਝਦੀ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਵਲ� ) ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. 
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ਿਜਹ ਮਾਰਿਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥ 
ਿਜਹਨੀ ਂਰਾਹੀ ਂਇਹ ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਤਹ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
ਓਥੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ॥ 
ਹੈ ਮਨ ! ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰ l 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀ ਂ(ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ) ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ 
 
ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਿਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥ 
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਤ�) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦਾ, 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਿਰ ਪਰਾਹੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ (ਜੀਵ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. 
 
ਅਿਨਕ ਿਬਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 
ਿਜਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਦਬਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 
(ਓਥੇ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰਤ ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਜਨਮੈ ਮਿਰ ਜਾਮ ॥ 
(ਜੀਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ (ਿਫਰ) ਜੰਮਦਾ ਹੈ (ਏਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ 
ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ), 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਿਬਸ�ਾਮ ॥ 
ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ (ਪ�ਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ) ਿਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 
ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ (ਜੀਵ) ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਲ ਧ�ਦਾ ਨਹੀ ਂ
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਿਗ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਅਜੇਹਾ ਨਾਮ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜਪ। 
 
ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਗ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ 
 
ਿਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਿਹ ਨ ਕੋਸਾ ॥ 
ਿਜਸ (ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਰਪੂੀ) ਪ�ਡੇ ਦੇ ਕੋਹ ਿਗਣੇ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੇ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਿਗ ਤੋਸਾ ॥ 
ਉਥੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ-ਪੰੂਜੀ ਹੈ। 
 
ਿਜਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
ਿਜਸ (ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਰਪੂ) ਰਾਹ ਿਵਚ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਬੜਾ ਘੱੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 
(ਓਥੇ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੈ। 
 
ਜਹਾ ਪੰਿਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਿਸਞਾਨੂ ॥ 
ਿਜਸ ਰਸਤੇ ਿਵਚਤੇਰਾ ਕੋਈ (ਅਸਲੀ) ਮਰਹਮ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹ ਨਾਿਲ ਪਛਾਨੂ ॥ 
ਓਥੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਸੱਚਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ। 
 
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਿਤ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥ 
ਿਜਥੇ (ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵਚ) (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਬੜੀ ਿਭਆਨਕ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, 
 
ਤਹ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਊਪਿਰ ਛਾਮ ॥ 
ਓਥੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮਤੇਰੇ ਉਤੇ ਛਾਂ ਹੈ। 
 
ਜਹਾ ਿਤ�ਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥ 
(ਹੇ ਜੀਵ!) ਿਜਥੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਿਤ�ਹ ਤੈਨੰੂ (ਸਦਾ) ਿਖੱਚ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ, 
 
ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥ 
ਓਥ,ੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਤਪਸ਼ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਦ�ਦੀ ਹੈ) 
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ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਿਨ ਨਾਮੁ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਿਨ ਿਬਸ�ਾਮੁ ॥ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਿਟ ॥ 
ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੰਤ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਿਤ ॥ 
ਤੇ, ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਰਪੂੀ ਦਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। 
 
ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 
 
ਪਾਰਬ�ਹਿਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
ਮਨ ਤਨ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨ ਮਨ� ਤਨ� ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਰੰਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ; 
 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਿਬਰਿਤ ਿਬਬੇਕੈ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮਕੁਿਤ ਜੁਗਿਤ ॥ 
ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤ�) ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ l 
 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਜਨ ਕਉ ਿਤ�ਪਿਤ ਭੁਗਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਭਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਭੋਗਾਂ ਵਲ�  ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦਾ ਸੋਹਜ ਸੁਹਣੱਪ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਦਆਂ (ਭਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ) ਕਦੇ (ਕੋਈ) ਅਟਕਾਉ ਨਹੀ ਂਪ�ਦਾ। 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਭਗਤ ਦੀ ਪਤ-ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ l 
 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ 
ਜੋਗ -ਸਾਧਨ ਤੇਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਗ, ਭਗਤ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਿਹ ਿਬਓਗੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਦਆਂ (ਉਸ ਨੰੂ) ਕੋਈ ਿਵਛੋੜਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਭਗਤ (ਸਦਾ) ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਿਸਮਰਨ) ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦੇਵਾ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ-ਦੇਵ ਨੰੂ ਪੂਜਦਾ ਹੈ 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਿਪ ਪ�ਿਭ ਦੀਨਾ ॥ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ ਧਨ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 
ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਤਕੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਪ�ਤਾਿਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤਾਪ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਤੱਿਕਆ। 
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ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਜਨ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਾਤੇ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨ ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ-ਰਸ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਭੱਜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ (ਮਨ ਦਾ ਉਹ) ਿਟਕਾਉ (ਮਾਣਦੇ ਹਨ) ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਫਰੁਨਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੈ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਭਗਤ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ�ਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦਾ ਸਾਧੂ ਉਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦਾ। 
 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਮੁਕਿਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਖ਼ਲਾਸੀ ਿਦਵਾਉਦਂੀ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਿਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਕਈ ਹੋਰ (ਭੀ) ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ (ਹੀ) “ਪਾਰਜਾਤ” ਰੁੱਖ ਹੈ, 
 
ਕਾਮਧੇਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ (ਹੀ ਇੱਛਾ-ਪੂਰਕ) “ਕਾਮਧੇਨ” ਹੈ। 
 
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀਆਂ (ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ (ਹੋਰ) ਸਭ (ਗੱਲਾਂ) ਤ� ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, 
 
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦਖੁ ਲਥਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਿਣਆਂ ਸਾਰੇ ਦਖੁ ਦਰਦ ਲਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਸੰਤ ਿਰਦ ਵਸੈ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਪ�ਤਾਿਪ ਦਰੁਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ�ਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
 

SikhBookClub.com 14 



ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
(ਅਤੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਕੀਿਤਆਂ) (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਸਮਰੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਪਦਾਰਥ) ਨਹੀ,ਂ 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ (ਦੀ ਦਾਿਤ) ਲੱਭਦਾ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਬਹੁ ਸਾਸਤ� ਬਹ ੁਿਸਿਮ�ਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਿਲ ॥ 
ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਘਣੀਆਂ ਹੀ ਿਸੰਮ�ਤੀਆਂ ਮ� ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
(ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਿਸਖਾਉਦੇਂ ਹਨ) 
 
ਪੂਜਿਸ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ ਂਪੁਜਦੇ। 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਿਗਆਨ ਸਿਭ ਿਧਆਨ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਦ-ਮੰਤ�ਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਪਾਏ, ਕਈ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ 
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਧਰੇ, 
 
ਖਟ ਸਾਸਤ� ਿਸਿਮ�ਿਤ ਵਿਖਆਨ ॥ 
ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ�ਾਂ ਤੇ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ;< 
 
ਜੋਗ ਅਿਭਆਸ ਕਰਮ ਧ�ਮ ਿਕਿਰਆ ॥ 
ਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਿਕ�ਆ ਕਰੇ, 
 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਬਨ ਮਧੇ ਿਫਿਰਆ ॥ 
(ਜਾਂ) ਸਾਰੇ (ਕੰਮ) ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵਚ ਭਉਦਂਾ ਿਫਰੇ; 
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ਅਿਨਕ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਰੇ, 
 
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥ 
ਪੰੁਨਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਿਘਉ ਹਵਨ ਕਰੇ, 
 
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਿਰ ਰਾਤੀ ॥ 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰਤੀ ਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਟਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, 
 
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥ 
ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਕਰੇ; 
 
ਨਹੀ ਤੁਿਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ ਂਹਨ, 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥ 
(ਭਾਵ�) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਨਾਮ ਇਕ ਵਾਰੀ (ਭੀ) ਗੁਰ ੂਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਪਆ ਜਾਏ l 
 
ਨਉ ਖੰਡ ਿਪ�ਥਮੀ ਿਫਰੈ ਿਚਰੁ ਜੀਵੈ ॥ 
(ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਫਰੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤਕ ਜੀਊਦਂਾ ਰਹੇ, 
 
ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥ 
(ਜਗਤ ਵਲ� ) ਬਹਤੁ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਪੀ ਬਣ ਜਾਏ; 
 
ਅਗਿਨ ਮਾਿਹ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥ 
ਅੱਗ ਿਵਚ (ਆਪਣੀ) ਿਜੰਦ ਹਵਨ ਕਰ ਦੇਵੇ; 
 
ਕਿਨਕ ਅਸ� ਹੈਵਰ ਭੂਿਮ ਦਾਨ ॥ 
ਸੋਨਾ, ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਿਜ਼ਮੀ ਂਦਾਨ ਕਰੇ; 
 
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥ 
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ (ਯੋਗ) ਆਸਨ ਕਰੇ, 
 
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਿਤ ਸਾਧਨ ॥ 
ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਚੱਲ ਕੇ) ਬੜੇ ਕਿਠਨ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਰੇ; 
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ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਕਿਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥ 
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, 
 
ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
ਤਾਂ ਭੀ (ਮਨ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦਰੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ। 
 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਿਰ ਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥ 
(ਅਜੇਹਾ) ਕੋਈ (ਉਦੱਮ) ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀ ਂਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਿਤ ਪਾਿਹ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 
 
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥ 
(ਕਈ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ (ਜਾ ਕੇ) ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਿਡਆ ਜਾਏ, 
 
ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥ 
(ਪਰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਭੀ) ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਿਵਚ� ਘਟਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਸੋਚ ਕਰੈ ਿਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਿਤ ॥ 
(ਮਨੱੁਖ) ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ (ਭਾਵ, ਸਦਾ) (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, 
 
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਿਤ ॥ 
(ਫੇਰ ਭੀ) ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰੀਰ ਧੋਿਤਆਂ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ। 
 
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ 
ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੰੂ (ਸਾਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖ) ਕਈ ਜਤਨ ਭੀ ਕਰੇ, 
 
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਿਖਆ ਟਰੈ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ� ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਰੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀਆਂ। 
 
ਜਿਲ ਧੋਵੈ ਬਹ ੁਦਹੇ ਅਨੀਿਤ ॥ 
ਇਸ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੀ ਧੋਵੇ, 
 
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਿਤ ॥ 
ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
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ਮਨ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਊਚ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਉਧਰੇ ਪਿਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ ਅਣਿਗਣਤ ਮੰਦ-ਕਰਮੀ ਜੀਵ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ॥ 
(ਜੀਵ ਦੀ) ਬਹਤੁੀ ਚਤੁਰਾਈ (ਦੇ ਕਾਰਣ) ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਆ ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਿਤ�ਸਨ ਨਾ ਧ�ਾਪੈ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੀਿਤਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਿਤ�ਹ ਨਹੀ ਂਮੱੁਕਦੀ। 
 
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਿਨ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ (ਧਾਰਿਮਕ) ਭੇਖ ਕੀਿਤਆਂ (ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਨਹੀ ਂਬੱੁਝਦੀ, 
 
ਕੋਿਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਿਸਝੈ ॥ 
ਕ�ੋੜਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਰਾਹੀ ਂਪ�ਾਣੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀ ਂਪੈਦਾ। 
 
ਛੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਿਲ ॥ 
ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜ� ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪਤਾਲ ਿਵਚ ਲੁਕ 
ਜਾਏ, 
 
ਮੋਿਹ ਿਬਆਪਿਹ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ॥ 
ਸਗ� ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਤੇ ਮੋਹ ਿਵਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। 
 
ਅਵਰ ਕਰਤੂਿਤ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥ 
(ਨਾਮ ਤ� ਿਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜਮਰਾਜ ਡੰਨ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੋਿਵੰਦ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਜਮਰਾਜ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀ ਂਪਤੀਜਦਾ। 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦਖੁੁ ਜਾਇ ॥ 
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਗ਼ਮ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਦ� ਉਹ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਿਵਚ ਿਟਕ ਕੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ (ਹਿਰ-ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ 
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ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, 
 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥ 
(ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੱਗੇ। 
 
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦਖੂੁ ਿਮਟਾਵੈ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਿਮਟਾਣਾ ਚਾਹੇ, 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥ 
ਤਾਂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਸਮਰੇ। 
 
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ 
ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ (ਰਿਹ ਕੇ) ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰੇ। 
 
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਤ� ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, 
 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਂਲੱਗੇ। 
 
ਿਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ�ਭ ਦਰਸ ਿਪਆਸਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਿਕ) ਮ� ਉਸ ਤ� ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ 
 
ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹ ਪੁਰਖੁ ਪ�ਧਾਨੁ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵਚ� ਵੱਡਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਾ ਕਾ ਿਮਟੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਸਤ ਸੰਗ ਿਵਚ (ਰਿਹ ਕੇ) ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ 
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ�  ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ�  ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ-ਸੁਭਾਉ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਤਿਨ ਘਿਟ ਘਿਟ ਚੀਨਾ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ। 
 
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਿਮਟਾਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ� ਬੁਰਾਈ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 
 
ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਿਸ�ਸਿਟ ਸਾਜਨਾ ॥ 
ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ (ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ) ਿਮਤ� ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੂਖ ਦਖੂ ਜਨ ਸਮ ਿਦ�ਸਟਤੇਾ ॥ 
ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਨੰੂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਾਪ ਤੇ ਪੰੁਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
 
ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ) ਕੰਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, 
 
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥ 
ਿਨਆਸਰੇ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। 
 
ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਪ�ਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ, ਿਨਮਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ, 
 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ 
ਤੰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਦ�ਦਾ ਹ�। 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਤੰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹ�, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹ�। 
 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ! 
 
ਅਪਨੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੰੂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਪਣੀ (ਵਿਡਆਈ ਦੀ) ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ�; 
 
ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਆਿਪ ਪ�ਭ ਰਾਤੇ ॥ 
ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਆਪ ਹੀ ਮਗਨ ਹ�। 
 
ਤੁਮ�ਹ੍ਰੀ ਉਸਤਿਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਤੈਥ� ਹੀ (ਿਬਆਨ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ, ਿਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ 
 
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਿਹ ਸ�ੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ 
(ਹੇ ਮਨ!) ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ�  ਚੰਗਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤ� ਅਮਲ ਕਮਾਉਣੇ 
 
ਸਗਲ ਿਕ�ਆ ਮਿਹ ਊਤਮ ਿਕਿਰਆ ॥ 
ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ�  ਉਤੱਮ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਦਰੁਮਿਤ ਮਲੁ ਿਹਿਰਆ ॥ 
ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ (ਰਿਹ ਕੇ) ਭੈੜੀ ਮਿਤ (ਰਪੂ) ਮੈਲ ਦਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
 
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਿਹ ਉਦਮ ੁਭਲਾ ॥ 
ਇਹ ਉਦੱਮ (ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਉਦੱਮਾਂ ਨਾਲ�  ਭਲਾ ਹੈ 
 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਦਲ�  ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। 
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ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਿਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਬਾਨੀ ॥ 
ਸਾਿਰਆਂ ਬਚਨ-ਿਬਲਾਸਾਂ ਿਵਚ� ਅੰਿਮ�ਤਮਈ ਬਚਨ-ਿਬਲਾਸ 
 
ਹਿਰ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਿਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ। 
 
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਊਤਮ ਥਾਨੁ ॥ 
ਉਹ (ਿਹਰਦਾ-ਰਪੂ) ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਤੀਰਥ) ਅਸਥਾਨਾਂ ਤ� ਪਿਵਤ� ਹੈ- 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਹ ਘਿਟ ਵਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਸ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਿਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਿਨਆ ਸੋ ਪ�ਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥ 
ਹੇ ਅੰਞਾਣ! ਹੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ (ਮਨੱੁਖ)! ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਸੁ ਚੀਿਤ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੱਤ ਿਵਚ (ਪ�ੋ) ਰੱਖ, ਉਹੀ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਸਾਥ ਿਨਬਾਹੇਗਾ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਿਤ ਪਰਾਨੀ ॥ 
ਹੇ ਜੀਵ! ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ, 
 
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਿਦ�ਸਟਾਨੀ ॥ 
ਿਕਸ ਮੱੁਢ ਤ� (ਤੈਨੰੂ) ਕੇਹਾ (ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ) ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ 
 
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰ ਸੀਗਾਿਰਆ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
 
ਗਰਭ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਿਜਨਿਹ ਉਬਾਿਰਆ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਪੇਟ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ) ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਭੀ ਬਚਾਇਆ; 
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ਬਾਰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੁਝਿਹ ਿਪਆਰੈ ਦਧੂ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਿਦਤਾ। 
 
ਭਿਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 
ਭਰ-ਜੁਆਨੀ ਿਵਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਿਦੱਤੀ l 
 
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਊਪਿਰ ਸਾਕ ਸਨੈ ॥ 
ਜਦ ਤੰੂ ਬੱੁਢਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਾਕ-ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਕਰ ਿਦਤੇ, 
 
ਮੁਿਖ ਅਿਪਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥ 
ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦ�ਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ)। 
 
ਇਹੁ ਿਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਇਹ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਜੀਵ (ਤੇਰਾ) ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀ ਂਸਮਝਦਾ, 
 
ਬਖਿਸ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) (ਜੇ) ਤੰੂ ਆਿਪ ਮੇਹਰ ਕਰ�, ਤਾਂ (ਇਹ ਜਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਿਵਚ) ਸਫਲ ਹੋਵੇ l 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਧਰ ਊਪਿਰ ਸੁਿਖ ਬਸਿਹ ॥ 
(ਹੇ ਜੀਵ!) ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹ� l 
 
ਸੁਤ ਭ�ਾਤ ਮੀਤ ਬਿਨਤਾ ਸੰਿਗ ਹਸਿਹ ॥ 
ਪੁਤ� ਭਰਾ ਿਮਤ� ਇਸਤ�ੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹ�; 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਪੀਵਿਹ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੰੂ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਦਂਾ ਹ�, 
 
ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਅੱਗ (ਵਰਤਦਾ ਹ�) 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਭੋਗਿਹ ਸਿਭ ਰਸਾ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹ�, 
 
ਸਗਲ ਸਮਗ�ੀ ਸੰਿਗ ਸਾਿਥ ਬਸਾ ॥ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਸਮੇਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
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ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ� ਰਸਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਜੀਭ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਰਚਨਾ ॥ 
ਉਸ (ਪ�ਭੂ) ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਕੇ (ਹੇ ਜੀਵ!) ਤੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹ�। 
 
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਿਬਆਪੇ ॥ 
ਮੂਰਖ ਅੰਨ�ੇ ਜੀਵ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਔਗੁਣਾਂ ਿਵਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਕ ਕਾਿਢ ਲੇਹੁ ਪ�ਭ ਆਪੇ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਆਖ) ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ 
ਿਵਚ� ਕੱਢ ਲੈ l 
 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
ਜੋ ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਸਮ� ਤਕ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਿਸਉ ਪ�ੀਿਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥ 
ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 
 
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਵੈ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਿਤਆਂ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਤਾ ਿਸਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥ 
ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਨਹੀ ਂਜੋੜਦਾ। 
 
ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਸਦੀਵ ਸਦੀਵ ਹੀ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, 
 
ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦਰੇੂ ॥ 
ਅੰਨ�ਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੰੂ (ਿਕਤੇ) ਦਰੂ (ਬੈਠਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਟਹਲ ਕੀਿਤਆਂ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਆਦਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 
ਮੂਰਖ ਤੇ ਅੰਞਾਣ ਜੀਵ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥ 
ਇਹ ਜੀਵ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਭੱੁਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ l 
 
ਰਤਨੁ ਿਤਆਿਗ ਕਉਡੀ ਸੰਿਗ ਰਚੈ ॥ 
ਜੀਵ ਨਾਮ- ਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ (ਮਾਇਆ-ਰਪੂ) ਕਉਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਸ਼ੁ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਚੁ ਛੋਿਡ ਝੂਠ ਸੰਿਗ ਮਚੈ ॥ 
ਸੱਚੇ (ਪ�ਭੂ) ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸਵੰਤ (ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨਾਲ ਭੂਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਿਥਰੁ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ॥ 
ਜੋ (ਮਾਇਆ) ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; 
 
ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦਿੂਰ ਪਰਾਨੈ ॥ 
ਜੋ (ਮੌਤ) ਜ਼ਰਰੂ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ (ਿਕਤੇ) ਦਰੂ (ਬੈਠੀ) ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਿਤਸ ਕਾ ਸ�ਮੁ ਕਰੈ ॥ 
ਉਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ; 
 
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਿਤਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਉਹ ਉਸ ਸਹਾਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 
 
ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ਗਰਧਬ ਪ�ੀਿਤ ਭਸਮ ਸੰਿਗ ਹੋਇ ॥ 
ਿਜਵ� ਖੋਤਾ) ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਦ�ਦਾ ਹੈ,ਖੋਤੇ ਦਾ ਿਪਆਰ (ਸਦਾ) ਸੁਆਹ ਨਾਲ (ਹੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਿਹ ਪਿਤਤ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
ਜੀਵ ਿਭਆਨਕ ਅਨ�ੇਰੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਿਪਆ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਕਾਿਢ ਲੇਹੁ ਪ�ਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ, ਹੇ ਿਦਆਲ ਪ�ਭੂ! ਉਸ ਨੰੂ ਆਪ ਇਸ ਖੂਹ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਲੈ 
 
ਕਰਤੂਿਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਿਤ ॥ 
ਜਾਿਤ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ-ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ) ਪਰ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
 
 

SikhBookClub.com 25 



ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
(ਉਞਂ) ਿਦਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਅੰਤਿਰ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥ 
ਬਾਹਰ (ਸਰੀਰ ਉਤੇ) ਧਾਰਿਮਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਿਵਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, 
 
ਛਪਿਸ ਨਾਿਹ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥ 
ਿਜੰਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਭਾਵ� ਉਹ ਲੁਕਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ। 
 
ਬਾਹਿਰ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 
ਬਾਹਰ (ਿਵਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ) (ਤੀਰਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਭੀ ਲਾਉਦਂਾ 
ਹੈ, 
 
ਅੰਤਿਰ ਿਬਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 
ਪਰ ਮਨ ਿਵਚ ਲੋਭ (-ਰਪੂ) ਕੱੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਬਾਹਿਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਿਲਬੇਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l 
 
ਗਿਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥ 
(ਜੇ) ਗਲ ਿਵਚ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਪੱਥਰ (ਹੋਣ ਤਾਂ) ਅਥਾਹ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਨੰੂ ਜੀਵ) ਿਕਵ� ਤਰੇ? 
 
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਬਸ ੈਪ�ਭੁ ਆਿਪ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਤ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਸੁਿਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਅੰਨ�ਾ ਮਨੱੁਖ (ਿਨਰਾ) ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਵ� ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ? 
 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹੁ ਓਿੜ ਿਨਬਹਾਵੈ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪੱੁਜ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਿਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥ 
ਬੋਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਿਨਰੀ) ਸੈਨਤ ਨੰੂ ਕੀਹ ਸਮਝੇ? 
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ਿਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥ 
(ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਜੇ) ਆਖੀਏ (ਇਹ) ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲ�ਦਾ ਹੈ (ਇਹ) ਿਦਨ (ਹੈ)। 
 
ਕਹਾ ਿਬਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁਗੰ ॥ 
ਗੰੂਗਾ ਿਕਵ� ਿਬਸ਼ਨ-ਪਦੇ ਗਾ ਸਕੇ? 
 
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥ 
ਜਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਕਹ ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥ 
ਲੂਲ� ਾ ਿਕਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭਉ ਂਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 
ਓਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ। 
 
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥ 
ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ! (ਇਹ) ਿਨਮਾਣਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਿਕਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ) ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਿਤ ॥ 
ਜੋ ਪ�ਭੂ (ਇਸ ਮੂਰਖ ਦਾ) ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ (ਇਹ) ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, 
 
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਿਸਉ ਪ�ੀਿਤ ॥ 
(ਪਰ) ਜੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਬਲੂਆ ਕੇ ਿਗ�ਹ ਭੀਤਿਰ ਬਸੈ ॥ 
ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਿਵੰਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਰੇਤ ਦੇ ਿਕਣਿਕਆਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਿਛਨ ਿਛਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ), 
 
ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਿਗ ਰਸੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਆਨੰਦ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਿਦ�ੜੁ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ਮਨਿਹ ਪ�ਤੀਿਤ ॥ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਮਰ ਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਸਤਿਕਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਿਵਚ ਇਹੀ 
ਯਕੀਨ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 
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ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਿਤ ॥ 
ਮੂਰਖ ਦੇ ਿਚਤ ਿਵਚ (ਕਦੇ) ਮੌਤ (ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਭੀ) ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ 
 
ਬੈਰ ਿਬਰੋਧ ਕਾਮ ਕ�ੋਧ ਮੋਹ ॥ 
ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ, ਕਾਮ, ਗੱੁਸਾ, ਮੋਹ, 
 
ਝੂਠ ਿਬਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ�ੋਹ ॥ 
ਝੂਠ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਭਾਰੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਦਗ਼ਾ- ਠੱਗੀ 
 
ਇਆਹੂ ਜੁਗਿਤ ਿਬਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ 
ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਦੇ) ਕਈ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਕ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਿਰ ਕਰਮ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਿਵਚਾਰੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ) ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਸ 
ਨੰੂ) ਬਚਾ ਲਵੋ 
 
ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਤੰੂ ਮਾਿਲਕ ਹ� ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, 
 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥ 
ਇਹ ਿਜੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਜੋ ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। 
 
ਤੁਮ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੇਰੇ ॥ 
ਤੰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਿਪਉ ਹ�, ਅਸੀ ਂਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, 
 
ਤੁਮਰੀ ਿਕ�ਪਾ ਮਿਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ (ਦੀ ਨਜ਼ਰ) ਿਵਚ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਹਨ। 
 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥ 
ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦਾ, 
 
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥ 
ਤੰੂ ਸਭ ਤ� ਉਚੱਾ ਭਗਵਾਨ ਹ�, 
 
ਸਗਲ ਸਮਗ�ੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਿਤ� ਧਾਰੀ ॥ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ l 
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ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ॥ 
ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਿਗਆ ਿਵਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹ� ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹ�-ਇਹ ਤੰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ�। 
 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਖ, ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ (ਤੈਥ�) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ�ਭ ਛੋਿਡ ਕੈ ਲਾਗਿਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 
ਜੋ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦਾਤਾਰ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਿਤ ਜਾਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਿਜਹਾਮਨੱੁਖ ਜੀਵਨ-ਯਾਤ�ਾ ਿਵਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ (ਿਕਉਿਂਕ) ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� 
ਿਬਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦੀ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਤ� ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਿਪਛੇ ਰੱਖ ਲੈਦਾ ਹੈ (ਸਾਂਭ ਲ�ਦਾ ਹੈ), 
 
ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਿਨ ਿਬਖੋਿਟ ਗਵਾਵੈ ॥ 
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਿਹਿਰ ਲੇਇ ॥ 
(ਜੇ ਪ�ਭੂ) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਨਾਹ ਦੇਵੇ, ਤੇ, ਦਸ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੀ ਖੋਹ ਲਏ, 
 
ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥ 
ਤਾਂ, ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਿਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਿਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋਰ ਨਹੀ ਂਚਲਦਾ, 
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ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਿਸਰ ਿਨਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
 
ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਪ�ਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਿਨ ਵਠੂਾ ॥ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸੇ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਜਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥ 
ਿਜਸਮਨੱੁਖ ਤ� ਪ�ਭੂ ਆਪਣਾ ਹਕੁਮ ਮਨਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨੋ ਉਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ l 
 
ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਿਸ ॥ 
ਸ਼ਾਹ-ਪ�ਭੂ ਅਣਿਗਣਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਜੀਵ ਵਣਜਾਰੇ ਨੰੂ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਿਸ ॥ 
(ਜੀਵ) ਖਾਂਦਾ ਪੀਦਂਾ ਚਾਉ ਤੇ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਿਰ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹ-ਪ�ਭੂ , ਮਗਰ� ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, 
 
ਅਿਗਆਨੀ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥ 
ਤਾਂ (ਇਹ) ਅਿਗਆਨੀ ਮਨ ਿਵਚ ਗੱੁਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਿਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ 
(ਇਸ ਤਰ�ਾਂ) ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਬਹੁਿਰ ਉਸ ਕਾ ਿਬਸ�ਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 
ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸਾਹ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
 
ਿਜਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ 
(ਜੇ) ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ (ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ) ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਨਾਲ) ਰੱਖ ਦਏ, 
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ਪ�ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥ 
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
ਤਾਂ (ਪ�ਭੂ ਉਸ ਨੰੂ) ਅੱਗੇ ਨਾਲ�  ਚਉਗੁਣਾ ਿਨਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
 
ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ 
ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲਗਨਾਂ, ਆਰਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸਿਚਤ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਿਬਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥ 
(ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਾ ਬੈਠੇ, 
 
ਓਹ ਿਬਨਸੈ ਉਹੁ ਮਿਨ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਛਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਿਵਚ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 
(ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ) ਜੋ ਿਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, 
 
ਲਪਿਟ ਰਿਹਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
ਇਸ (ਜਗਤ) ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਿਨ�ਆਂ ਦਾ ਅੰਨ�ਾ (ਜੀਵ) ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। 
 
ਬਟਾਊ ਿਸਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ 
ਜੋ (ਭੀ) ਮਨੱੁਖ (ਿਕਸੇ) ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਤਾ ਕਉ ਹਾਿਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀ ਂਪੈਦਾ। 
 
ਮਨ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ�ੀਿਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਪਆਰ (ਹੀ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਿਪਆਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ) ਪ�ਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਲਾਉਦਂਾ ਹੈ l 
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ਿਮਿਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
ਸਰੀਰ, ਧਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, 
 
ਿਮਿਥਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥ 
ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ ਹੰਕਾਰ, ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ 
ਰਾਜ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, 
 
ਿਮਿਥਆ ਕਾਮ ਕ�ੋਧ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
ਕਾਮ (ਦੀ ਲਹਰ) ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕ�ੋਧ ਇਹ ਭੀ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ� ਬਸਤ�ਾ ॥ 
ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ ਸੰੁਦਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਰੰਗ ਸਿੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਿਖ ਹਸਤਾ ॥ 
ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ (ਜੀਵ) ਹੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਹਾਸਾ ਤੇ ਮਾਣ ਭੀ) ਿਵਅਰਥ ਹੈ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਧ�ੋਹ ਮਹੋ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਦਗ਼ਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ-(ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ) ਿਵਅਰਥ (ਤਰੰਗ) ਹਨ; 
 
ਿਮਿਥਆ ਆਪਸ ਊਪਿਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭੀ ਝੂਠ ਹੈ। 
 
ਅਸਿਥਰੁ ਭਗਿਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ (ਪ�ਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ (ਹੀ ਹੈ ਜੋ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਣ ਪੈ ਕੇ (ਕੀਤੀ ਜਾਏ)। 
 
ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਚਰਣ (ਹੀ) ਸਦਾ ਜਪ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਦਂਾ ਹੈ l 
 
ਿਮਿਥਆ ਸ�ਵਨ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਸੁਨਿਹ ॥ 
ਕੰਨ ਿਵਅਰਥ ਹਨ (ਜੇ ਉਹ) ਪਰਾਈ ਬਖ਼ੀਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ l 
 
ਿਮਿਥਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਿਹਰਿਹ ॥ 
ਹੱਥ ਿਵਅਰਥ ਹਨ (ਜੇ ਇਹ) ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੰੂ ਚਰੁਾਉਦੇਂ ਹਨ; 
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ਿਮਿਥਆ ਨੇਤ� ਪੇਖਤ ਪਰ ਿਤ�ਅ ਰੂਪਾਦ ॥ 
ਅੱਖਾਂ ਿਵਅਰਥ ਹਨ (ਜੋ ਇਹ) ਪਰਾਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਰਪੂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
 
ਿਮਿਥਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ�ਾਦ ॥ 
ਜੀਭ ਿਵਅਰਥ ਹੈ (ਜੇ ਇਹ) ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਿਵਚ (ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ); 
 
ਿਮਿਥਆ ਚਰਨ ਪਰ ਿਬਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਿਹ ॥ 
ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਿਹ ॥ 
ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਿਚੱਤ ਿਜਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਲਲਚਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ 
ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 
 
ਿਮਿਥਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਿਬਕਾਰਾ ॥ 
ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਦੀ ਗੰਧ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਮਿਥਆ ਸਭ ਭਏ ॥ 
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 
 
ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ 
 
ਿਬਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 
ਿਨਸਫਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ (ਰੱਬ ਨਾਲ�  ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਜੀਵਨ। 
 
ਸਾਚ ਿਬਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥ 
ਸੱਚੇ ਪ�ਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਤ� ਿਬਨਾ ਉਹ ਿਕਵ� ਸੱੁਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਿਬਰਥਾ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥ 
ਨਾਮ ਤ� ਿਬਨਾ ਅੰਨ�ੇ (ਸਾਕਤ) ਦਾ ਸਰੀਰ (ਹੀ) ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਮੁਿਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦਰੁਗੰਧ ॥ 
ਿਕਉਿਂਕ ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ� ਿਨੰਦਾ ਆਿਦਕ ਬਦ-ਬੂ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। 
 
 

SikhBookClub.com 33 



ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬ�ਥਾ ਿਬਹਾਇ ॥ 
ਿਸਮਰਨ ਤ� ਿਬਨਾ (ਸਾਕਤ ਦੇ) ਿਦਨ ਰਾਤ ਅੱਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਮੇਘ ਿਬਨਾ ਿਜਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥ 
ਿਜਵ� ਵਰਖਾ ਤ� ਿਬਨਾ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਗੋਿਬਦ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬ�ਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤ� ਸੱਖਣਾ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਿਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਿਜਉ ਿਕਰਪਨ ਕੇ ਿਨਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥ 
ਿਜਵ� ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਤੇ ਜਨ ਿਜਹ ਘਿਟ ਬਿਸਓ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁਬਾਿਰਕ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਿਕ) ਮ� ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਤ� ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 
 
ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥ 
ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਿਚੰਨ� ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ; 
 
ਮਿਨ ਨਹੀ ਪ�ੀਿਤ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ (ਤਾਂ) ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀ,ਂ ਮੰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ�ਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥ 
ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਿਸਆਣਾ ਹੈ, 
 
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ 
ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਪ�ਸੰਨ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਿਪ ਨ ਕਰੈ ॥ 
ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖ-ਮਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, 
 
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 
ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
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ਿਜਸ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਬਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਨਰੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸਸੰਾਰੁ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜਗਤ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਿਤਨ ਪ�ਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮ� ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹਾਂ l 
 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 
(ਜੋ ਜੋ) ਬੇਨਤੀ ਮ� ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ�ਭੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਿਹ ਮਾਨੈ ॥ 
ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਪਿਹ ਆਪ ਆਿਪ ਕਰਤ ਿਨਬੇਰਾ ॥ 
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਨਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਕਸੈ ਦਿੂਰ ਜਨਾਵਤ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਰੇੁਡੇ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਉਪਾਵ ਿਸਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 
ਉਹ ਸਮੂਹ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ। 
 
ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 
ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਕ ਰਿਹਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਲਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ 
ਜੋ (ਜੀਵ) ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। 
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ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲੀ) ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ) ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਯਾਦ ਕਰ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਕਾਮ ਕ�ੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ 
ਮੇਰਾ ਕਾਮ, ਕ�ੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਏ- 
 
ਨਾਨਕ ਪ�ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਪ�ਸਾਦ ੁਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ 
ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਰਪੂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੋ। 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਛਤੀਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਖਾਿਹ ॥ 
ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹ�, 
 
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਅੰਦਰ ਿਟਕਾ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸੁਗਧੰਤ ਤਿਨ ਲਾਵਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਤੰੂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਦਂਾ ਹ�, 
 
ਿਤਸ ਕਉ ਿਸਮਰਤ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਿਤਆਂ ਤੰੂ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਬਸਿਹ ਸੁਖ ਮੰਦਿਰ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੰੂ ਸੁਖ-ਮਹਲਾਂ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹ�, 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਿਰ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਮਨ ਿਵਚ ਿਸਮਰ। 
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ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਿਗ�ਹ ਸੰਿਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥ 
ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹ�, 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਸਮਰਹੁ ਿਤਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਜ-ਤਮਾਸ਼ੇ, ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ (ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) 
 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਿਧਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿਧਆਉਣ-ਜੋਗ ਨੰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਿਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਪਾਟ ਪਟਬੰਰ ਹਢਾਵਿਹ ॥ 
ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੰਢਾਉਦਂਾ ਹ�, 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਤਆਿਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਿਹ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕੱਥੇ ਲੋਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�? 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸੁਿਖ ਸੇਜ ਸਈੋਜੈ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਸੇਜ ਉਤੇੱ ਸੁਖੀ ਸਵੀਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਸ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕਊੋ ਮਾਨੈ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਮੁਿਖ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ (ਆਪਣੇ) ਮੰੂਹ� ਜੀਭ ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥ 
ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ (ਕਾਇਮ) ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਤੰੂ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਸਮਰ। 
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ਪ�ਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਿਤਆਂ (ਉਸ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਮਾਣ ਪਾਵਿਹਂਗਾ, 
 
ਨਾਨਕ ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਵਿਹ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਥ�) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ (ਪਰਲੋਕ ਦੇ) ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਵਿਹਂਗਾ l 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥ 
ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਰੋਆ ਿਜਸਮ ਹੈ, 
 
ਿਲਵ ਲਾਵਹੁ ਿਤਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ 
ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਿਲਵ ਜੋੜ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਿਛਦ� ਢਾਕੇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਢੱਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ�ਭ ਤਾ ਕੈ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪ�ਭੂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਣ ਪਉ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ, 
 
ਮਨ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਪ�ਭ ਊਚੇ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਉਚੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸ�ਾਸ ਸ�ਾਸ ਯਾਦ ਕਰ l 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਪਾਈ ਦ�ਲੁਭ ਦੇਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰੇਹ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ੇਮ-ਮਈ ਭਗਤੀ ਕਰ। 
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ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਆਭੂਖਨ ਪਿਹਰੀਜ ੈ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਦਆੁਰਾ ਤੰੂ ਗਿਹਣੇ-ਗੱਟੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹ�, 
 
ਮਨ ਿਤਸੁ ਿਸਮਰਤ ਿਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਮਰਿਦਆਂ ਿਕਉ ਂਆਲਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਅਸ� ਹਸਿਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ�, 
 
ਮਨ ਿਤਸੁ ਪ�ਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਸਾਰੀ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾਹ ਿਵਸਾਰੀ।ਂ 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਬਾਗ ਿਮਲਖ ਧਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਾਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧਨ (ਤੈਨੰੂ ਨਸੀਬ ਹਨ) 
 
ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ�ਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ੋ ਰੱਖ। 
 
ਿਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਿਜਸ (ਪ�ਭੂ) ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਲਬੂਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, 
 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਈ ॥ 
ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ (ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਸੇ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰ। 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ, ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਹੈ। 
 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ (ਉਹੀ) ਤੇਰੀ ਰਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਕਰਿਹ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥ 
ਿਜਸਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਬਹਤੁ ਦਾਨ ਪੰੁਨ ਕਰਦਾ ਹ�, 
 
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਿਰ ਿਤਸ ਕਾ ਿਧਆਨ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਅੱਠੇ ਪਿਹਰ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। 
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ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦਆੁਰਾ ਤੰੂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਪ�ਭ ਕਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਚਤਾਰੀ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸ�ਾਸ ਸ�ਾਸ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਪ�ਭੁ ਿਸਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥ 
ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਿਤ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗੀ (ਮਨੱੁਖ) ਜਾਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਪ�ਭੁ ਿਸਮਿਰ ਸਦਾ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਦਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰੀ ਪਿਤ ਰਹ ੈ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ (ਜਗਤ ਿਵਚ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸੁਨਿਹ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦਆੁਰਾ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਪੇਖਿਹ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹ�; 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਰਸਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਪਾ ਕੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਿਮੱਠੇ-ਅੰਿਮ�ਤ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹ�, 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸੁਿਖ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹ�; 
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ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ (ਆਿਦਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗ) ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸਪੰੂਰਨ ਫਲਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਤੰੂ ਹਰੇਕ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹ�; 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਦਆੁਰਾ ਤੰੂ ਬੇਕੰੁਠੀ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਿਟਿਕਆ ਬੈਠਾ ਹ� l 
 
ਐਸਾ ਪ�ਭੁ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ 
ਅਜੇਹਾ ਪ�ਭੂ ਿਵਸਾਰ ਕੇ ਤੰੂ ਿਕਉ ਂਿਕਸ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਰਹਾ ਹ�? 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਬਰਕਿਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹਸ਼ੁੀਆਰ ਹੋਹ ੁl 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੂੰ ਪ�ਗਟ ੁਸਸੰਾਿਰ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੰੂ ਜਗਤ ਿਵਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹ�, 
 
ਿਤਸੁ ਪ�ਭ ਕਉ ਮੂਿਲ ਨ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਿਰ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ� ਨ ਭੁਲਾ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 
 
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥ 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੰੂ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪ। 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ (ਸਾਰੇ) ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਚੜ�ਦੇ ਹਨ, 
 
ਿਤਸਿਹ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਤੰੂ ਉਸ (ਪ�ਭੂ) ਨੰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ। 
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ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੂੰ ਪਾਵਿਹ ਸਾਚੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਸੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਿਸਉ ਰਾਚੁ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੰੂ ਉਸ (ਪ�ਭੂ) ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰਹ।ੁ 
 
ਿਜਹ ਪ�ਸਾਿਦ ਸਭ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਸਦਕਾ ਸਭ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰ l 
 
ਆਿਪ ਜਪਾਏ ਜਪ ੈਸੋ ਨਾਉ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਪਾਸ� ਆਪ ਜਪਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਆਿਪ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਾਵਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ�ਗਾਸੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਮਨ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਦਾ) ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
 
ਪ�ਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸੁ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਿਹਰਦਾ-ਰਪੂ ਕਉਲ ਫੁੱਲ ਿਖੜਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਸੁਪ�ਸੰਨ ਬਸੈ ਮਿਨ ਸਇੋ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਤੇ ਉਹ ਤ�ੁ ੱਠਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਪ�ਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, 
 
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਿਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 
ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਲੱਭਾ l 
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ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਿਤਤੁ ਲਗਿਹ ਹਿਰ ਨਾਥ ॥ 
ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਨਾਥ! ਿਜਧਰ ਤੰੂ ਲਾਉਦਂਾ ਹ� ਉਧਰ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ॥ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਪਾਰਬ�ਹਮ ੁਸੋਇ ॥ 
ਉਹ ਪਰਮ ਪ�ਭੂ (ਜੀਵ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ 
 
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥ 
ਜੋ ਜੋ (ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੰੂ) ਿਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤ�) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਿਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਿਬਨਵੰਤਾ ॥ 
ਹੇ ਿਮਤ�! ਸੁਣ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 
ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਮੰੂਹ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਆਉਦਂੀ ਹੈ) 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥ 
ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਿਰਹਾਂ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਟੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਪ�ਗਟੈ ਸੁਿਗਆਨੁ ॥ 
ਸਿਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬ�ਿਹਮ-ਵੀਚਾਰ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਚੰਗੀ ਮਿਤ ਆਉਦਂੀ ਹੈ) 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬੁਝੈ ਪ�ਭੁ ਨੇਰਾ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵੱਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਭੁ ਹੋਤ ਿਨਬਰੇਾ ॥ 
ਸਿਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥ 
ਸਿਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਏਕ ਊਪਿਰ ਜਤਨੁ ॥ 
ਸਿਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ�ਾਨੀ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਕਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ�ਭ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਅਗੋਚਰੁ ਿਮਲੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਮਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਇੰਿਦ�ਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ l 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਪਰਫਲੈੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਪ�ਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਆਵਿਹ ਬਿਸ ਪੰਚਾ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਕਾਮਾਿਦਕ ਪੰਜ ਿਵਕਾਰ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅੰਿਮ�ਤ ਰਸੁ ਭੰੁਚਾ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਰਪੂ ਅੰਿਮ�ਤ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਕੀਿਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਮਣਮੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਿਰਹਾਂ, ਮਨ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀ ਂਦੌੜਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅਸਿਥਿਤ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਮਨੂਆ ਅਡੋਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਿਭੰਨ ॥ 
ਸੰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਤ� ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਪ�ਭ ਸੁਪ�ਸੰਨ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਿਟਿਕਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਉਤੇ ਅਿਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਦਸੁਮਨ ਸਿਭ ਮੀਤ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਭੀ ਿਮਤ� ਿਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸਿੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹਰਦਾ ਬਹਤੁ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਕਸ ਿਸਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਬੈਿਠਆਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀ ਂਰਿਹ ਜਾਂਦਾ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀ ਂਪੱੁਟੀਦਾ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ 
ਭਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਭੈੜਾ ਨਹੀ ਂਿਦੱਸਦਾ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਚੇੱ ਸੁਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਕੀਿਤਆਂ ਹਉਮੈ ਰਪੂ ਤਾਪ ਨਹੀ ਂਰਿਹ ਜਾਂਦਾ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਅਪਣੱਤ ਛੱਡ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥ 
ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ�ਭੂ ਬਿਨ ਆਈ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਪਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਅਗਚੋਰ ਲਹੈ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਰਪੂ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥ 
ਪਿਵੱਤ� ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੈ ਥਾਿਨ ਊਚੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਉਚੇ (ਆਤਮਕ) ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸਿੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹਚੂੈ ॥ 
ਪਿਵੱਤ� ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ ਪ�ਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਦ�ੜੈ ਸਿਭ ਧਰਮ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ (ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ) ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਮਝ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ�ਹਮ ॥ 
ਪਿਵੱਤ� ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ (ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ) 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਮਨੱੁਖ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲ�ਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮ� ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤ� ਸਦਕੇ ਹਾਂ l 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਆੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਿਮੱਤ�ਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਹ ਧਨ ਲੱਭ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥ 
ਿਜਸ ਧਨ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ 
ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਧਰਮਰਾਜ (ਭੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥ 
ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਪਾਪ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅੰਿਮ�ਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਣੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਗਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸ�ਬ ਥਾਨ ਗੰਿਮ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ) 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਤਪ ਆਿਦਕ ਤਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦੀ, 
 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਿਮਲਣ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਣੀ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਕਲੰਕ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਤ� ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਬਛੁਰਤ ਹਿਰ ਮੇਲਾ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਜੋ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਨਾਲ�  ਿਵਛੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲ ਪੈਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ� (ਮਨੱੁਖ) ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਫਲ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੇ-ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ। 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਸਾਧ ਿਰਦ ਬਸੈ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਿਨ ਰਸੈ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤ� ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
ਮ� ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ (ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ)। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਰੈ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਪ�ਭੂ ਮਨ ਤ� ਭੱੁਲਦਾ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਰਪਰ ਿਨਸਤਰੈ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਰਰੂ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। 
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ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਲਗੈ ਪ�ਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 
ਭਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਪ�ਭੂ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ਘਿਟ ਘਿਟ ਡੀਠਾ ॥ 
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਏ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਕੀਿਤਆਂ (ਅਸੀ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹਕੁਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਕੀਿਤਆਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਰੋਗ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਿਵਚ (ਿਵਕਾਰ ਆਿਦਕ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਵੱਡੇ) ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਜਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਿਹ ॥ 
ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਵੇਦ (ਭੀ) ਨਹੀ ਂਜਾਣਦੇ, 
 
ਜੇਤਾ ਸੁਨਿਹ ਤੇਤਾ ਬਿਖਆਨਿਹ ॥ 
ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਤਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਤਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦਿੂਰ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਤੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ। 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ, 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਇਨਤਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਭਾ। 
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ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਰ ਸਭ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤ� ਬਹਤੁ ਉਚੱੀ ਹੈ, 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮਚੂੀ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿਡਆ ਿਵੱਚ� ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧੂ ਨੰੂ ਹੀ ਫਬਦੀ ਹੈ l 
 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ�ਭ ਭੇਦ ੁਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ,ਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰੂਹ� ਭੀ ਉਸੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਵੇਖਦਾ L 
 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਿਨਰਲੇਪ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ ਿਵਕਾਰਾਂ ਵਲ�  ਸਦਾ-ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਦਾ ਹੈ, 
 
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥ 
ਿਜਵ� ਪਾਣੀ ਿਵਚਕਉਲ ਫੁੱਲ ਿਚੱਕੜ ਤ� ਸਾਫ਼ ਰਿਹਦਾ ਹੈ l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਿਨਰਦੋਖ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ) (ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਦ�ਦੇ ਹਨ) ਪਾਪਾਂ ਤ� ਬਚੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 
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ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥ 
ਿਜਵ� ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ (ਰਸਾਂ) ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਿਦ�ਸਿਟ ਸਮਾਿਨ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸਭ ਵਲ) ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ (ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ, 
 
ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਿਲ ਪਵਾਨ ॥ 
ਿਜਵ� ਹਵਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੰੂ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ 
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵ� ਬੁਰਾ, ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸਿਹਨੀਲਤਾ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
 
ਿਜਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦ ੈਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥ 
ਿਜਵ� ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੋਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਪਰਵਾਹ 
ਨਹੀ)ਂ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ (ਭੀ) ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਵ� (ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾੜ ਦੇਣੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਉ ਹੈ l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਨਰਮਲ ਤੇ ਿਨਰਮਲਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤ� ਸਦਾ ਬਿਚਆ ਰਿਹ ਕੇ) ਮਹਾ ਿਨਰਮਲ ਹੈ, 
 
ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥ 
ਿਜਵ� ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀ ਂਰਿਹ ਸਕਦੀ (ਬੁਖ਼ਾਰਾਤ ਆਿਦਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼।) 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪ�ਗਾਸੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਇਹ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਕ ਪ�ਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) 
 
ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਿਰ ਆਕਾਸੁ ॥ 
ਿਜਵ� ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਕਾਸ਼ (ਸਭ ਥਾਂ ਿਵਆਪਕ ਹੈ।) 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਿਮਤ� ਸਤ�ੁ  ਸਮਾਿਨ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਸੱਜਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ , 
 

SikhBookClub.com 51 



ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਿਭਮਾਨ ॥ 
(ਿਕਉਕਂ) ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀ ਂਹੈ (ਿਕਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀ)ਂ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ) ਸਭ ਤ� ਉਚੱਾ ਹੈ, 
 
ਮਿਨ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥ 
(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ) ਸਭ ਤ� ਨੀਵਾਂ (ਜਾਣਦਾ ਹੈ)। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਪ�ਭੁ ਆਿਪ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਾਰੇ (ਬੰਿਦਆਂ) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ (ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ) ਹੈ; 
 
ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਿਰ ਮਇਆ ॥ 
ਰੱਬ ਦਾ ਿਗਆਤਾ ਸਾਿਰਆਂ ਉਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭ ਵਲ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਿਦ�ਸਿਟ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਬਰਸੀ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ� (ਸਭ ਉਤੇ) ਅੰਿਮ�ਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੰਧਨਾਂ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
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ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥ 
ਰੱਬ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੈ।। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਿਗਆਨ ॥ 
ਰੱਬੀ- ਿਗਆਨ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀਦੀ ਖ਼ਰੁਾਕ (ਆਸਰਾ) ਹੈl 
 
ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਬ�ਹਮ ਿਧਆਨੁ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਏਕ ਊਪਿਰ ਆਸ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੀ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਿਨਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਿਭੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ (ਸਦਾ) ਚਾਉ (ਚਿੜ�ਆ ਰਿਹੰਦਾ) ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਜੰਜਾਲ ਨਹੀ ਂਿਵਆਪਦਾ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਵਲ� ) ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ (ਪ�ਭੂ ਵਲ� ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਭਲਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
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ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਹੀ) (ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਪਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ (ਸਦਾ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਪਆਰ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ) l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ�ਭੁ ਸੰਗ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਟੇਕ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 
ਨਾਮ ਹੀ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਦਾ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਲ� ) ਸੁਚੇਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਅਹੰਬੁਿਧ ਿਤਆਗਤ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਿਤ ਛੱਡ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਚੇੱ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਿਹਰਦੇ-ਰਪੂ ਘਰ ਿਵਚ ਸਦਾ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਿਖੜਾਓ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਿਨਵਾਸ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ) ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੀ ਇਸ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਬ�ਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਰਮ (ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ),ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
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ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਏਕ ਸੰਿਗ ਹੇਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਿਚੰਤ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਸਦਾ) ਬੇਿਫ਼ਕਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤ ॥ 
ਪਿਵੱਤ� ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਜਸੁ ਕਰੈ ਪ�ਭੁ ਆਿਪ ॥ 
(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ l 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਤ� ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਿਹ ਮਹੇਸੁਰ ॥ 
ਿਸ਼ਵ (ਆਿਦਕ ਦੇਵਤੇ ਭੀ) ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ; 
 
ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਆਿਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦਾ ਰਪੂ) ਹੈ 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾਿਹ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀ ਂਪੈ ਸਕਦਾ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਸਾਰੇ ਹੀ (ਗੁਣ) ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦ ੁ॥ 
ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੀ ਉਚੱੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ) ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਿਨਊਣਾ ਹੀ (ਫੱਬਦਾ) ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਕਿਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ��ਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੀ ਮਿਹਮਾ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਭੀ ਨਹੀ ਂਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਾਰੇ (ਜੀਵਾਂ) ਦਾ ਪੂਜ� ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਿਮਿਤ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਦੀ ਉਚੱੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਗਿਤ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀ ਂl 
 
ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਿਪਆ ਰਹ ੁ
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਭ ਿਸ�ਸਿਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਿਜਊਦਂਾ ਹੈ, ਕਦੇ (ਜਨਮ) ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ (ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਿਨਖ਼ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਖ਼ਸਮ ਹੈ, 
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ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 
ਸਾਰਾ ਿਦੱਸਦਾ ਜਗਤ ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਦਾ (ਆਪਣਾ) ਹੈ, 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ (ਤਾਂ ਪ�ਤੱਖ) ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। 
 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਬਨੀ ॥ 
ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੇਵਲ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਨੰੂ ਹੀਸਜਦੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ�ਹਮਿਗਆਨੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਉਿਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 
ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪ�ਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ (ਅਸਲੀ) ਅਪਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਤ�) ਤਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਿਮਿਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਨਹੀ ਂਦ�ਦਾ, 
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ਮਨ ਮਿਹ ਪ�ੀਿਤ ਿਨਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; 
 
ਪਰ ਿਤ�ਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ� ॥ 
ਜੋ ਪਰਾਈ ਇਸਤ�ੀ ਦੇ ਹਸੁਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਤੱਕਦਾ, 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਿਗ ਹੇਤ ॥ 
ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਟਹਲ (ਕਰਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਪ�ੀਤ (ਰੱਖਦਾ ਹੈ); 
 
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ॥ 
ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹੀ ਂਸੁਣਦਾ, 
 
ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ�  ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਿਬਿਖਆ ਪਰਹਰੈ ॥ 
ਜੋ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਮਾਿਦਕ ਪੰਜੇ ਹੀ ਿਵਕਾਰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ (ਫਰੁਨਾ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਇੰਦ�ੀ ਿਜਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਿਦ�ਆਂ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਮਾਿਦਕ ਪੰਜੇ ਹੀ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰੋੜਾਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਅਪਰਸ ਹੈ l 
 
ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਸੁਪ�ਸੰਨ ॥ 
ਿਜਸ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਤ�ੁਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਿਵਸ਼ਨੂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। 
 
ਿਬਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਿਭੰਨ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤ� ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੈ। 
 
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਿਨਹਕਰਮ ॥ 
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀ ਂਰੱਖਦਾ 
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ਿਤਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਧਰਮ ॥ 
ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਧਰਮ (ਭੀ) ਪਿਵਤ� ਹੈ । 
 
ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ 
ਉਹ ਿਕਸੇ ਭੀ ਫਲ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ l 
 
ਕੇਵਲ ਭਗਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਿਗ ਰਾਚੈ ॥ 
ਉਹ ਿਨਰਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਿਸਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਹੋਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਿਪ ਿਦ�ੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਆਪ (ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਟਕਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਿਤ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ 
ਭਗਵਾਨ ਦਾ (ਅਸਲੀ) ਉਪਾਸ਼ਕ (ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, 
 
ਸਗਲ ਿਤਆਗੈ ਦਸੁਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 
ਉਹ ਸਮੂਹ ਬਦ-ਚਲਣ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਤੇ ਿਬਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ� ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਵਿਹਮ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਕਿਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ॥ 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਮਨ ਤ�) ਦਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
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ਿਤਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥ 
ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਮਿਤ ਉਚੱੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਿਨਤ ਨੀਿਤ ॥ 
ਉਹ ਿਨੱਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ l 
 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਿਬਸਨ ਪਰੀਿਤ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ-ਿਪਆਰ ਤ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਹਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਲੱਭ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
 
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥ 
(ਅਸਲੀ) ਪੰਿਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਆਤਮ ਮਿਹ ਸੋਧੈ ॥ 
ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਿਮੱਠਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ l 
 
ਉਸੁ ਪੰਿਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥ 
ਉਸ ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ (ਸਾਰਾ) ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਾਨੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਿਹਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵਸਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਅਜੇਹਾ ਪੰਿਡਤ ਮੁੜ ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। 
 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮ�ਿਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥ 
ਉਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ (ਸਭ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਦਾ ਮੱੁਢ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ l 
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ਸੂਖਮ ਮਿਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥਲੁੂ ॥ 
ਉਹ ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਦ�ਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ l 
 
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥ 
ਉਹ (ਬ�ਾਹਮਣ, ਖਤ�ੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ) ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਿਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਹੇ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪ�ਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
 
ਬੀਜ ਮੰਤ�ੁ  ਸਰਬ ਕੋ ਿਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਿਹ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥ 
ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਮੰਤ�ਾਂ ਦਾ ਮੱੁਢ ਮੰਤ� 
ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, 
 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
ਜੋ ਕੋਈ ਭੀ ਇਸ ਨੰੂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਚੱੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਰਿਹ ਕੇ) (ਇਸ ਨੰੂ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅੰਤਿਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ 
(ਜੇ ਪ�ਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ (ਨਾਮ) ਿਟਕਾ ਦੇਵੇ, 
 
ਪਸੁ ਪ�ੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ ॥ 
ਪਸ਼ੂ, ਚੰਦਰੀ ਰਹੂ, ਮੂਰਖ, ਪੱਥਰ-ਿਦਲ (ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ ਸਭ) ਨੰੂ (ਨਾਮ) ਤਾਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ ੁਨਾਮੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, 
 
ਕਿਲਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਰਪੂ ਹੈ। 
 
ਕਾਹੂ ਜੁਗਿਤ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਿਮ ॥ 
ਨਾਮ ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਿਰਵਾਜ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ l 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰ� ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ 
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ਿਜਸ ਕੈ ਮਿਨ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਾ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਤ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ 
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ‘ਰਾਮਦਾਸੁ’ (ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਹੈ; 
 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਿਤਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੀ ਪ�ਭੂ ਿਦੱਸ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਦਾਸ ਦਸੰਤਣ ਭਾਇ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਦਾ ਿਨਕਿਟ ਿਨਕਿਟ ਹਿਰ ਜਾਨੁ ॥ 
ਜੋ (ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਿਪ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ॥ 
ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਗਲ ਸੰਿਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸੁ ॥ 
ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਿਵਚ (ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ) ਉਹ ਅੰਦਰ� ਿਨਰਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
 
ਐਸੀ ਜੁਗਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਜੀਵਨ- ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਆਤਮ ਿਹਤਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਮਨ ਿਵਚ ਿਮੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, 
 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਉਹੀ ਜੀਊਦਂਾ ਮੁਕਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤ�) ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ l 
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ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ l 
 
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁਤਹ ਨਹੀ ਿਬਓਗੁ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਓਥੇਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤ� ਿਵਛੋੜਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ 
ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਮੱਟੀ ਘੱਟਾ। 
 
ਤੈਸਾ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਤੈਸੀ ਿਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 
ਅੰਿਮ�ਤ ਤੇ ਕਉੜੀ ਿਵਹ ੁਭੀ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਜੈਸੀ ਹੈ। 
 
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਆਦਰ (ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ (ਦਾ) (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, 
 
ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 
ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਿਤ ॥ 
ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਪ�ਭੂ ਵਰਤਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜੀਊਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ 
ਸਾਰੇ ਥਾਂ (ਸਰੀਰ-ਰਪੂ ਘਰ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, 
 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਿਤਨ ਨਾਉ ॥ 
ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਸਰੀਰ-ਰਪੂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਿਹਬ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ� ਦੇ 
ਹਨ। 
 
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਨ ਦੀ (ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਿਨ ਹੋਗੁ ॥ 
ਜੋ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਪਸਿਰਓ ਆਿਪ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ॥ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਲਿਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਹੈ l 
 
ਲਖੇ ਨ ਜਾਿਹ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖੇਲ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 
 
ਜੈਸੀ ਮਿਤ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਸਮਝ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਕਰਤਾ ਅਿਬਨਾਸ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੀਵ ਉਸ ਨੰੂ) ਸਦਾ ਿਸਮਰ ਕੇ (ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ) ਿਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਹੀ ਂਲੱਭਦਾ। 
 
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ�ਿਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਅਿਨਕ ਪ�ਕਾਰ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੀ ਸਾਰੀ) ਿਸ�ਸ਼ਟੀ (ਉਸ) ਪ�ਭੂ ਨੇ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪ�ਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ l 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਬੰਦੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਬਨ ਭ�ਮਿਹ ਉਦਾਸੀ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਜਗਤ ਵਲ� ) ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵਚ ਿਫਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਬੇਦ ਕੇ ਸ�ੋਤੇ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥ 
ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਆਤਮ ਿਧਆਨੁ ਧਾਰਿਹ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਕਿਬ ਕਾਿਬ ਬੀਚਾਰਿਹ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਿਧਆਵਿਹ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਿਨੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦੇ 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਭਏ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਕ�ੋੜਾਂ ਜੀਵ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਅੰਧ ਅਿਗਆਨੀ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਜਾਿਹਲ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਿਕਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਸ਼ੂਮ ਤੇ ਪੱਥਰ-ਿਦਲ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਅਿਭਗ ਆਤਮ ਿਨਕੋਰ ॥ 
ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਅੰਦਰ� ਮਹਾ ਕੋਰੇ ਹਨ ਜੋ (ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਕੇ ਭੀ ਕਦੇ) ਪਸੀਜਦੇ ਨਹੀ;ਂ 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਿਹਰਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿੂਜਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚਰੁਾਉਦੇਂ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਰ ਦਖੂਨਾ ਕਰਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਮਾਇਆ ਸ�ਮ ਮਾਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ (ਖ਼ਾਤਰ) ਮੇਹਨਤ ਿਵਚ ਜੱੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਰਦੇਸ ਭ�ਮਾਿਹ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਜੇੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ l 
 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਿਜਸ ਿਜਸ ਆਹਰੇ ਤੰੂ ਲਾਉਦਂਾ ਹ� ਉਸ ਉਸ ਆਹਰ ਿਵਚ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ (ਦਾ ਭੇਤ) ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਿਸਧ ਜਤੀ ਜਗੋੀ ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਮ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਹਨ 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸੱਪ (ਪ�ਭੂ ਨੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਾਥਰ ਿਬਰਖ ਿਨਪਜਾਏ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਦਸੇ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕ� ਹਨ; 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ��ਤ� ॥ 
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦ�ਮਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਦਵੇ ਦਾਨਵ ਇੰਦ� ਿਸਿਰ ਛਤ� ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਇੰਦ� ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਛਤ� ਹਨ; 
 
ਸਗਲ ਸਮਗ�ੀ ਅਪਨੈ ਸੂਿਤ ਧਾਰੈ ॥ 
(ਇਹਨਾਂ) ਸਾਰੇ (ਜੀਅ ਜੰਤਾਂ ਤੇ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ (ਪ�ਭੂ ਨੇ) ਆਪਣੇ (ਹਕੁਮ ਦੇ) ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਿਤਸੁ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਸ ਨੰੂ (ਪ�ਭੂ) ਤਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾਂ) ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਿਵਚ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮ�ਿਤ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ (ਬੰਦੇ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ�ਾਂ (ਦੇ ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਨਾਨਾ ਪ�ਕਾਰ ਜੰਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਕੀਏ ਿਚਰ ਜੀਵੇ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਿਗਰੀ ਮਰੇ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਜਖ�� ਿਕੰਨਰ ਿਪਸਾਚ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੱਖ ਿਕੰਨਰ ਤੇ ਿਪਸ਼ਾਚ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਭੂਤ ਪ�ੇਤ ਸੂਕਰ ਿਮ�ਗਾਚ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ�ੇਤ ਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨl 
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ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦਿੂਰ ॥ 
(ਪ�ਭੂ) ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰੂ ਭੀ। 
 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਅਿਲਪਤੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਿਵਆਪਕ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਭੀ ਿਨਰਲੇਪ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪਾਤਾਲ ਿਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਿਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਦਖੁੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਨ) 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਜਨਮਿਹ ਜੀਵਿਹ ਮਰਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਿਜਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਿਫਰਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਿਹ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਕ�ੋੜ ਿਵਹਲੇ ਬਿਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਘਾਲਿਹ ਥਿਕ ਪਾਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ (ਪ�ਭੂ ਨੇ) ਧਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਿਚੰਤ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ (ਐਸੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥ 
ਿਜਥੇ ਿਜਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਓਥੇ ਓਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪ�ਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ l 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਿਤਿਨ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪ�ਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, 
 
ਆਤਮ ਮਿਹ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥ 
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਪਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਦਰਸਨ ਪ�ਭ ਿਪਆਸ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, 
 
ਿਤਨ ਕਉ ਿਮਿਲਓ ਪ�ਭੁ ਅਿਬਨਾਸ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪ�ਭੂ ਿਮਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਮਾਗਿਹ ਸਤਸਗੁੰ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸਤ-ਸੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਿਤਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥ 
ਉਹ ਪਰਮ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ੀਤ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਜਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਿਪ ਸੁਪ�ਸਨੰ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਤ�ੁ ੱਠਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਿਨ ਧੰਿਨ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥ 
(ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ) ਖੰਡਾਂ (ਚਹੁੰਆਂ) ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਅਕਾਸ ਬ�ਹਮਡੰ ॥ 
ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਬ�ਹਮੰਡਾਂ ਿਵਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ l 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ�ਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; 
 
ਕਈ ਜੁਗਿਤ ਕੀਨੋ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ l 
 
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਿਰਓ ਪਾਸਾਰ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਨੇ) ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ l 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਤ ੇਹੋਏ ਪ�ਭ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਿਫਰ ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ; 
 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਨਾਨਕ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪ�ਭੂ (ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ l 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਭਗਤ) ਹਨ, 
 
ਿਤਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਿਵਚ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ (ਜਗਤ ਦੇ) ਅਸਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
 
ਸਦਾ ਿਨਹਾਰਿਹ ਏਕੋ ਨੇਤ�ੇ ॥ 
ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖਦੇ ਹਨ; 
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ਕਈ ਕੋਿਟ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਿਹ ॥ 
ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 
 
ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਿਹ ॥ 
ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਊਦੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਈ ਕੋਿਟ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਿਹ ॥ 
ਕ�ੋੜਾਂ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਆਤਮ ਰਿਸ ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਿਹ ॥ 
ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਿਵਚ ਸੁਖ ਿਵਚ ਤੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਟਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਰੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ l 
 
ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਿਪਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਗਤ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ�ਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦਸੂਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ- ਕਾਰਣ ( ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮ� ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਲ ਿਵਚ ਥਲ ਿਵਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਜੀਆਂ ਨੰੂ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਨ ਜੋਗਾ ਭੀ ਹੈ, 
 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਹੋਗੁ ॥ 
ਓਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
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ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥ 
ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਿਵਚ ਜਗਤ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਭੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
(ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਹੁਕਮੇ ਧਾਿਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥ 
ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਆਸਰੇ ਿਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਹਕੁਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਹਕੁਮ ਦਆੁਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹਕੁਮ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੀਨ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਕੁਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
ਉਚੇੱ ਤੇ ਨੀਵ� ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ, 
 
ਹੁਕਮੇ ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ (ਦੇ ਕੰਮ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
ਜੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥ 
ਜੇਕਰ ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਪੱਥਰ -ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਭੀ ਤਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਿਬਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖ ੈ॥ 
ਜੇ ਪ�ਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਤ� ਿਬਨਾ ਭੀ ਪ�ਾਣੀ ਨੰੂ (ਮੌਤ ਤ�) ਬਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
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ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰੈ ॥ 
ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਗਰੇ ਹੋਏ ਚਲਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ; 
 
ਆਿਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਦਹੁਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ l 
 
ਖੇਲੈ ਿਬਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜਗਤ-ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ) ਖ਼ਸ਼ੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸ� ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਦ�ਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਂਿਦੱਸਦਾ 
 
ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਿਕਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ 
ਦੱਸੋ, ਮਨੱੁਖ ਪਾਸ� (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਕੇਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਜੀਵ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਕੈ ਹਾਿਥ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਲੇਇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ�ਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਲ�ਦਾ l 
 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਕਰੇਇ ॥ 
(ਪਰ) ਪ�ਭੂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਅਨਜਾਨਤ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਰਚੈ ॥ 
ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਿਵਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥ 
ਜੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਇਸ ਤ�) ਬਿਚਆ ਰਹੇ; 
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ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ 
ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵਚ ਭੱੁਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਿਤਰ ਦਸੀ ਂਪਾਸੀ ਂਦੌੜਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ਚਾਿਰ ਕੁੰਟ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ॥ 
ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਿਵਚ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਿਵਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਿਤ ਦੇਇ ॥ 
(ਪ�ਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਿਮ ਿਮਲੇਇ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਵਚ ਿਟਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 
ਿਖਣ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਕੀੜੇ (ਵਰਗੇ) ਨੀਵ� (ਮਨੱੁਖ) ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਗਰੀਬ ਿਨਵਾਜ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕਾ ਿਦ�ਸਿਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀ ਂਿਦੱਸ ਆਉਦਂਾ, 
 
ਿਤਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਿਦਸ ਪ�ਗਟਾਵੈ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਲਕ ਿਵਚ ਦਸੀ ਂਪਾਸੀ ਂਉਘੱਾ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥ 
ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀ ਂਿਗਣਦਾ 
 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭ ਿਤਸ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥ 
ਇਹ ਿਜੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਪੰੂਜੀ ਹੈ 
 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਪੂਰਨ ਬ�ਹਮ ਪ�ਗਾਸ ॥ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ। 
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ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਿਪ ਬਨਾਈ ॥ 
ਇਹ (ਜਗਤ-) ਰਚਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਿਖ ਬਡਾਈ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੀ (ਇਸ) ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੰੂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ਸ਼ੁ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 
 
ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 
ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੀਵਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 
ਿਵਚਾਰਾ ਜੀਵ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਹੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਫੁਿਨ ਥੀਉ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਹੁੰਦਾ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਬਸੈ ॥ 
ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੀਚਤਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਿਗ ਹਸੈ ॥ 
ਕਦੇ ਿਚੰਤਾ ਿਵਚ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵਚ ਹੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ; 
 
ਕਬਹੂ ਿਨੰਦ ਿਚੰਦ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
ਕਦੇ (ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ) ਿਨੰਿਦਆ ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, 
 
ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ 
ਕਦੇ (ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਅਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਉਚੱਾ (ਚੜ�ਦਾ ਹੈ) (ਕਦੇ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਪਤਾਲ ਿਵਚ (ਿਡੱਗਾ 
ਿਪਆ ਹੈ); 
 
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ�ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਕਦੇ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਗਆਤ ਦਾ ਜਾਣ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ 
 

SikhBookClub.com 75 



ਕਬਹੂ ਿਨਰਿਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ॥ 
ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤ�ੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
ਕਦੇ ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਸੱੁਤਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ�ੋਧ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
ਕਦੇ ਕ�ੋਧ (ਿਵਚ ਆ ਕੇ) ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ (ਲੱਗਦਾ ਹੈ), 
 
ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥ 
ਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥ 
ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, 
 
ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 
ਕਦੇ ਇਕ ਨੀਵੀ ਂਜਾਿਤ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਸਾਂਗ (ਬਣਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ); 
 
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਿਤ ਮਿਹ ਆਵੈ ॥ 
ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; 
 
ਿਜਉ ਪ�ਭੁ ਰਾਖੈ ਿਤਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥ 
ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਜੀਵਨ ਿਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਪ�ਭੂ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦਾ ਹੈ 
 
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਿਡਤੁ ਕਰੇ ਬਖ��ਾਨੁ ॥ 
ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਬਣ ਕੇ (ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਕਬਹੂ ਮੋਿਨਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਿਧਆਨੁ ॥ 
ਕਦੇ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ; 
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ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 
ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਕਬਹੂ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਮੁਿਖ ਿਗਆਨ ॥ 
ਕਦੇ ਿਸੱਧ ਤੇ ਸਾਿਧਕ (ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ) ਮੰੂਹ� ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਿਤ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ 
ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਥੀ ਭੰਬਟ (ਆਿਦਕ) ਜੀਵ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
 
ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ 
ਅਤੇ ਭਰਮ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ ਭਉ ਂਿਰਹਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਿਜਉ ਸ�ਾਗੀ ਿਦਖਾਵੈ ॥ 
ਬਹ-ੁਰਪੂੀਏ ਵਾਂਗ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਉ ਪ�ਭ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ 
ਿਜਉ ਂਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਤਵ� (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਨਚਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ 
ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ (ਮਾਲਕ) ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਦਜੂਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਜੂਾ ਨਹੀ ਂਹੈ l 
 
ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਕਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਸੰਿਗ ਿਵਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, 
 
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤ� ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ; 
 
ਅੰਤਿਰ ਹੋਇ ਿਗਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥ 
(ਤੇ) ਉਸ (ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ) ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ; 
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ਮਨ ਤਨ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਿਗ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਿਜੰਦ ਤੇ ਦੇਿਹ ਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 
 
ਸਦਾ ਬਸਿਹ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਉ ਜਲ ਮਿਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 
ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਉ ਜੋਤੀ ਸੰਿਗ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨਾ ॥ 
lਏਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਪਰਮ-ਨੂਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਿਬਸ�ਾਮ ॥ 
ਉਸ ਦੇ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ) ਫੇਰੇ ਮੱੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪ�ਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ) ਉਸ ਨੰੂ ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਪ�ਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਤ� ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ਤਲੇ ॥ 
ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਿਬ ਗਲੇ ॥੧॥ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਿਜਸ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਰਾਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ 
ਉਹ ਕੱੁਤਾ ਨਰਕ ਿਵਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤੁ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਹੋਵਤ ਿਬਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ ॥ 
ਉਹ ਿਵਸ਼ਟਾ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭ�ਮਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਸਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ ਭਟਕਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਧਨ ਭੂਿਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਿਗਆਨੁ ॥ 
ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਨ�ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਿਹਲ ਹੈ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਗਰੀਬੀ (ਸੁਭਾਉ) ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ l 
 
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਰ ਗਰਬਾਵੈ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤ�ਣ ਸਮਾਿਨ ਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਕ ਤੀਲੇ ਿਜਤਨੀ ਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ। 
 
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਿਰ ਕਰੇ ਆਸ ॥ 
ਬਹਤੇੁ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਪਲ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਿਬਨਾਸ ॥ 
ਪਲਕ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
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ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੁ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ�  ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥ 
ਇਕ ਿਖਣ ਿਵਚ (ਸੜ ਕੇ) ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਕਸੈ ਨ ਬਦ ੈਆਿਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
ਜੋ ਆਪ ਇਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, 
 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਤਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 
ਧਰਮਰਾਜ (ਅੰਤ ਵੇਲੇ) ਉਸ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਜਾ ਕਾ ਿਮਟੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਿਜਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਿਮਟਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਕੋਿਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕ�ੋੜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, 
 
ਸ�ਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਿਬਰਥਾਰੇ ॥ 
ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਉਠਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 
 
ਅਿਨਕ ਤਪਿਸਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ, 
 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਦਖੁ ਭੋਗਦਾ ਹੈ)। 
 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ�ਵੈ ॥ 
ਿਜਸ ਦਾ ਿਹਰਦਾ, ਬਹਤੇੁ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਨਰਮ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 
 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੇਕ ਅਖਵਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸਿਹ ਭਲਾਈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 
ਨੇਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀ ਂਢੁੱਕਦੀ। 
 
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥ 
ਆਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਿਖਲਰਦੀ ਹੈ ॥ 
 
ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਥ� ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
 
ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਤਦ ਤਾਈ ਂਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਿਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 
ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� (ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ) ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
 
ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜਿੋਨ ਮਿਹ ਿਫਰਤਾ ॥ 
ਤਦ ਤਕ (ਵੱਖਰਾ-ਪਨ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬਰੈੀ ਮੀਤੁ ॥ 
ਜਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੈਰੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਮਤ� ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਤਬ ਲਗੁ ਿਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ 
ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਿਟਕਾਣੇ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। 
 
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਿਗ ਮਾਇ ॥ 
ਜਦ ਤਕ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਿਵਚ ਗ਼ਰਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 
ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੰੂ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਡੰਡ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੱੁਕਦੀ ਹੈ 
 
ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਪੁਏ ਕਮਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਪੁਇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਠੱ ਦੌੜਦਾ ਹੈ l 
 
ਿਤ�ਪਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਜਮ�ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਰੱਜਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਅਿਨਕ ਭੋਗ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਹ ਿਤ�ਪਤਾਵੈ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮਰੈ ॥ 
ਤਸੱਲੀ ਨਹੀ ਂਸੁ ਹੁੰਦੀ, (ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਬਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਝ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰੱਜ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। 
 
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਿਬ�ਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥ 
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੰਤੋਖ-ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹਨ। 
 
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵਚ (ਹੀ) ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਹੈ l 
 
ਬਡਭਾਗੀ ਿਕਸੈ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
(ਜੋ) ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ l 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਾਿਪ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰ l 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਕੈ ਹਾਿਥ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਜੈਸੀ ਿਦ�ਸਿਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ (ਬੰਦੇ ਵਲ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੰਦਾ) ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; 
 
ਸਭ ਤੇ ਦਿੂਰ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਭੀ ਹੈ। 
 
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਿਬਬੇਕ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਨਰਣਯ ਕਰਦਾਹੈ, 
 
ਆਪਿਹ ਏਕ ਆਪਿਹ ਅਨੇਕ ॥ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ (ਰਪੂ) ਧਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਮਰੈ ਨ ਿਬਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਉਹ ਨਾਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨ ਿਬਨਸਦਾ ਹੈ; ਨਾਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨ ਮਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਮਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਿਪ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਪੇ ਰਿਚਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਿਥ ॥ 
ਿਕਉਿਂਕ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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ਆਿਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
ਆਪਣਾ ਿਖਲਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 
 
ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। 
 
ਉਸ ਤੇ ਿਭੰਨ ਕਹਹੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 
ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ 
ਹਰ ਥਾਂ (ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵੱਥਾਂ ਿਵੱਚ)ਉਹ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਮੌਜੂਦ) ਹੈ। 
 
ਅਪੁਨੇ ਚਿਲਤ ਆਿਪ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ 
ਆਪਿਣਆਂ ਰਪੂਕਾਂ (ਤਮਾਸ਼ੇ, ਖੇਡਾਂ) ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। 
 
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥ 
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਨ ਮਿਹ ਆਿਪ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਿਹ ॥ 
ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਪ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਟਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਕੀਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦਾ 
 
ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਪ�ਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 
(ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ l 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਵਿਖਆਨੀ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। 
 
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀ)ਂ 
 
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਿਕਨੈ ਿਬਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥ 
ਇਹ ਗੱਲ ਕ�ੋੜਾਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਰਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, 
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ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥ 
ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰਾ ਰਪੂ ਿਕਆ ਿਪਆਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ l 
 
ਅਿਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥ 
ਤੰੂ ਪਰਮ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਹੈ। 
 
ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਤਰੇੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ਪਿਵੱਤ� ਤੇ ਿਮੱਠੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। 
 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੁਨੀ ਸ�ਵਨ ਬਖ��ਾਣੀ ॥ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਚੱਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
 
ਪਿਵਤ� ਪਿਵਤ� ਪਿਵਤ� ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਉਹ ਪਿਵਤ� ਹੀ ਪਿਵਤ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਪ�ੀਿਤ ॥੮॥੧੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ�ੀਤ ਨਾਲ ਮਨ ਿਵਚ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵਤ� ਹੀ ਪਿਵਤ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸੰਤ ਸਰਿਨ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;. 
 
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕ� ਿਵਚ ਪੈ 
ਜਾਈਦਾ ਹੈ) 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਉਮਰ (ਿਵਅਰਥ ਹੀ) ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਿਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਜਮਾਂ ਤ� ਬਚ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ 
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ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਿਤਆਂ ਸਾਰਾ (ਹੀ) ਸੁਖ (ਨਾਸ ਹੋ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਨਰਕ ਮਿਹ ਪਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਿਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਨਰਕ ਿਵਚ (ਭਾਵ, ਘੋਰ ਦਖੁਾਂ ਿਵਚ) ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਮਿਤ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਮਿਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥ 
ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਦਸ਼ੂਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਗੁਆ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੇ ਿਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਹੈਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ l 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਥਾਨ ਭ�ਸਟ ੁਹੋਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਿਤਆਂ (ਿਨੰਦਕ ਦਾ) ਿਹਰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਿਕ�ਪਾਲ ਿਕ�ਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥ 
(ਪਰ) ਜੇ ਿਕ�ਪਾਲ ਸੰਤ ਆਪ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਨੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਨੰਦਕ ਭੀ (ਪਾਪਾਂ ਤ�) ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦਖੂਨ ਤੇ ਮਖੁੁ ਭਵ ੈ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਨੰਦਕ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਹੀ ਭ�ਸ਼ਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਕਾਗ ਿਜਉ ਲਵੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਥਾਂ ਥਾਂ) ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਉ ਂਲਉ ਂਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਨੰਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ 
ਿਫਰਦਾ ਹੈ)। 
 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਸਰਪ ਜੋਿਨ ਪਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਿਤਆਂ (ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ) ਮਨੱੁਖ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਿਤ�ਗਦ ਜੋਿਨ ਿਕਰਮਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਿਕਰਮ ਆਿਦਕ ਿਨੱਕੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਿਵਚ (ਭਟਕਦਾ ਹੈ)। 
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ਸੰਤਨ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਿਤ�ਸਨਾ ਮਿਹ ਜਲੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿਨੰਦਕ) ਿਤ�ਸਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਿਵਚ ਸੜਦਾ ਭੱੁਜਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿਨੰਦਕ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦ�ਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਿਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ�ਤਾਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦਖੂਿਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 
ਅਤੇ (ਿਨੰਦਕ)ਮਹਾ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦਾ l 
 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਿਤ ਪਾਿਹ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਨੰਦਕ ਭੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਿਖਨੁ ਿਟਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਿਰ ਮਾਰਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਰੱਬ ਵਲ�  ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਰਾਜ (ਭਾਵ, ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ) ਤ� ਵਾਂਿਜਆਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਦਖੁੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸੰਤ ਕੇ ਿਨੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਿਵਆਪਦੇ ਹਨ l 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਿਨੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਿਬਜੋਗ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਵਛੋੜਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਦੋਖ ਮਿਹ ਦੋਖੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਿਨੰਦਕ ਦਾ ਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਿਵਤੁ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਸਦਾ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਿਕਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਿਮਤੁ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਮੱਤ� ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥ 
(ਅੰਤ ਵੇਲੇ) ਸੰਤ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਨੰੂ (ਧਰਮਰਾਜ ਤ�) ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਿਤਆਗੈ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਗਰਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਿਬਕਾਰੀ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕੀ ਦਖੂਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖਾਂ ਤ� ਵਾਂਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 
ਸੰਤ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ (ਿਨੰਦਕ) ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟਟੂੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧ ਿਵਚ� ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਿਕਤੈ ਕਾਿਜ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀ ਂਚੜ�ਦਾ 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਿਦਆਨ ਭ�ਮਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਨੰੂ, (ਮਾਨੋ) ਜੰਗਲਾਂ ਿਵਚ ਖ਼ਆੁਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝਿੜ ਪਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ� ਖੰੁਝਾ ਕੇ ਔੜਦੇ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਅੰਦਰ� (ਅਸਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਉ ਸਾਸ ਿਬਨਾ ਿਮਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥ 
ਿਜਵ� ਪ�ਾਣਾਂ ਤ� ਿਬਨਾ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥ 
ਸੰਤ ਦੇ ਿਨੰਦਕਾਂ ਦੀ (ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਿਸਮਰਨ ਵਾਲੀ) ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਹਂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ, 
 
ਆਪਨ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਿਹ ॥ 
ਆਪ ਹੀ (ਿਨੰਿਦਆ ਦੀ) ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ (ਿਨੰਿਦਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤ�) ਬਚਾ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ l 
 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਿਰ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ (ਿਨੰਦਕ ਨੰੂ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਤ�) ਬਚਾ ਲੈਦਾ ਹੈ 
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ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਿਬਲਲਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਇਉ ਂਿਵਲਕਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥ 
ਿਜਵ� ਪਾਣੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਫ਼ਦੀ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਿਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਿਨ ਨਹੀ ਧ�ਾਪੈ ॥ 
ਿਜਵ� ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਰੱਜਦੀ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਭੀ ਇਕੱਲਾ ਛੱੁਟੜ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ), 
 
ਿਜਉ ਬੂਆੜੁ ਿਤਲੁ ਖੇਤ ਮਾਿਹ ਦਹੁੇਲਾ ॥ 
ਿਜਵ� ਅੰਦਰ� ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਿਤਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਨਮਾਣਾ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥ 
ਸੰਤ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਧਰਮ� ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਿਮਿਥਆ ਕਹਤ ॥ 
ਸਾਧੂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਕਰਤੁ ਿਨੰਦਕ ਕਾ ਧੁਿਰ ਹੀ ਪਇਆ ॥ 
ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਮੁਢ ਤ� ਹੀ ਐਸੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਿਥਆ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਿਬਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਭ�ਸ਼ਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵਾਿਹਗੁਰ ੁਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਜਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
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ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਸਦਾ ਆਤੁਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਨੰਦਕ ਨਾਹ ਜੀਊਿਂਦਆਂ ਿਵਚ ਤੇ ਨਾਹ ਮੋਇਆਂ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਿਸਰੇ ਨਹੀ ਂਚੜ�ਦੀ, 
 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਿਠ ਚਲੈ ਿਨਰਾਸਾ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਤ� ਿਨਰਾਸ ਹੀ ਟਰੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਿਖ ਨ ਿਤ�ਸਟੈ ਕਇੋ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਿਨੰਿਦਆ ਦੀ) ਇਸ ਤ�ੇਹ ਤ� ਰੱਜਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ 
ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਤਹੋ ਿਜਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਇਆ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 
ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੇਟ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ। 
 
ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਭੇਤ ਨੰੂ) ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ�ਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
 
ਸਭ ਘਟ ਿਤਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ l 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਤਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ 
ਸਦਾ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਓ। 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
ਿਦਨ ਰਾਿਤ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ l 
 
ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹ ੁਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ॥ 
ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲ� ਿਦਆਂ ਉਸੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੋ। 
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ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 
(ਜਗਤ ਿਵਚ) ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ l 
 
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥ 
ਪ�ਭੂ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
(ਜਗਤ-ਰਪੂ) ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ l 
 
ਦਸੂਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਇਸ ਨੰੂ ਆਖ ਜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੈ ਿਤਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥ 
ਿਜਸ ਜੀਵ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ; 
 
ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਤਜਹੁ ਿਸਆਨਪ ਸੁਿਰ ਜਨਹੁ ਿਸਮਰਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
ਹੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖੋ! ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਿਸਮਰੋ; 
 
ਏਕ ਆਸ ਹਿਰ ਮਿਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦਖੂੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਿਵਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਡਰ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਿਬ�ਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ 
ਹੇ ਮਨ!) ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਕੱਾ ਹੀ ਿਵਅਰਥ ਸਮਝ, 
 
ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ (ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੰੂ) ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ; 
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ਿਜਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਿਦੱਿਤਆਂ (ਮਨੱੁਖ) ਰੱਿਜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਤ�ਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਦਬਾਉਦਂਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਿਪ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ l 
 
ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਿਥ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ੁਬੂਿਝ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਨਾਮ ੁਰਖੁ ਕੰਿਠ ਪਰੋਇ ॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰ l 
 
ਨਾਨਕ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇੰਝ ਕੋਈ ਰਕੁਾਵਟ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਆਵੇਗੀ। 
 
ਉਸਤਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਕਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ। 
 
ਕਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੰੂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰ l 
 
ਿਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਪੀਉ ॥ 
ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਪਿਵੱਤ� ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 
 
ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਿਰ ਲੇਿਹ ਜੀਉ ॥ 
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ l 
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ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਕਉਤਕ (ਜਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ) ਦੇਖ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਬਨਸੈ ਸਭ ਸਗੁੰ ॥ 
ਭਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਿਟਿਕਆਂ) ਹੋਰ (ਕੁਟੰਬ ਆਿਦਕ ਦਾ) ਮੋਹ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ। 
 
ਿਮਟਿਹ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਿਬੰਦ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਰ ਹਿਰ ਕਰਮ ਸ�ਵਿਨ ਹਿਰ ਕਥਾ ॥ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਸੁਣ l 
 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰ�ਾਂ) ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰ ੂਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ l 
 
ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਿਹ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਗਤ ਿਵਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਿਹ ॥ 
ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰ ॥ 
ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
 
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਗਤ ਿਵਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਹਿਰ ਮੁਖੀ ॥ 
ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਮੰੂਹ ਤ� ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜਾਣੋ। 
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ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਿਜਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਚ ਿਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਨਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਿਨਆ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੈ l 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੱੁਝ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਿਤ�ਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ 
ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 
ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਿਰ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖ��ਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਉਚੱਾਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਗ�ਹਸਤ ਮਿਹ ਸੋਈ ਿਨਰਬਾਨੁ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗ�ਹਸਤ ਿਵਚ (ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ) ਿਨਰਲੇਪ ਹੈ। 
 
ਏਕ ਊਪਿਰ ਿਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਤੇੱ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੀ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਭੂਖ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸਿਹ ਨ ਲਾਗਿਹ ਦਖੂ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਂਪ�ਹਦਾ 
 
ਿਜਸ ਕਉ ਹਿਰ ਪ�ਭੁ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹਰੀ ਪ�ਭੂ ਮਨ ਿਵਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥ 
ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਿਡਕਡੋਲੇ ਨਹੀ ਂਖਾਂਦਾ। 
 
ਿਜਸੁ ਪ�ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਿਕਸ ਤੇ ਡਰੈ ॥ 
ਦੱਸੋ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਉਹ ਸੇਵਕ (ਹੋਰ) ਿਕਸ ਤ� ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਿਦ�ਸਟਾਇਆ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਦੱਸ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਹੈ, 
 
ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਿਹ ਆਿਪ ਸਮਾਇਆ ॥ 
ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਿਵਚ ਆਪ ਿਵਆਪਕ l 
 
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਿਝਆ ॥ 
ਿਨੱਤ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਿਝਆ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੰੂ) ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੂਲੁ ॥ 
ਮ� ਜਦ� ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਮੁਢ -ਪ�ਭੂ ਦਾ ਰਪੂ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਿਦੱਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਜੋਿਤ ਭੀ ਆਿਪ ਹੀ ਹੈ l 
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ਨਹ ਿਕਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਿਕਛੁ ਮਰੈ ॥ 
ਨਾਹ ਕੁਝ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਆਪਨ ਚਿਲਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; 
 
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਿਦ�ਸਿਟ ਅਨਿਦ�ਸਿਟ ॥ 
ਜੰਮਣਾ, ਮਰਣਾ, ਿਦੱਸਦਾ ਤੇ ਅਣ-ਿਦੱਸਦਾ- 
 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਿਸ�ਸਿਟ ॥ 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਗਲ ਮਿਹ ਆਿਪ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 
 
ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਰਿਚ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ (ਜਗਤ ਨੰੂ) ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ ਭੀ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਖੰਡ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਅਿਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 
 
ਧਾਰਣ ਧਾਿਰ ਰਿਹਓ ਬ�ਹਮੰਡ ॥ 
ਸਾਰੇ ਬ�ਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀ ਂਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ l 
 
ਆਿਪ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਿਜਨ ਪ�ਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਬੰਿਦਆਂ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ l 
 
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਿਤਨ ਮੰਤ ॥ 
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚਦਾ ਹੈ। 
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ਪ�ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 
ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦਖੂ ਿਬਸਾਰਨ ॥ 
ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਭ ਦੇਦੁੱਖ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
(ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ) ਿਕਰਪਾਲ ਪ�ਭੂ ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਜਿਪ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ ਉਹ (ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ) ਿਖੜ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। 
 
ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ (ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਰੁੱਝਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕ�ਪਾ ਕਰਿਹ ਬਡਭਾਗੈ ॥ 
ਿਜਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤੇ ਤੰੂ ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹ�। 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਿਹ ਿਬਸ�ਾਮੁ ॥ 
(ਉਹ ਸੇਵਕ) ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ l 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਿਰ ਮਾਨੁ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਬੜੇ ਉਚੇੱ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋ l 
 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ�ਭ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ੀਤ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ॥ 
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹਇੋ ॥ 
ਸੁਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥ 
ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
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ਪ�ਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
 
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਿਦ�ਸਟਾਨਾ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਪ�ਭੂ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ (ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ) ਹੈ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰੀ ਂਆਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਿਵਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ l 
 
ਓਇ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਿਨ ਆਏ ॥ 
ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਫੱਬਦਾ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਆਪਸ ਕਉ ਆਿਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 
ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪ ਮਾਣ ਦ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਨਾਨਕ ਪ�ਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਇਕ ਰਪੂ ਸਮਝੋ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ�ਭ ਿਬਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੈ, (ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਨਾਲ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਟਟੂੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪਾਲ ॥ 
ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਿਦਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੈ। 
 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਭੀ ਆਪ) ਹੈ। 
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ਸਗਲ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ਿਜਸੁ ਮਨ ਮਾਿਹ 
ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਾਿਰਆਂ (ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ) ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
ਉਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤ� ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ-ਉਮੈਦ ਨਹੀ ਂ(ਆਉਦਂਾ)। 
 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਾਿਪ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪ, 
 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਪ�ਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
ਉਹ ਨਾਸ-ਰਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਨਹੀ ਂਚੜ�ਦਾ, 
 
ਜੇ ਸਉ ਪ�ਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥ 
ਭਾਵ� ਉਹ ਪ�ਾਣੀ ਸੌ ਵਾਰੀ ਤਾਂਘ ਕਰੇ। 
 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਿਕਛੁ ਕਾਮ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ (ਅਸਲੀ) ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਗਿਤ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਏਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਗਿਤ ਹੋਵੇਗੀ l 
 
ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥ 
ਰਪੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ�ਾਣੀ (ਰਪੂ ਦਾ) ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਰੇ, 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਜੋਿਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥ 
ਿਕਉਕਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜੋਿਤ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। 
 
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਿਕਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥ 
ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਿਕਉ ਂਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, 
 
ਜਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥ 
ਜਦ� ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 
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ਅਿਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ) ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਅਖਵਾਏ, 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਕਲਾ ਿਬਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥ 
(ਤਾਂ ਰਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਿਕ) ਪ�ਭੂ ਦੀ (ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ) ਤਾਕਤ ਤ� ਿਬਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ (ਧਨਾਢ ਹੋ ਕੇ) ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠੇ, 
 
ਿਤਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 
ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੇ ਜੋ (ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਰਪੂੀ ਰੋਗ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਦਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਿਨਰੋਆ ਹੈ 
 
ਿਜਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥ 
ਿਜਵ� ਘਰ (ਦੇ ਛੱਤ) ਨੰੂ ਥੰਮ� ਸਹਾਰਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਮਨਿਹ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥ 
ਿਤਵ� ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਿੜ ਤਰੈ ॥ 
ਿਜਵ� ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਿਵਚ ਚੜ� ਕੇ (ਨਦੀ ਆਿਦਕ ਤ�) ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਿਨਸਤਰੈ ॥ 
ਿਤਵ� ਗੁਰ ੂਦੀ ਚਰਨੀ ਂਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਤ�) ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
ਿਜਵ� ਦੀਵਾ ਹਨੇਰਾ (ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ) ਚਾਨਣ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਹੋਇ ਿਬਗਾਸੁ ॥ 
ਿਤਵ� ਗੁਰ ੂਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਖੜਾਉ (ਪੈਦਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਿਜਉ ਮਹਾ ਉਿਦਆਨ ਮਿਹ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ 
ਿਜਵ� (ਿਕਸੇ) ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਿਵਚ (ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਨੰੂ) ਰਾਹ ਲੱਭ ਪਏ, 
 
ਿਤਉ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਜਿੋਤ ਪ�ਗਟਾਵੈ ॥ 
ਿਤਵ� ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਬੈਿਠਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਿਤ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਗਟਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਤਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਿਰ ॥ 
ਮ� ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 
 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਿਰ ਲੋਚਾ ਪੂਿਰ ॥੩॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ l 
 
ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਿਬਲਲਾਈਐ ॥ 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੰੂ ਿਕਉ ਂਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 
ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈਐ ॥ 
ਿਪਛਲੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਦਖੂ ਸੂਖ ਪ�ਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥ 
ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੈ l 
 
ਅਵਰ ਿਤਆਿਗ ਤੂ ਿਤਸਿਹ ਿਚਤਾਰੁ ॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੋਰ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ ਤੰੂ ਉਸੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ ਪ�ਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੰੂ ਸੁਖ ਸਮਝ। 
 
ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਿਫਰਿਹ ਅਜਾਨ ॥ 
ਹੇ ਅੰਞਾਣ! ਿਕਉ ਭੱੁਿਲਆਂ ਿਫਰਦਾ ਹ�? 
 
ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ॥ 
ਕੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। 
 
ਲਪਿਟ ਰਿਹਓ ਰਿਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥ 
ਹੇ ਲੋਭੀ ਭੰਬਟ! ਤੰੂ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਸੁਆਦ ਿਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ�। 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਪ ਿਹਰਦੇ ਮਾਿਹ ॥ 
ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ l 
 
ਨਾਨਕ ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਿਹ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਵਿਹਂਗਾ l 
 
ਿਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਿਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰੂ (ਜਗਤ ਿਵਚ) ਆਇਆ ਹ�, 
 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥ 
ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ (-ਰਪੂੀ ਸੌਦਾ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਿਲ ॥ 
ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ (ਇਹ ਵੱਖਰ) ਖ਼ਰੀਦ ਲੈ l 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਿਹਰਦੇ ਮਿਹ ਤਿੋਲ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪਰਖ। 
 
ਲਾਿਦ ਖੇਪ ਸੰਤਹ ਸੰਿਗ ਚਾਲੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲੈ, 
 
ਅਵਰ ਿਤਆਿਗ ਿਬਿਖਆ ਜੰਜਾਲ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਧੇ ਛੱਡ ਦੇਹ। 
 
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
(ਜੇ ਇਹ ਉਦੱਮ ਕਰਿਹਂਗਾ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਆਖੇਗਾ 
 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥ 
ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਭੀ ਤੇਰਾ ਮੰੂਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਿਵਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥ 
(ਪਰ) ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਹੇ ਵਪਾਰੀ ਤ� ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ l 
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ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥ 
ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ (ਨਾਮ-ਜਲ) ਪੀ, 
 
ਅਰਿਪ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥ 
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। 
 
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਿਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਿਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, 
 
ਸਾਧ ਊਪਿਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
ਤੰੂ ਸੰਤ ਉਤ� ਬਿਲਹਾਰਨੇ ਹੋ ਜਾ। 
 
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਿਬਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥ 
ਸੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤ� (ਜੋ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ) ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਿਮ�ਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ 
ਜੋ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦੀਆਂ ਚੰਿਗਆਈਆਂ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ-ਅੰਿਮ�ਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਿਰ ਆਇਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫਿੜਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਿਡੱਗਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਏ ਹਨ l 
 
ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ 
(ਪ�ਭੂ) ਮੋਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਜਵਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, 
 
ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥ 
ਭੱੁਖੇ ਨੰੂ ਭੀ ਆਸਰਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਿਦ�ਸਟੀ ਮਾਿਹ ॥ 
ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਹਨ, 
 
ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਿਹ ॥ 
(ਪਰ ਜੀਵ) ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ; 
 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦਸੂਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 
ਉਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਜਿਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰੈਣੀ ॥ 
ਹੇ ਜਨ! ਸਦਾ ਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ, 
 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਿਨਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ 
ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਨਾਲ�  ਇਹੀ ਕਰਣੀ ਉਚੱੀ ਤੇ ਸੱੁਚੀ ਹੈ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਵਤ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਪ�ਭੁ ਚੀਿਤ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਿਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵਚ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, 
 
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈl 
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ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 
ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਾਰਗ। 
 
ਸਚੁ ਿਹਰਦੈ ਸਿਤ ਮੁਿਖ ਕਹਤ ॥ 
ਸੱਚਾ ਪ�ਭੂ ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਮੰੂਹ� ਉਚੱਾਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਸਾਚੀ ਿਦ�ਸਿਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਸਾਰਾ ਿਦ�ਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ (ਉਸ ਨੰੂ) 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਰਪੂ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਖਲਾਰਾ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਿਜਿਨ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਤਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਿਚ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਉਸ ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਰੂਪ ੁਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਿਕਛੁ ਿਤ�ਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ�ਭ ਿਭੰਨ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨ ਕੋਈ ਰਪੂ ਹੈ, ਨ ਿਚਹਨ-ਚੱਕ� ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਰੰਗ। ਪ�ਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤ� ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੈ। 
 
ਿਤਸਿਹ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਿਜਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ�ਸੰਨ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਤੇ ਆਪ ਤ�ੁ ੱਠਦਾ ਹੈ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਪ�ਭੁ ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਖੁ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਪ�ੋ ਰੱਖ, 
 
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਪ�ੀਿਤ ਿਤਆਗੁ ॥ 
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਪਆਰ (ਮੋਹ) ਛੱਡ ਦੇਹ। 
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ਿਤਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਕੋਇ ॥ 
ਉਸ ਤ� ਬਾਹਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀ,ਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂl 
 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। 
 
ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥ 
ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ) ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਹੈ, ਿਸਆਣਾ ਹੈ l 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
ਹੇ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਪ�ਭੂ! ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ! 
 
ਿਕ�ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ॥ 
ਦਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ! 
 
ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥ 
ਮ� ਤੇਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਂਪਵਾਂ l 
 
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਿਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ l 
 
ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ 
ਪ�ਭੂ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਦੇ ਫਰੁਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਹੱਥ ਉਤੇ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ� ਫੋਰੁ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦਾ ਸਮਾ (ਜਗਤ ਦੇ) ਪਾਲਣ ਤੇ ਨਾਸ ਲਈ (ਕਾਫ਼ੀ) ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਮਤੰ�ੁ  ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਗੱੁਝਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ। 
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ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਹਨ, 
 
ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਿਹ ਘਿਰ ਤਾ ਕੈ ॥ 
(ਜਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ (ਮੌਜੂਦ) ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। 
 
ਰਾਜ ਮਿਹ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਿਹ ਜੋਗੀ ॥ 
ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਯੋਗੀ ਹੈ। 
 
ਤਪ ਮਿਹ ਤਪੀਸਰੁ ਿਗ�ਹਸਤ ਮਿਹ ਭੋਗੀ ॥ 
ਤਪੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਪੀ ਹੈ ਤੇ ਿਗ�ਹਸਤੀਆਂ ਿਵਚ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਿਗ�ਹਸਤੀ ਹੈ। 
 
ਿਧਆਇ ਿਧਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ (ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ) ਿਸਮਰ ਿਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਿਕਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਂਪਾਇਆ l 
 
ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਿਮਿਤ ਨਾਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ (ਜਗਤ ਰਪੂ) ਖੇਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਲਾ ਸਕਦਾ, 
 
ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਿਹ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ (ਭੀ) ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ; 
 
ਿਪਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਿਕ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥ 
ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਤ� ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? 
 
ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਿਤ ॥ 
ਿਜਵ� ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਤਵ�) ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੁਮ ਰਪੂ ਧਾਗੇ 
ਿਵਚ ਪ�ੋ ਰੱਖੀ ਹੈ 
 
ਸੁਮਿਤ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਜਨ ਦੇਇ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਸੋਹਣੀ ਮਿਤ ਉਚੱੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ ਸੇਇ ॥ 
ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦਾਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ। 
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ਿਤਹੁ ਗੁਣ ਮਿਹ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਆਮੀ ਿਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਅੰਦਰ ਭਟਕਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 
ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਦਂਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਊਚ ਨੀਚ ਿਤਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ 
ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਉਚੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਿਤ�ਗੁਣੀ ਨੀਚ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਮਨ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਟਕਾਣੇ ਹਨ l 
 
ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਬੱੁਧ-ਮੱਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ, ਿਤਹੋ ਿਜਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਹਨ। 
 
ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਇਕ ਰੰਗ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਿਫਰ ਭੀ ਐਨ ਇਕੋ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਾ ਿਬਿਧ ਕੀਨੋ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨਾਸ-ਰਿਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਾ ਚਿਲਤ ਕਰੇ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਕਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਪ�ਭੂ ਪਲਕ ਿਵਚ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 
ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਈ ਂਿਵਆਪਕ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਾ ਿਬਿਧ ਕਿਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ 
ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ, 
 
ਅਪਨੀ ਕੀਮਿਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥ 
ਆਪਣੀ (ਵਿਡਆਈ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 

SikhBookClub.com 109 



ਸਭ ਘਟ ਿਤਸ ਕੇ ਸਭ ਿਤਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥ 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ) ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਊਦਂਾ ਹੈ 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ�ਹਮੰਡ ॥ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ (ਿਹੱਸੇ) ਭੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਿਸਿਮ�ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ 
ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ॥ 
ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਭੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥ 
ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਪ�ਭੂ-ਆਸਰੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ। 
 
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ 
ਿਤੰਨੇ ਭਵਨ ਤੇ ਚੌਦਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 
 
ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਿਗ ਉਧਰੇ ਸੁਿਨ ਸ�ਵਨ ॥ 
ਜੀਵ ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨੀ ਂਸੁਣ ਕੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਿਮ ਲਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਿਹ ਸੋ ਜਨੁ ਗਿਤ ਪਾਏ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤ� ਪਰਲੇ) ਚਉਥੇ ਦਰਜੇ ਿਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉਚੱੀ ਅਵਸਥਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਰੂਪ ੁਸਿਤ ਜਾ ਕਾ ਸਿਤ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਰਪੂ ਤੇ ਿਟਕਾਣਾ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
 
ਪੁਰਖੁ ਸਿਤ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥ 
ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭੂ ਸਭ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੈ। 
 
ਕਰਤੂਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ਿਜਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰਤਬ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ, 
 
ਸਿਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੀ ॥ 
ਸੱਚਾ ਸਾਿਹਬ ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਸਿਤ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਿਤ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ। 
 
ਮੂਲੁ ਸਿਤ ਸਿਤ ਉਤਪਿਤ ॥ 
ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਜਹੜਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਿਤ ਕਰਣੀ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮਹਾ ਪਿਵ�ਤ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਸਿਹ ਬੁਝਾਏ ਿਤਸਿਹ ਸਭ ਭਲੀ ॥ 
ਿਜਸ ਜੀਵ ਨੰੂ (ਰਜ਼ਾ ਦੀ) ਸਮਝ ਦ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ (ਉਹ ਰਜ਼ਾ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ (ਲੱਗਦੀ ਹੈ)। 
 
ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਪ�ਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਖ-ਦਾਤਾ ਹੈ। 
 
ਿਬਸ�ਾਸੁ ਸਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਇਹ ਅਟੱਲ ਿਸਦਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ 
 
ਸਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਟੱਲ ਬਚਨ ਹਨ, 
 
ਸਿਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਪ�ਵੇਸ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ (ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ) ਪ�ਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਅਟੱਲ (ਭਾਵ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ) 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਸਿਤ ਿਨਰਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ, 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਉਚੱੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਪ ਸਿਤ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਭੀ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਹ�ਦ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ, ਿਮਿਥਆ ਨਹੀ)ਂ 
 
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਿਮਿਤ ਗਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸ ਕੀ ਿਸ�ਸਿਟ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਨੰੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਅਵਰ ਨ ਬੂਿਝ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ (ਭੀ) ਨਾਹ ਸਮਝੋ। 
 
ਕਰਤੇ ਕੀ ਿਮਿਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 
ਕਰਤਾਰ (ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀ ਂਲਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ 
 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਅਚਰਜ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 
ਿਜਿਨ ਬੂਿਝਆ ਿਤਸੁ ਆਇਆ ਸ�ਾਦ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪ�ਭੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੰੂ) ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਿਚ ਜਨ ਰਹੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥ 
ਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਿਤ ਨਾਲ (ਨਾਮ-) ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 
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ਓਇ ਦਾਤੇ ਦਖੁ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 
ਉਹ (ਸੇਵਕ ਖ਼ਦੁ) ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, 
 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਤ�) ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਜਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 
 
ਗੁਨ ਗੋਿਬਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ (ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ) ਫਲ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਮੱੁਢ ਤ� ਹੀ ਹ�ਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਹੈ ਿਭ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਿਭ ਸਚੁ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੰੂ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਚਰਨ ਸਿਤ ਸਿਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਹਨ, ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
 
ਪੂਜਾ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਵੇਦਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਕ ਸਦਾ ਿਨਭਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, (ਸੋ) ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਦਰਸਨੁ ਸਿਤ ਸਿਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿਤ-(ਕਰਮ) ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
 
ਨਾਮੁ ਸਿਤ ਸਿਤ ਿਧਆਵਨਹਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਿਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਿਥਰ ਹਨ। 
 
ਆਿਪ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹ�ਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਟਕਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਭੀ ਹ�ਦ ਵਾਲੀ ਹੈ; 
 
ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਗੁਣ-ਰਪੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
 
ਸਬਦ ੁਸਿਤ ਸਿਤ ਪ�ਭੁ ਬਕਤਾ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਉਚੱਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਿਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੁਰਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਸਿਤ (-ਕਰਮ ਹੈ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸਿਤ ਹੈ। 
 
ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਿਤ ਸਭ ਹੋਇ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹ�ਦ) ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਚਆ ਜਗਤ ਭੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਮਿਥਆ 
ਨਹੀ ਂਭਾਸਦਾ); 
 
ਨਾਨਕ ਸਿਤ ਸਿਤ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ l 
 
ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ਿਰਦੈ ਿਜਿਨ ਮਾਿਨਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਟੱਲ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੂਰਿਤ ਨੰੂ ਸਦਾ ਮਨ ਿਵਚ ਿਟਕਾਇਆ ਹੈ, 
 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਿਤਿਨ ਮੂਲੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥ 
ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਜਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਿਬਸ�ਾਸੁ ਪ�ਭ ਆਇਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਿਗਆ ਹੈ, 
 
ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਿਤਸੁ ਮਿਨ ਪ�ਗਟਾਇਆ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ; 
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ਭੈ ਤੇ ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥ 
(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਜਗਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਰ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਿਤਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 
ਅਤੇ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਬਸਤੁ ਮਾਿਹ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ 
(ਿਜਵ�) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ (ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ) ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ (ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂ
ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ, 
 
ਤਾ ਕਉ ਿਭੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 
ਿਤਵ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਂਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਿਬਬੇਕ ॥ 
(ਪਰ) ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਰਾਇਨ ਿਮਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਜੀਵ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਮਲ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਪੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ l 
 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਤੀਿਤ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ) ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱੁਚੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਿਗ ॥ 
ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪ�ਭੂ ਨੰੂ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ) ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥ 
ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ�ੀਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। 
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ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ�ਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣਹਾਰ ਹੈ। 
 
ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
ਅਕਾਰ-ਰਿਹਤ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਜਸੁ ਦਇਆ ਪ�ਭੁ ਧਾਰੈ ॥ 
ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ l 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਹਾ ਸੇਵਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
 
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਿਪ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੀ ਉਚੱ-ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਲਗਾ 
ਸਕਦਾ। 
 
ਪ�ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ, 
 
ਪ�ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ੇ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਿੱਚਆਂ ਤ� ਉਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
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ਜੋ ਪ�ਿਭ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਪ�ਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਿਹ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥ 
(ਿਜਸ) ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਕੀੜੀ ਿਵਚ (ਪ�ਭੂ) ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਿਟ ਲਾਖੈ ॥ 
ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਿਪ ॥ 
ਿਜਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸ�ਾਸ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਨਹੀ ਂਕੱਢਦਾ, 
 
ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਿਬਰਥੇ ਜਾਿਤ ॥ 
ਪਰ ਜੇ ਪ�ਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਬਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਪ�ਭੂ ਜੇਡਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੈ। 
 
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਿਹ ਰੇ ਪ�ਾਣੀ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਾਣੀ! ਤੰੂ ਿਕਉ ਂਿਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹ�? 
 
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਪ�ਭ ਅਲਖ ਿਵਡਾਣੀ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਚਰਜ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰ l 
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ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ�ਭੁ ਜਪੀਐ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰੀਏ, 
 
ਪੀ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ�ਪੀਐ ॥ 
ਤੇ ਨਾਮ-ਅੰਿਮ�ਤ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੰੂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰਜਾ ਦੇਵੀਏ। 
 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
ਿਜਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਿਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਿਦ�ਸਟਾਇਆ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਿਦੱਸਦਾ; 
 
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। 
 
ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ। 
 
ਨਾਮ ਰਿਸ ਜੋ ਜਨ ਿਤ�ਪਤਾਨੇ ॥ 
ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹਨ, 
 
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿਹ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੇ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਕੇਵਲ ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ ਿਵਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ 
ਉਠਿਦਆਂ ਬੈਠਿਦਆਂ, ਸੱੁਿਤਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨਾ 
 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 
ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਿਜਹਬਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, 
 
ਪ�ਿਭ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥ 
ਿਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ (ਹੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ; 
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ਕਰਿਹ ਭਗਿਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ 
(ਸੇਵਕ) ਅੰਦਰਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
 
ਪ�ਭ ਅਪਨੇ ਿਸਉ ਰਹਿਹ ਸਮਾਇ ॥ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ 
ਉਹ ਭੂਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥ 
ਉਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹਕੁਮ ਪਛਾਣ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਿਤਸ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥ 
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੇਹੜੀ ਵਿਡਆਈ ਮ� ਦੱਸਾਂ? 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਿਹ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 
ਮ� ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਭੀ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ। 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਪ�ਭ ਬਸਿਹ ਹਜੂਰੇ ॥ 
ਜੋ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 
 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ l 
 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਤਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਿਹ ॥ 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜੋ ਮਨੱੁਖ਼ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪਉ, 
 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਿਤਨ ਜਨ ਦੇਿਹ ॥ 
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤ� ਸਦਕੇ ਕਰ ਦੇਹ। 
 
ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਅਪਨਾ ਪ�ਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
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ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਿਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ॥ 
(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸ ਦੀ ਸਰਣੀ ਿਪਆਂ ਤੰੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹਂਗਾ. 
 
ਿਤਸ ਕੈ ਦਰਿਸ ਸਭ ਪਾਪ ਿਮਟਾਵਿਹ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਤੰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਰੂ ਕਰ ਲਵਿਹਂਗਾ। 
 
ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 
ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਹ, 
 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 
ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਜੱੁਟ ਪਉ; 
 
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਗਤ ਿਵਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸੰਤ ਜਨ ਦੇ ਸਦਾ ਪੈਰ ਪੂਜ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸਿਤ ਪੁਰਖੁ ਿਜਿਨ ਜਾਿਨਆ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਤਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ l 
 
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਸਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 
ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੰੂ ਭੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ 
ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਸੱਖ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਿਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦਰੁਮਿਤ ਮਲੁ ਿਹਰੈ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਿਤ-ਰਪੂੀ ਮੈਲ ਦਰੂ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ 
ਿਕਉਿਂਕ ਿਸੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ੈ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਿਬਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦਾ ਿਸੱਖ ਿਵਕਾਰਾਂ ਵਲ�  ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦਇੇ ॥ 
ਿਕਉਿਂਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ ਧਨ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਕਾ ਿਸਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਿਸੱਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ l 
 
ਗੁਰ ਕੈ ਿਗ�ਿਹ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਸੇਵਕ (ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਗੁਰ ੂਦੇ ਘਰ ਿਵਚ (ਭਾਵ ਗੁਰ ੂਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਮਨ ਮਿਹ ਸਹੈ ॥ 
ਤੇ ਗੁਰ ੂਦਾ ਹਕੁਮ ਮਨ ਿਵਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; 
 
ਆਪਸ ਕਉ ਕਿਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀ ਂਜਤਾਉਦਂਾ, 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਸਦ ਿਧਆਵੈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਧਆਉਦਂਾ ਹੈ, 
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ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥ 
ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਿਸ ॥ 
ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਚੜ� ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਿਨਹਕਾਮੀ ॥ 
ਜੋ ਸੇਵਕ (ਗੁਰ ੂਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕਸੇ ਫਲ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀ ਂਰੱਖਦਾ, 
 
ਿਤਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਿਤ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਲਕ ਪ�ਭੂ ਿਮਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਨੀ ਿਕ�ਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਕਰੇਇ ॥ 
ਿਜਸ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ l 
 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਲੇਇ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
 
ਬੀਸ ਿਬਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 
ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਿਤ ਜਾਨੈ ॥ 
ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂ(ਭੀ) ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
(ਮ� ਐਸੇ) ਗੁਰ ੂਤ� ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
(ਸਿਤਗੁਰ)ੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ 
ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਰੰਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
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ਬ�ਹਮ ਮਿਹ ਜਨੁ ਜਨ ਮਿਹ ਪਾਰਬ�ਹਮ ੁ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ-(ਸਿਤਗੁਰ)ੂ ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ-ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਵਚ ਪ�ਭੂ (ਸਦਾ 
ਿਟਿਕਆ ਹੈ), 
 
ਏਕਿਹ ਆਿਪ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ 
ਗੁਰ ੂਤੇ ਪ�ਭੂ ਇਕ-ਰਪੂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਸਹਸ ਿਸਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਗੁਰ ੂਿਮਲਦਾ ਨਹੀ,ਂ 
 
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਗੁਰ ੂਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦਾ ਦੀਦਾਰ (ਸਾਰੇ) ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕੀਿਤਆਂ ਪਿਵਤ� ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, 
 
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਿਤ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੇ ਚਰਨ ਛੋਿਹਆਂ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੱੁਚੀ ਰਹ-ੁਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਦੇ ਹਨ, 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ 
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਮਿਨ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ��ਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ� ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੈ l 
 
ਅੰਿਮ�ਤ ਿਦ�ਸਿਟ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਜਸ ਵਲ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਗੁਣ ਿਬਅੰਤ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਮੱੁਲ ਨਹੀ ਂਪੈ ਸਕਦਾ। 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਜੀਵ (ਪ�ਭੂ ਨੰੂ) ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨਾਲ ਿਮਲਾਉਦਂਾ ਹੈ 
 
ਿਜਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਿਤ ਅਨੇਕ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਜੀਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, 
 
ਸਿਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਿਬਬੇਕ ॥ 
ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। 
 
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ�ਾਨੀ ॥ 
ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਬੋਲ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ, 
 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ�ਭ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥ 
ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ-ਰਿਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਿਦ�ਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂl 
 
ਿਨਰਾਹਾਰ ਿਨਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖ਼ਰੁਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ,ਂ ਪ�ਭੂ ਵੈਰ-ਰਿਹਤ ਹੈ (ਸਗ� ਸਭ ਨੰੂ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਿਕਆ l 
 
ਅਿਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਿਨਤ ਕਰਿਹ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਿਸਮਰਿਹ ॥ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਸਮਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥ 
ਮ� ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰ ੂਤ� ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਪ�ਸਾਿਦ ਐਸਾ ਪ�ਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਸ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਪ ਸਕੀਦਾ ਹੈ l 
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ਇਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਅੰਿਮ�ਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹਇੋ ॥ 
(ਤੇ ਜੋ ਮਾਣਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਨਾਮ-ਅੰਿਮ�ਤ ਪੀਦਂਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਿਬਨਾਸ ॥ 
ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ (ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ) 
 
ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਪ�ਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ 
ਅੱਠੇ ਪਿਹਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਦਾ ਨਾਮ ਲੈਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਭੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਲੇਪੁ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 
 
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਖੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਏਕੁ ॥ 
ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਟਕਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ� ਨਾਮ-ਰਪੂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦਖੁ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ (ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਦੁੱਖ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਤਪਿਤ ਮਾਿਹ ਠਾਿਢ ਵਰਤਾਈ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੇ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਿਵਚ ਵੱਸਿਦਆਂ ਭੀ, (ਪ�ਭੂ ਨੇ) ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਢ ਵਰਤਾ 
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 
 
ਅਨਦ ੁਭਇਆ ਦਖੁ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ 
ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ l 
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ਜਨਮ ਮਰਨ ਕ ੇਿਮਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਿਫ਼ਕਰ ਿਮਟ ਗਏ ਹਨ, 
 
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥ 
ਇਹ ਗੁਰ ੂਦੀ ਪੂਰੀ ਿਸਖ-ਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ l 
 
ਭਉ ਚੂਕਾ ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥ 
(ਸਾਰਾ) ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਣੁ ਿਨਡਰ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, 
 
ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨ� ਿਵਸਰ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਿਨ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
ਿਜਸ ਗੁਰ ੂਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਨੇ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, 
 
ਿਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ�ਮ ਗਵਨ ॥ 
ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ l 
 
ਸੁਿਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸ�ਵਨ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨੀ ਂਸੁਣ ਕੇ (ਇਹ ਭਰਮੳ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕੀ ਹੈ) 
 
ਿਨਰਗੁਨੁ ਆਿਪ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 
ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਪੂ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 
 
ਕਲਾ ਧਾਿਰ ਿਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਮੋਿਹਆ ਹੈ। 
 
ਅਪਨੇ ਚਿਰਤ ਪ�ਿਭ ਆਿਪ ਬਨਾਏ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, 
 
ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਿਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥ 
ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮੱੁਲ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦਜੂਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਰਿਵਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥ 
ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰਪੂਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ; 
 
ਭਏ ਪ�ਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥ 
ਇਹ ਚਾਨਣ (ਭਾਵ, ਸਮਝ) ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਿਚ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 
ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਿਤਆ (ਇਸ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ) ਿਟਕਾਈ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮ� ਕਈ ਵਾਰ (ਐਸੇ ਪ�ਭੂ ਤ�) ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਿਬਨੁ ਭਜਨ ਿਬਿਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਕਮਾਉਦਂਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਤ� ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਸਮਰਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਧਨ ਹੈ (ਇਹੀ ਮਨੱੁਖ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਭਦਾ ਹੈ) l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ (ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, 
 
ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਇੱਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰੋ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਲਵੋ)। 
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ਅਵਿਰ ਉਪਾਵ ਸਿਭ ਮੀਤ ਿਬਸਾਰਹੁ ॥ 
ਹੇ ਿਮਤ�! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ ਿਦਉ, 
 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਿਹ ਉਿਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 
ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਕਮਲ (ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਿਟਕਾਉ। 
 
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ�ਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ (ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ) ਕਰਨ (ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਦ�ੜੁ ਕਿਰ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਵਥੁ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ (ਸੋਹਣਾ) ਪਦਾਰਥ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। 
 
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਨਾਮ-ਰਪੂ) ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤ ॥ 
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪਿਵਤ� ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 
 
ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ (ਪ�ਭੂ ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖੋ, 
 
ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਿਮਿਟ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰ�ਾਂ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ l 
 
ਿਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਿਰ ਕੁੰਟ ਉਿਠ ਧਾਵਿਹ ॥ 
ਿਜਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਤੰੂ) ਚੌਹੀ ਂਪਾਸੀ ਂਉਠ ਦੌੜਦਾ ਹ�, 
 
ਸੋ ਧਨੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਿਹ ॥ 
ਉਹ ਧਨ ਤੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਲਏਗਂਾ। 
 
ਿਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਿਨਤ ਬਾਛਿਹ ਮੀਤ ॥ 
ਹੇ ਿਮਤ�! ਿਜਸ ਸੁਖ ਨੰੂ ਤੰੂ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦਾ ਹ�, 
 
ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਪਰੀਿਤ ॥ 
ਉਹ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਕੀਿਤਆਂ (ਿਮਲਦਾ ਹੈ)। 
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ਿਜਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਿਹ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 
ਿਜਸ ਸੋਭਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੰੂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹ�, 
 
ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 
ਉਹ ਸੋਭਾ (ਖੱਟਣ ਲਈ) ਤੰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਣ ਪਉ। 
 
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
(ਜੇਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ) ਰੋਗ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਿਲਆਂ ਨਾਲ ਦਰੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, 
 
ਰੋਗੁ ਿਮਟੈ ਹਿਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 
ਉਹ ਰੋਗ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਪੂੀ ਦਵਾਈ ਵਰਿਤਆਂ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਮਿਹ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
ਸਾਰੇ (ਦਨੁੀਆਵੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸਰੇਸ਼ਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
 
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਿਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਪ, ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵ�ਗਾ l 
 
ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਗਾਉ, 
 
ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਸੀ ਂਪਾਸੀ ਂਦੌੜਦਾ (ਇਹ ਮਨ) ਿਟਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀ ਂਪ�ਹਦੀ, 
 
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਿਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
ਕਿਲਜੁਗ ਤੱਤੀ (ਅੱਗ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਵਕਾਰ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ) ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਢਾ ਹੈ, 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਸਮਰੋ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਉ। 
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ਭਉ ਿਬਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ 
ਨਾਮ ਿਸਮਿਰਆਂ) ਡਰ ਉਡੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਸ ਪੱੁਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਿਤਆਂ ਆਤਮਾ ਚਮਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
ਜੋ ਿਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ-ਘਰ ਿਵਚ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪ�ਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 
ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਰਪੂ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚ-ਮੁਚ ਮਨੱੁਖ ਹੈ, 
 
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥ 
ਪਰ ਜੋ ਜੰਮ ਕੇ (ਿਨਰਾ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ) ਉਹ ਿਨਰੋਲ ਕੱਚਾ ਹੈ। 
 
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਿਮਟੈ ਪ�ਭ ਸੇਵ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕੀਿਤਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
 
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਕੇ l 
 
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪ�ਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰ, (ਇਹੀ) ਪ�ਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥ 
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਕੀਿਤਆਂ ਆਵਾਗਵਨ ਤ� ਬਚ ਨਹੀ ਂਸਕੀਦਾ, 
 
ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ ਬਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਿਸੰਿਮ�ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ� ਵੇਦ (ਆਿਦਕ) ਿਵਚਾਿਰਆਂ (ਆਵਾ ਗਵਨ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ।) 
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ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ 
ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। 
 
ਮਿਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੰੂ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਫਲ ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l 
 
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਿਸ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥ 
ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦਾ, 
 
ਤੂੰ ਿਕਆ ਲਪਟਾਵਿਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥ 
ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੰੂ ਿਕਉ ਂਇਸ ਨੰੂ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹ�? 
 
ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਿਨਤਾ ॥ 
ਪੁਤ�, ਿਮੱਤ�, ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਇਸਤ�ੀ; 
 
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 
ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ�, ਦੱਸ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 
 
ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਡੰਬਰ, ਰਾਜ ਤੇ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ, 
 
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ 
ਇਨ�ਾਂ ਕੋਲੋ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਦੋ ਬਿਚਆ ਹੈ? 
 
ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 
ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ- 
 
ਝੂਠਾ ਡੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥ 
ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਿਦਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਿਬਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। 
 
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਿਤਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਿਬਗਾਨਾ ॥ 
ਬੇਸਮਝ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਛਾਣਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥ 
ਤੇ, ਨਾਮ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ!ਆਖ਼ਰ ਪਛੁਤਾਉਦਂਾ ਹੈ l 
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ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਤੂੰ ਲੇਿਹ ਇਆਨੇ ॥ 
ਹੇ ਅੰਞਾਣ! ਸਿਤਗੁਰਿੂਸੱਿਖਆ ਤੇ ਤੁਰ, 
 
ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਿਸਆਨੇ ॥ 
ਬੜੇ ਿਸਆਣੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭੀ ਭਗਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਹੀ) ਡੱੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥ 
ਹੇ ਿਮਤ� ਮਨ! ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, 
 
ਿਨਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮ�ਹ੍ਾਰੋ ਚੀਤ ॥ 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਿਵਤ� ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਕਮਲ (ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ੋ ਰੱਖ, 
 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਜਾਿਹ ॥ 
ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
 
ਆਿਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ 
(ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਤੰੂ ਆਪ ਜਪ, ਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਪਣ ਲਈ ਪ�ੇਰ, 
 
ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਿਤ ਪਾਵਹੁ ॥ 
(ਨਾਮ) ਸੁਣਿਦਆਂ, ਉਚੱਾਰਿਦਆਂ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਰਿਹਣੀ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਚੱੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਿਤ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤ� ਉਤੱਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ; 
 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਿਵਚ ਿਟਕ ਕੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਿਸ ਮੈਲੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਿਂਦਆਂ ਤੇਰੀ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, 
 
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਫੈਲੁ ॥ 
ਤੇ ਹਉਮੈ ਰਪੂੀ ਿਵਹ ੁਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਭੀ ਿਮਟ ਜਾਏਗਾ। 
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ਹੋਿਹ ਅਿਚੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਿਲ ॥ 
ਤੰੂ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਹੋ ਜਾਿਹਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਨਾਲ ਿਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ 
 
ਸਾਿਸ ਗ�ਾਿਸ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥ 
ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਛਾਿਡ ਿਸਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਹ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਵਿਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ 
ਸਦਾ ਨਾਲ ਿਨਭਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਿਮਲੇਗਾ। 
 
ਹਿਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਿਚ ਕਰਹੁ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਇਹੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰ। 
 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥ 
ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸੁਖ ਿਮਲੇਗਾ, ਤੇ, ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥ 
ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਹੀ ਵੇਖ। 
 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ॥੭॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਕੰਮ ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹਨ 
 
ਏਕੋ ਜਿਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥ 
ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਹੀ ਜਪ, ਤੇ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿਸਫ਼ਿਤ ਕਰ, 
 
ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਿਹ ॥ 
ਇਕ ਨੰੂ ਿਸਮਰ, ਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ। 
 
ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ 
ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ, 
 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਿਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਿਦ�ਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਇਕ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਹੀ ਜਪ। 
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ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ॥ 
(ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, 
 
ਪਰੂਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਪ�ਭੁ ਿਬਆਿਪ ॥ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਹੀ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਿਬਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ 
(ਜਗਤ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਖਲਾਰੇ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਤ� ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, 
 
ਏਕੁ ਅਰਾਿਧ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥ 
ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਏਕੁ ਪ�ਭੁ ਰਾਤਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਹੀ ਪਰੋਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਪ�ਭ ਆਇਆ ਪਿਰਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮ� ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆ ਿਪਆ ਹਾਂ। 
 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ�ਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਿਵਚ ਜੋੜ ॥ 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ�ਭ ਦਾਨੁ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! (ਇਹ) ਮੰਗਤਾ ਦਾਸ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ; 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਿਦਹ।ੁ 
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ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਿਰ ॥ 
ਮ� ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਿਰ ॥ 
ਹੇ ਪਾਰਬ�ਹਮ! ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। 
 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ�ਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
ਮ� ਸਦਾ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। 
 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪ�ਭ ਤੁਮਿਹ ਿਧਆਵਉ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਮ� ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਤੈਨੰੂ ਹੀ ਿਸਮਰਾਂ। 
 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੈ ਪ�ੀਿਤ ॥ 
ਤੇਰੇ ਕਮਲ (ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ�ੀਿਤ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, 
 
ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਪ�ਭ ਕੀ ਿਨਤ ਨੀਿਤ ॥ 
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। 
 
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਇਕੋ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਆਸਰਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ�ਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 
ਨਾਨਕ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸ�ੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ॥ 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਿਦ�ਸਿਟ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ (ਮੇਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਿਬਰਲਾ ਕੋਇ ॥ 
(ਪਰ) ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਨ ਚਾਿਖਆ ਸੇ ਜਨ ਿਤ�ਪਤਾਨੇ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ (ਨਾਮ-ਰਸ) ਚੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਵਲ� ) ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ l 
 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥ 
ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਘਾਟੇ ਿਵਚ) ਡੋਲਦੇ ਨਹੀ।ਂ 
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ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ�ੇਮ ਰਸ ਰੰਿਗ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਮੌਜ ਿਵਚ ਉਹ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
 
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) (ਪ�ਭੂ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਰੇ ਸਰਿਨ ਆਨ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ॥ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪ�ਦੇ ਹਨ, 
 
ਅੰਤਿਰ ਪ�ਗਾਸ ਅਨਿਦਨੁ ਿਲਵ ਲਾਿਗ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਲਵ (ਪ�ਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਿਵਚ) ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ। 
 
ਬਡਭਾਗੀ ਜਿਪਆ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਰੱਿਤਆਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ॥ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫਰੁਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , 
 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਮਿਤ ਲਈ ॥ 
ਜਦ� ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ੂਤ� ਉਤੱਮ ਿਸੱਿਖਆ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਜਨ ਕਉ ਪ�ਭੁ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ (ਅਜੇਹੇ) ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
ਤੇ, ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਮੁਕਿਤ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ 
ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਖੂੁ ਭ�ਮੁ ਗਇਆ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਸਾ ਮੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ॥ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰਧਾ ਸਭ ਿਸਰੇ ਚੜ� ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਦ ਸੰਿਗ ਹਜੂਰੀ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਿਵਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ l 
 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਿਨ ਲੀਆ ਿਮਲਾਇ ॥ 
ਿਜਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥ 
(ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ) ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਕਉ ਂਿਵਸਰ ਜਾਏ ਜੋ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ) ਮੇਹਨਤ ਨੰੂ ਅਜਾਈ ਂਨਹੀ ਂਜਾਣ ਦ�ਦਾ, 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਉ ਂਭੁਲਾਈਏ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੀਆ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਕਉ ਂਭੱੁਲ ਜਾਏ ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਕਉ ਂਭੱੁਲ ਜਾਏ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਰਾਖ ੈ॥ 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਉ ਂਿਵਸਰ ਜਾਏ ਜੋ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ) ਅੱਗ ਿਵਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਕੋ ਿਬਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥ 
ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਿਜ ਿਬਖੁ ਤੇ ਕਾਢੈ ॥ 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਕਉ ਂਭੱੁਲ ਜਾਏ ਜੋ (ਮਾਇਆ-ਰਪੂ) ਜ਼ਹਰ ਤ� ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟਟੂਾ ਗਾਢੈ ॥ 
ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਿਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੰੂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜੋੜ ਲ�ਦਾ ਹੈ? 
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ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ੂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆ ਹੈ 
 
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥ 
ਹੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ! ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, 
 
ਆਨ ਿਤਆਿਗ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਆਹਰ) ਛੱਡ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਹ;ੁ 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥ 
ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰੋ ਤੇ ਿਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰੋ; 
 
ਆਿਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਹ ੁਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਭੀ ਜਪਾਵਹ।ੁ 
 
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਵਚ ਿਨਹੁਂ ਲਾਇਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ (ਸਮੰੁਦਰ) ਤਰੀਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥ 
ਭਗਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਸੂਖ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 
 
ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਿਬਸ�ਾਮੁ ॥ 
ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ ਿਵਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰੂ ਆਸਰਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ; 
 
ਸਗਲ ਦਖੂ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥ 
ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥ 
(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਪਹ,ੁ (ਨਾਮ ਹੀ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹੈ) 
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ਉਪਜੀ ਪ�ੀਿਤ ਪ�ੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ 
(ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਭੂ ਦੀ) ਪ�ੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਿਵਚ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ (ਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਿਮਲੇ)। 
 
ਨੇਤ�ਹੁ ਪੇਿਖ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਖੜ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਰੰਗੁ ॥ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਬਰਲਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਸੰਗੁ ॥ 
ਿਕਸੇ ਿਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਏਕ ਬਸਤੁ ਦੀਜੈ ਕਿਰ ਮਇਆ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਇਕ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੇਹ, 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਲਇਆ ॥ 
ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। 
 
ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 
ਨਾਨਕ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪ�ਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਹੈ 
 
ਪ�ਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਨਹਾਰ ਪ�ਭੂ! ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 
 
ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਦਾ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪ�ਭ! 
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ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ 
ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਗੋਿਬੰਦ! ਹੇ ਗੋਪਾਲ! 
 
ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ 
ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 
 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ 
ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੇ ਸਭ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਭੂ! ਹੇ (ਜਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ! ਹੇ ਕਰਤਾਰ! 
 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ�ਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 
ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ! 
 
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵ�ੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ॥ 
ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਿਟਕਾਉਦਂਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) 
 
ਹਮ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 
ਅਸੀ ਂਨੀਚ ਹਾਂ, ਅੰਞਾਣ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, 
 
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਿਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਅਸੀ ਂਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ 
 
ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਿਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, 
 
ਏਕ ਿਨਮਖ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਇਕ ਫੋਰ ਮਾਤ� ਭੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। 
 
ਅਿਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਿਡਆਈ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ-ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਵਿਡਆਈਆਂ ਿਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
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ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ (ਮਾਨੋ) ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਗ-ਰੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। 
 
ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ॥ 
ਉਸੇ ਦਾ ਆਚਰਨ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਸੋਭਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਧਨਾਢ ਹੈ, 
 
ਿਹਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮੰਤ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ੂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪ�ਭ ਦੇਹੁ ਿਨਵਾਸ ॥ 
ਹੇ ਪ�ਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਥਾਂ ਦੇਹ l 
 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਿਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਸਰਗੁਨ ਿਨਰਗੁਨ ਿਨਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਿਪ ॥ 
ਿਨਰੰਕਾਰ ( ਆਕਾਰ-ਰਿਹਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਿਤ�ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਪੂ (ਭਾਵ, ਜਗਤ ਰਪੂ) ਭੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤ� ਪਰੇ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅਫਰੁ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ। 
 
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਿਫਿਰ ਜਾਿਪ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਚਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਿਦ�ਸਟੇਤਾ ॥ 
ਜਦ� ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀ ਂਿਦੱਸਦੀ ਸੀ, 
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ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹਤੋਾ ॥ 
ਤਦ� ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੰੁਨ ਿਕਸ (ਜੀਵ) ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? 
 
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ॥ 
ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਅਫਰੁ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 
 
ਤਬ ਬੈਰ ਿਬਰੋਧ ਿਕਸੁ ਸਿੰਗ ਕਮਾਿਤ ॥ 
ਤਦ� (ਿਕਸ ਨੇ) ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ? 
 
ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਿਚਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ॥ 
ਜਦ� ਇਸ (ਜਗਤ) ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ-ਰਪੂ ਹੀ ਨਹੀ ਂਸੀ ਿਦੱਸਦਾ, 
 
ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਿਕਸਿਹ ਿਬਆਪਤ ॥ 
ਤਦ� ਦੱਸੋ ਖ਼ਸ਼ੁੀ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਪੋਹ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
 
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਿਪ ਪਾਰਬ�ਹਮ ॥ 
ਜਦ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, 
 
ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਿਕਸੁ ਹਵੋਤ ਭਰਮ ॥ 
ਤਦ� ਮੋਹ ਿਕਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
 
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਵਰਤੀਜਾ ॥ 
(ਜਗਤ ਰਪੂ) ਅਪਾਣੀ ਖੇਡ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦਜੂਾ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਹੀ ਂਹੈ l 
 
ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ�ਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ 
ਜਦ� ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਿਸਰਫ਼ (ਆਪ ਹੀ) ਸੀ, 
 
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਿਤ ਕਹੁ ਿਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 
ਤਦ� ਦੱਸੋ, ਿਕਸ ਨੰੂ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਮੁਕਿਤ ਸਮਝੀਏ? 
 
ਜਬ ਏਕਿਹ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 
ਜਦ� ਅਗਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ�ਭੂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
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ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ 
ਤਦ� ਦੱਸੋ, ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਹੜੇ ਜੀਵ ਸਨ? 
 
ਜਬ ਿਨਰਗੁਨ ਪ�ਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਜਦ� ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਿਤ�ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤ� ਪਰੇ ਸੀ, (ਭਾਵ, ਜਦ� ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੀ ਨਹੀ ਂਸੀ), 
 
ਤਬ ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਕਹਹੁ ਿਕਤੁ ਠਾਇ ॥ 
ਤਦ ਦੱਸੋ ਮਨ ਿਕਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? 
 
ਜਬ ਆਪਿਹ ਆਿਪ ਅਪਨੀ ਜੋਿਤ ਧਰੈ ॥ 
ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਿਤ ਜਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, 
 
ਤਬ ਕਵਨ ਿਨਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥ 
ਤਦ� ਕੌਣ ਿਨਡਰ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਿਕਸੇ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ? 
 
ਆਪਨ ਚਿਲਤ ਆਿਪ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ l 
 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥ 
ਜਦ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਪੂ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਿਬਨਾਸਨ ॥ 
ਤਦ� ਦੱਸੋ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਿਕਥੇ ਸਨ? 
 
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਪੂਰਨ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ�ਾਸ ਕਹਹੁ ਿਕਸੁ ਹੋਇ ॥ 
ਤਦ� ਦੱਸੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? 
 
ਜਬ ਅਿਬਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ�ਭ ਏਕਾ ॥ 
ਜਦ� ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪ�ਭੂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
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ਤਬ ਿਚਤ� ਗੁਪਤ ਿਕਸੁ ਪਛੂਤ ਲੇਖਾ ॥ 
ਤਦ� ਿਚਤ� ਗੁਪਤ ਿਕਸ ਨੰੂ ਲੇਖਾ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
 
ਜਬ ਨਾਥ ਿਨਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ 
ਜਦ� ਮਾਲਕ ਮਾਇਆ-ਰਿਹਤ ਅਥਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥ 
ਤਦ� ਕੌਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ? 
 
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 
ਉਹ ਅਚਰਜ-ਰਪੂ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ l 
 
ਜਹ ਿਨਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਿਤ ਹੋਤਾ ॥ 
ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਨਰਮਲ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਿਬਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਿਕਆ ਧੋਤਾ ॥ 
ਓਥੇ ਉਹ ਮੈਲ-ਰਿਹਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਹੜੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਸੀ? 
 
ਜਹ ਿਨਰੰਜਨ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਬਾਨ ॥ 
ਿਜਥੇ ਮਾਇਆ-ਰਿਹਤ, ਆਕਾਰ-ਰਿਹਤ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਿਹਤ ਪ�ਭੂ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਿਭਮਾਨ ॥ 
ਉਥੇ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ? 
 
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ 
ਿਜਥੇ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਛਲ ਿਛਦ� ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 
ਓਥੇ ਦੱਸੋ, ਛਲ ਤੇ ਐਬ ਿਕਸ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
 
ਜਹ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਿਤ ਸੰਿਗ ਸਮਾਵੈ ॥ 
ਜਦ� ਜੋਿਤ-ਰਪੂ ਪ�ਭੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੋਿਤ ਿਵਚ ਲੀਨ ਸੀ, 
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ਤਹ ਿਕਸਿਹ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਿਤ�ਪਤਾਵੈ ॥ 
ਤਦ� ਿਕਸ ਨੰੂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੱੁਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 
 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤ� ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਿਹ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 
ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਬਨਾਈ ॥ 
ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, (ਭਾਵ, ਜਦ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਂਸੀ) 
 
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਿਮਤ� ਸੁਤ ਭਾਈ ॥ 
ਤਦ� ਕੌਣ ਮਾਂ, ਿਪਉ, ਿਮਤ�, ਪੁਤ� ਜਾਂ ਭਰਾ ਸੀ? 
 
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਿਹ ਪਰਬੀਨ ॥ 
ਜਦ� ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਆਣਾ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥ 
ਤਦ� ਿਕਥੇ ਕੋਈ ਵੇਦ (ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਿਵਚਾਰਦਾ ਸੀ? 
 
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਿਪ ਉਿਰ ਧਾਰੈ ॥ 
ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਿਟਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, 
 
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
ਤਦ� ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਗਨ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? 
 
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਿਪ ਨੇਰਾ ॥ 
ਜਦ� ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਚੱਾ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥ 
ਦੱਸੋ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਸੀ? 
 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਭਾਲਦੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

SikhBookClub.com 145 



ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਿਤ ਜਾਨਹੁ ਆਿਪ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪ�ਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਤੰੂ ਆਪਣੀ ਗਿਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ� l 
 
ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥ 
ਜਦ� ਅਛੱਲ ਅਿਬਨਾਸੀ ਤੇ ਅਭੇਦ ਪ�ਭੂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ) ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
 
ਊਹਾ ਿਕਸਿਹ ਿਬਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥ 
ਓਥੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਮਾਇਆ ਪੋਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ? 
 
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿਹ ਆਦਸੁੇ ॥ 
ਜਦ ਖੁਦ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 
 
ਿਤਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥ 
ਤਦ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਿਤੰਨੇ ਲੱਛਣ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂਹੋਏ ਸਨ। 
 
ਜਹ ਏਕਿਹ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥ 
ਜਦ� ਭਗਵਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਿਚੰਤੁ ਿਕਸੁ ਲਾਗੈ ਿਚੰਤਾ ॥ 
ਤਦ� ਕੌਣ ਬੇ-ਿਫ਼ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 
 
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਿਪ ਪਤੀਆਰਾ ॥ 
ਜਦ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਤਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, 
 
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 
ਤਦ� ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? 
 
ਬਹੁ ਬਅੇੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤ� ਉਚੱਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿਹ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਆਪ ਹੀ ਅੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
 
ਜਹ ਆਿਪ ਰਿਚਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 
ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚ ਿਦੱਤੀ, 
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ਿਤਹੁ ਗੁਣ ਮਿਹ ਕੀਨੋ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਖਲੇਰ ਿਦੱਤਾ। 
 
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ 
ਤਦ� ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਪੰੁਨ ਹੈ, 
 
ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥ 
ਤਦ� ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਣਆ। 
 
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜਜੰਾਲ ॥ 
ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਧੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, 
 
ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ 
ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਭੁਲੇਖੇ, ਡਰ, 
 
ਦਖੂ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ 
ਦੁੱਖ, ਸੁਖ, ਆਦਰ ਿਨਰਾਦਰੀ , 
 
ਅਿਨਕ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ��ਾਨ ॥ 
ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। 
 
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਕਿਰ ਦੇਖ ੈ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਦ� ਇਸ ਖੇਡ ਨੰੂ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਜਹ ਅਿਬਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਿਪ ॥ 
ਿਜਥੇ ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੈ। 
 
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਿਪ ॥ 
ਹਰ ਥਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਭੂ ਜਗਤ ਦਾ ਿਖਲਾਰਾ ਿਖਲਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਦਹੁੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਿਹ ਧਨੀ ॥ 
ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੈ। (ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ�ਤਾਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ) 
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ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 
 
ਆਪਿਹ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਚੋਜ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਆਪਿਹ ਰਸ ਭੋਗਨ ਿਨਰਜਗੋ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਿਨਰਲੇਪ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ 
ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਖੇਲ ਿਖਲਾਵੈ ॥ 
ਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਿਖਡਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥ 
ਹੇ ਬੇਅੰਤ! ਹੇ ਅਥਾਹ! ਹੇ, ਹੇ ਅਡੋਲ ਪ�ਭੂ! 
 
ਿਜਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਿਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ), ਿਜਵ� ਤੰੂ ਬੁਲਾਉਦਂਾ ਹ� ਿਤਵ� ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ 
ਹੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭੂ! ਤੰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹ�। 
 
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਿਰਆ ਦਜੂਾ ਕਹ ਿਦ�ਸਟਾਰ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਹੈ, (ਉਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਕੋਈ) ਦਜੂਾ ਿਕਥੇ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਆਇਆ 
ਹੈ? 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਆਿਪ ਕਥੈ ਆਿਪ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ 
(ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ) ਪ�ਭੂ ਆਪ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
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ਆਪਿਹ ਏਕੁ ਆਿਪ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਨੇਕ। 
 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਿਸ�ਸਿਟ ਉਪਾਏ ॥ 
ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਰਚ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ 
ਤੇ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜਗਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚ) ਸਮੇਟ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਤੁਮ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 
(ਹੇ ਪ�ਭੂ!) ਤੈਥ� ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਹੈ, 
 
ਆਪਨ ਸੂਿਤ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥ 
ਤੰੂ (ਆਪਣੇ ਹਕੁਮ-ਰਪੂ) ਧਾਗੇ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਪ�ੋ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕਉ ਪ�ਭ ਜੀਉ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਜੀ ਆਪ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ, 
 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਵਲ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ)ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਿਸ�ਸਿਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
 
ਜੀਅ ਜੰਤ� ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਹਨ, 
 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ 
ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਰਾਖੈ ਿਤਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥ 
ਿਜਸ ਜੀਵ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀ ਂਸਕਦਾ। 
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ਸੋ ਮੂਆ ਿਜਸੁ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਰੈ ॥ 
ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ (ਤਾਂ) ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਭੁਲਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਤਸੁ ਤਿਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏ? 
 
ਸਭ ਿਸਿਰ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 
ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ। 
 
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਿਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਿਥ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, 
 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਿਥ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਥਾਈ ਂਅੰਗ-ਸੰਗ ਜਾਣਹ।ੁ 
 
ਗੁਨ ਿਨਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥ 
ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਤ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਹਨ l 
 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ॥ 
ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪ�ਭੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਭਰਪੂਰ ਹਨ, 
 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਹੋਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਜਾਨੈ ਆਿਪ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਿਹਓ ਿਬਆਿਪ ॥ 
ਸਭ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਪ�ਿਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, 
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ਜੋ ਜੋ ਰਿਚਓ ਸੁ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਿਤ ॥ 
ਜੋ ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
(ਿਜਨ�ਾਂ ਤੇ ਤ�ੁ ੱਠਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਿਬਸ�ਾਸੁ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ (ਸੱਚਮੁਚ ਹ�ਦ ਵਾਲਾ) ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ, 
 
ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਿਨਆ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ l 
 
ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥ 
(ਜੋ) ਸੇਵਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
 
ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ। 
 
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਇਹ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। 
 
ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਪਰਮ ਪਦ ੁਪਾਈ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ (ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ) ਤ� ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂਸੱੁਝਦਾ l 
 
ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਬਿਸਆ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ l 
 
ਬੰਧਨ ਤੋਿਰ ਭਏ ਿਨਰਵੈਰ ॥ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਿਨਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
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ਅਨਿਦਨੁ ਪੂਜਿਹ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥ 
ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। 
 
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵਚ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਿਵਚ ਭੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪ�ਿਭ ਆਪਿਹ ਮੇਲੇ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਿਮਲਾ ਿਲਆ ਹੈ l 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥ 
ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ (ਆਤਮਕ) ਅਨੰਦ ਮਾਣਹ।ੁ 
 
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ�ਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਪਰਮ ਖ਼ਸ਼ੁੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ l 
 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਹ,ੁ 
 
ਦ�ਲੁਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ 
ਤੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ- ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰੋ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
 
ਅੰਿਮ�ਤ ਬਚਨ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਜੋ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ, 
 
ਪ�ਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ�) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ 
 
ਆਠ ਪਹਰ ਪ�ਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ 
ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵੇਖਹ,ੁ 
 
ਿਮਟੈ ਅਿਗਆਨੁ ਿਬਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਮਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ l 
 
ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ਿਹਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵਸਾਉ, 
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ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ-ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ l 
 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦਇੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਿਰ ॥ 
ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵ� ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ। 
 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿਰ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥ 
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਅੰਦਰ ਿਟਕਾਉਣ ਦਆੁਰਾ। 
 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਿਖਆ ॥ 
ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਭੀ ਪੂਰਨ (ਭਾਵ, ਮੁਕੰਮਲ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ l 
 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਬਸੈ ਿਤਸੁ ਸਾਚ ੁਪਰੀਿਖਆ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ) ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਸਮਝ ਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀ ਂਿਲਵ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਹ ੁl 
 
ਦਖੂੁ ਦਰਦ ੁਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 
ਦਖੁ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨ ਤ� ਡਰ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ l 
 
ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥ 
ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੀਵ! ਸੱਚਾ ਵਣਜ ਕਰਹ,ੁ 
 
ਦਰਗਹ ਿਨਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
(ਨਾਮ ਰਪੂ ਸੱਚੇ ਵਣਜ ਨਾਲ) ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ ਮੱੁਲ ਪਾਏਗਾ। 
 
ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ, 
 
ਨਾਨਕ ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੁੜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ l 
 
ਿਤਸ ਤੇ ਦਿੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 
ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਪਰੇ ਿਕੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਿਧਆਇ ॥ 
ਜੀਵ ਬਚਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਰ ਕੇ ਹੈ। 
 
ਿਨਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਟੈ ॥ 
ਜੋ ਮੁਨੱਖ ਿਨਰਭਉ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪ�ਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ (ਡਰ ਤ�) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਪ�ਭੁ ਰਾਖੈ ਿਤਸੁ ਨਾਹੀ ਦਖੂ ॥ 
ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਂਪ�ਹਦਾ, 
 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਿਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥ 
ਨਾਮ ਜਿਪਆਂ ਮਨ ਿਵਚ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਚੰਤਾ ਜਾਇ ਿਮਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
ਿਚੰਤਾ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। 
 
ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 
ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿਤਗੁਰ ੂ(ਰਾਖਾ) ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
 
ਮਿਤ ਪੂਰੀ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਜਾ ਕੀ ਿਦ�ਸਿਟ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰਨ (ਅਭੱੁਲ) ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ� ਅੰਿਮ�ਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, 
 
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਿਸ�ਸਿਟ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਿਤਆਂ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧੱਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੇ) ਅੱਤ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਹਨ, 
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ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਿਰ ਰੂਪ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਰਪੂ ਸੰੁਦਰ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
 
ਧਨੁੰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਦਰਗਾਹ ਿਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਬਾਿਰਕ ਹੈ, 
 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ�ਧਾਨੁ ॥ 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਹੈ। 
 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ (ਐਸਾ ਪ�ਭੂ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ) ਿਖੜ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ 
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਹਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ੁਪਾਇਆ ॥ 
ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ l 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਨ�ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆ ਹੈ l 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ਿਬਨਾਸੁ ॥ 
(ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ) ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਿਗਆਨ (ਰਪੂ) ਹਨੇਰੇ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਿਟਆ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੋ ਮਨੱੁਖ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਿਗਆਨ 
ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਅੰਤਿਰ ਪ�ਭੁ ਡੀਠਾ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, 
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ਨਾਮੁ ਪ�ਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਗਲ ਸਿਮਗ�ੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਿਹ ॥ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
 
ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਿਦ�ਸਟਾਿਹ ॥ 
(ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ (ਿਨਕਲੇ ਹੋਏ) ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਪ�ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ (ਮਾਨੋ, ਜਗਤ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ (ਦੇ ਤੱੁਲ) ਹੈ ਤੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਹੈ; 
 
ਦੇਹੀ ਮਿਹ ਇਸ ਕਾ ਿਬਸ�ਾਮੁ ॥ 
ਮਨੱੁਖਾ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ। 
 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ 
ਓਥੇ ਅਫਰੁ ਿਸਮਰਨ ਅਤੇ ਬੈਕੰੁਠੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ।ਕ 
 
ਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
ਇਸਅਦਭੱੁਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ। 
 
ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਖਾਏ ॥ 
ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਿਵਖਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਝੋੀ ਪਾਏ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪ�ਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਬਾਹਿਰ ਅਨੰਤ ॥ 
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਬਆਿਪ ਰਿਹਆ ਭਗਵੰਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਧਰਿਨ ਮਾਿਹ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ 
ਉਹ ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। 
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ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ 
ਸਾਿਰਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। 
 
ਬਿਨ ਿਤਿਨ ਪਰਬਿਤ ਹੈ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ॥ 
ਉਹ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਘਾਹ (ਆਿਦਕ) ਿਵਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਬਤ ਿਵਚ ਹੈ l 
 
ਜੈਸੀ ਆਿਗਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ 
ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਹਕੁਮ (ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਹੋ ਿਜਹਾ (ਜੀਵ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਿਹ ॥ 
ਸੁਆਮੀ ਹਵਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸਭ ਥਾਈ ਂਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਚਾਿਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਿਦਸੇ ਸਮਾਿਹ ॥ 
ਉਹ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਿਵਚ ਦਸੀ ਂਪਾਸੀ ਂ(ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
ਿਤਸ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ 
ਕੋਈ (ਭੀ) ਥਾਂ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਂਹੈ; 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਨੰਦ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ 
 
ਬੇਦ ਪਰੁਾਨ ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਮਿਹ ਦੇਖੁ ॥ 
ਵੇਦਾਂ ਿਵਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਿਵਚ, ਿਸਿਮ�ਿਤਆਂ ਿਵਚ (ਓਸੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ) ਤੱਕੋ; 
 
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ��ਤ� ਮਿਹ ਏਕੁ ॥ 
ਚੰਦ�ਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਭੀ ਇਕ ਉਹੀ ਹੈ; 
 
ਬਾਣੀ ਪ�ਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥ 
ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; 
 
ਆਿਪ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥ 
(ਪਰ ਸਭ ਿਵਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਭੀ) ਉਹ ਆਪ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀ।ਂ 
 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਿਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਚ ਕੇ (ਜਗਤ ਦੀਆਂ) ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੈ,. 
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ਮੋਿਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥ 
ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਜਾ ਕੀ ਜੋਿਤ ॥ 
ਿਜਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਜੋਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਿਵਚ (ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ), 
 
ਧਾਿਰ ਰਿਹਓ ਸੁਆਮੀ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ॥ 
ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ (ਸਭ ਨੰੂ) ਆਸਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ l 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਮਿਹ ਏਹੁ ਿਬਸਾਸੁ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਹਸਤੀ ਦਾ) ਇਹ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਬਣਦਾ ਹੈ l 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ�ਹਮ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨ ਹਰ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਸਿਭ ਧਰਮ ॥ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਸਾਰੇ (ਿਖ਼ਆਲ) ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ (ਉਠਦੇ ਹਨ)। 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਿਹ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨ ਭਲੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 
 
ਸਰਬ ਿਬਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਰਚਨ ॥ 
ਤੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਿਵਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਜਿਨ ਜਾਤਾ ਿਤਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ 
ਿਜਸ ਨੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਣੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਸਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਿਭ ਕਹਤ ॥ 
ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ l 
 
ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖ ੁਮਾਨੈ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ (ਪ�ਭੂ ਵਲ� ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੰੂ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ�ਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 
ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਜੀਆਂ ਪਾਸ�) ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਅੰਤਿਰ ਬਸੇ ਬਾਹਿਰ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 
ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਥਾਂ ਉਹੀ ਪ�ਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪ�ਭੂ ਦਾ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੀ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l 
 
ਆਿਪ ਸਿਤ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਿਤ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਹ�ਦ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ 
ਨਹੀ।ਂ) 
 
ਿਤਸੁ ਪ�ਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਿਤ ॥ 
ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਤ� ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 
ਜੇ ਭਾਵੇ ਸੁ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ; 
 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
ਿਜਸ ਉਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਵਨ ਿਨਕਿਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦਿੂਰ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਕਨ�ਾਂ ਤ� ਨੇੜੇ, ਤੇ ਿਕਨ�ਾਂ ਤ� ਦਰੂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਪ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
 
ਅੰਤਰਗਿਤ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਜਨਾਏ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਅੰਦਰਲੀ ਉਚੱੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਝਾਉਦਂਾ ਹੈ 
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ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ (ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 
 
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਿਪ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
 
ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਿਪ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥ 
(ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚ� ਦੀ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਸਗਲ ਸਮਗ�ੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ 
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਿਹ ਹੈ। 
 
ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥ 
ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, 
 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
 
ਸਭ ਕੈ ਮਿਧ ਅਿਲਪਤ ੋਰਹੈ ॥ 
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਤ� ਿਨਰਲੇਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥ 
ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਗਆ ਆਵੈ ਆਿਗਆ ਜਾਇ ॥ 
(ਜੀਵ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ l 
 
ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ 
ਜੋ ਕੁਝ ਪ�ਭੂ ਵਲ�  ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੀਆਂ ਲਈ) ਮਾੜਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ; 
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ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਿਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 
ਤੇ ਪ�ਭੂ ਤ� ਿਬਨਾ ਦੱਸੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ? 
 
ਆਿਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਿਤ ਅਿਤ ਨੀਕੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, 
 
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਪ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ 
ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, 
 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਰਾਚੁ ॥ 
ਰਚਨਾ ਭੀ ਹ�ਦ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਭਰਮ ਨਹੀ)ਂ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ, 
 
ਦਸੂਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
ਕੋਈ ਦਜੂਾ (ਵੱਖਰਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। 
 
ਿਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਿਸਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, 
 
ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਪਛਾਣ ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਦਂੀ ਹੈ 
 
ਜੋ ਜਾਨੈ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਿਪ ਿਮਲਾਇ ਲਏ ਪ�ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਿਮਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਿਤਵੰਤੁ ॥ 
ਉਹ ਧਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
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ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਭਗਵਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜੀਊਦਂਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਜਗਤ ਿਵਚ) ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਿਰਕ ਹੈ, 
 
ਿਜਸੁ ਪ�ਸਾਿਦ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 
ਿਜਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 
ਅਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, 
 
ਜਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ 
ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ (ਰਿਹ ਕੇ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 
 
ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਮਾਇਆ ਤ�) ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੰੂ ਭੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ (ਉਤੱਮ) ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਪ�ਣਾਮ ਹੈ 
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
 
ਪੂਰਾ ਪ�ਭੁ ਆਰਾਿਧਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
(ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਅਟੱਲ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਸਮਿਰਆ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ�ਭੂ ਿਮਲ ਿਪਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਤੰੂ ਭੀ ਪੂਰਨ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ l 
 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
ਅਸਟਪਦੀ ॥ 
 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਿਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥ 
(ਹੇ ਮਨ!) ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਣ, 
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ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਪੇਖੁ ॥ 
ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰੂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖ। 
 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੰਮ-ਬ-ਦੰਮ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ, 
 
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਿਚੰਦ ॥ 
ਤਾਂ ਜੁ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਮਟ ਜਾਏ। 
 
ਆਸ ਅਿਨਤ ਿਤਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥ 
ਹੇ ਮਨ! ਿਨੱਤ ਨਾਹ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇਹ, 
 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮਨ ਮੰਗ ॥ 
ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਮੰਗ। 
 
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ 
ਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਤ� ਪਾਰ ਲੰਘ। 
 
ਹਿਰ ਧਨ ਕੇ ਭਿਰ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ 
ਪ�ਭੂ-ਨਾਮ-ਰਪੂੀ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 
ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ l 
 
ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੈਨੰੂ ਅਟੱਲ ਸੁਖ, ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; 
 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਪਰਮ-ਸੁਖ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ। 
 
ਨਰਕ ਿਨਵਾਿਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ 
ਨਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰ ਕੇ ਿਜੰਦ ਬਚਾ ਲੈ; 
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ਗੁਨ ਗੋਿਬੰਦ ਅੰਿਮ�ਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥ 
ਗੋਿਬੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਨਾਮ-ਅੰਿਮ�ਤ ਦਾ ਰਸ ਪੀ 
 
ਿਚਿਤ ਿਚਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥ 
ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਭੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਧਰਹ,ੁ 
 
ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥ 
ਿਜਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਹਨ। 
 
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ, 
 
ਦਖੁ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਤੇ ਮੇਹਰ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ l 
 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰ। 
 
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ l 
 
ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥ 
ਸਾਧ (ਗੁਰ)ੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਨ, 
 
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਿਹ ਰਤਨ ॥ 
ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਹਨ, ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹਨ। 
 
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥ 
(ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ) ਸੁਿਣਆਂ ਤੇ ਕਮਾਇਆਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਿਨਸਤਾਰ ॥ 
ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ l 
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ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਜੈ ਜੈ ਸਬਦ ੁਅਨਾਹਦ ੁਵਾਜੈ ॥ 
(ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਚੜ�ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੌ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਹੈ 
 
ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ�ਭੁ ਗਾਜੈ ॥ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ (ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਕੇ) ਉਹ ਖ਼ਸ਼ੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਕਉਿਂਕ) ਪ�ਭੂ (ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਆਪਣਾ ਨੂਰ 
ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 
ਪ�ਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ 
ਗੋਪਾਲ ਪ�ਭੂ ਜੀ ਉਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l 
 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਿਤਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
 
ਸਰਿਨ ਜੋਗੁ ਸੁਿਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ 
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕ ਤੰੂ ਦਰ-ਢੱਿਠਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ-ਜੋਗਾ ਹ�, ਅਸੀ ਂਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਭ ਆਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
ਤੰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਨੰੂ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਲਆ ਹੈ। 
 
ਿਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ 
(ਹਣੁ ਸਾਡੇ) ਵੈਰ ਿਮਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, 
 
ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਲੈਨ ॥ 
(ਹਣੁ) ਸਾਧ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 
ਸੁਪ�ਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦਵੇ ॥ 
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਤ�ੁ ੱਠ ਪਏ ਹਨ, 
 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ (ਸਾਡੀ) ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਸਰੇ ਚੜ� ਗਈ ਹੈ। 
 
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਿਬਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ 
ਅਸੀ ਂਹਣੁ ਘਰ ਦੇ ਧੰਿਧਆਂ ਤੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਤ� ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਿਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ। 
 
ਕਿਰ ਪ�ਸਾਦ ੁਦਇਆ ਪ�ਿਭ ਧਾਰੀ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
 
ਨਾਨਕ ਿਨਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਣਜ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ l 
 
ਪ�ਭ ਕੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥ 
ਹੇ ਸੰਤ ਿਮਤ�! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ- 
 
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਿਟਕਾ ਕੇ। 
 
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ (ਰਤਨ) ਹੈ, 
 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਿਨਧਾਨ ॥ 
ਿਜਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਨਾਮ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
 
ਪ�ਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ�ਗਟ ੁਸਭ ਲੋਇ ॥ 
ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨੇ-ਿਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵਚ ਉਘੱਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਉਚੇੱ ਤ� ਉਚੱਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l 
 
ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 
ਮੁੜ ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀ ਂਿਵਆਪਦਾ l 
 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਪੂ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ (ਜਗਤ ਤ�) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
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ਨਾਨਕ ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੫॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ (ਧੁਰ�) ਇਹ ਦਾਿਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 
 
ਖੇਮ ਸਾਂਿਤ ਿਰਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ॥ 
ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਿਟਕਾਉ, ਿਰਧੀਆਂ, ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, 
 
ਬਿੁਧ ਿਗਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਿਸਿਧ ॥ 
ਅਕਲ, ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਿਵਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; 
 
ਿਬਿਦਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ�ਭ ਿਧਆਨੁ ॥ 
ਿਵੱਿਦਆ, ਤਪ, ਜੋਗ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਧਆਨ, 
 
ਿਗਆਨੁ ਸ�ੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
ਸ�ੇਸ਼ਟ ਿਗਆਨ, ਚੰਗੇ ਤ� ਚੰਗਾ (ਭਾਵ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ l 
 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ�ਗਾਸ ॥ 
(ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਿਹਰਦੇ-ਕਮਲ ਦਾ ਖੇੜਾ l 
 
ਸਭ ਕੈ ਮਿਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥ 
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਭ ਤ� ਉਪਰਾਮ ਰਿਹਣਾ; 
 
ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ 
ਸੋਹਣਾ, ਿਸਆਣਾ, (ਜਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, 
 
ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਿਦ�ਸਟੇਤਾ ॥ 
ਸਭ ਨੰੂ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ; 
 
ਇਹ ਫਲ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮਿੁਖ ਭਨੇ ॥ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ; ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ; 
 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਿਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਗੁਰ ੂਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰੂਹ� ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ l 
 
ਇਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥ 
ਜੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਿਦਲੋ ਿਸਮਰਨ ਕਰੇ। 
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ਸਭ ਜੁਗ ਮਿਹ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਉਚੱੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਸਾਧਾਰਨ) ਬਚਨ ਭੀ ਗੋਿਬੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
 
ਿਸਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ� ਬਦੇ ਬਖਾਣੀ ॥ 
ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ�ਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਭੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 
 
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥ 
ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। 
 
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਿਨ ਿਬਸ�ਾਮ ॥ 
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੋਿਟ ਅਪ�ਾਧ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਟੈ ॥ 
(ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਕ�ੋੜਾਂ ਪਾਪ ਸਤਸੰਗ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
 
ਸੰਤ ਿਕ�ਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥ 
ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਮਾਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮ ਪ�ਿਭ ਪਾਏ ॥ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪ�ਭੂ ਨੇ (ਨਾਮ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਿਲਖ ਧਰੇ ਹਨ, 
 
ਸਾਧ ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਣ ਆਉਦੇਂ ਹਨ l 
 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ�ੀਿਤ ॥ 
ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ (ਨਾਮ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ੀਤ ਲਾ ਕੇ (ਨਾਮ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 
 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਪ�ਭੁ ਚੀਿਤ ॥ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਚੇਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। 
 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦਖੂੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
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ਦਲੁਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 
ਉਹ ਇਸ ਦਰੁਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਿਵਕਾਰਾਂ ਵਲ� ) ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਿਮ�ਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥ 
ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਨਾਮ-) ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨੀ ॥ 
(ਿਕਉਿਂਕ) ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਿਸਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਦਖੂ ਰੋਗ ਿਬਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ 
ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਡਰ ਤੇ ਵਹਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਾਧ ਨਾਮ ਿਨਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਪਿਵੱਤ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥ 
ਸਭ ਤ� ਉਚੱੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਿਣ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਣ (ਪ�ਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਖ ਹੈ) l 
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ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਤ ਗੁਰ ੂਿੈ, ਜੋ ਹਸੱਖ ਦੀ ਕਾਹਵ ਰਚਨਾ ਿੈ ਗੁਰ,ੂ ਹਿੰਦ ੂਅਤ ੇ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ। ਸੰਕਲਨ ਉਿਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ 

ਤੋਿਫਾ ਿੈ. ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਕਸ ੇਵੀ ਹਕਸਮ ਦੇ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ ਰੱਬੀ ਹਨਆਾਂ 'ਤ ੇ

ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿ।ੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਗਰੰਥ ਹਿੰਦ ੂਧਰਮ ਅਤ ੇਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਰਥੰਾਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਅਤ ੇ

ਸਹਤਕਾਰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਇਿਨਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸ ੇਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨੈਹਤਕ ਮੇਲ-ਹਮਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੀ ਾਂ 

ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚੱ ਔਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਮਰਦਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੂਹਮਕਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤੁ ਸਹਤਕਾਰ ਹਦੱਤਾ 

ਹਗਆ ਿ।ੈ ਔਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਮਰਦਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਤਮਾਵਾਾਂ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹਧਆਤਹਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ 

ਅਹਧਕਾਰ ਿ।ੈ 

 

ਔਰਤਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਧਾਰਹਮਕ, ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਧਰਮ ਹਨਰਪੱਖ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਹਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਹਵੱਚ ਪਰਮੁੱਖ ਧਾਰਹਮਕ ਸਭਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਹਸੱਖ ਧਰਮ 

ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਹਜਕ ਹਨਆਾਂ, ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਜੂ ੇਧਰਮਾਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ 

ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਹਸਖੱ ਧਰਮ ਦਾ ਜਰਰੂੀ ਸੰਦਸੇ਼ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹਵੱਚ ਦਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, 

ਹਨਮਰਤਾ ਅਤ ੇਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰਦ ੇਿਏੋ ਿਰ ਸਮੇਂ ਆਤਹਮਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਿੈ। ਹਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਤੰਨ ਮੁੱਖ ਹਸਧਾਾਂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਸਮਰਨ ਅਤ ੇਯਾਦ 

ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਦਹੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
 

ਰਿੂ ਲਈ ਇਸ ਅਹਧਆਤਹਮਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਾਂ। ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਦ ੇਵੀ ਮੌਹਲਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੋਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰੂਨ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਵ 

ਹਵੱਚ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਮ ਨੰੂ ਬਿਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਹਦੰਦੀ ਿ।ੈ ਬਰਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ, 

ਹਿੰਦ ੂਅਤ ੇਮੁਸਹਲਮ ਹਮਹਥਿਾਹਸਕ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਪਰਲਿਦ, ਿਰਨਾਕਸ਼, ਲਕਸ਼ਮੀ, 

ਬਰਿਮਾ ਆਹਦ ਵਰਹਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਹਦਕ ਰਪੂ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪੜੋ੍ ਪਰ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਦਸੇ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ।ੋ ਹਧਆਨ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਿ ੈਹਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਿ ੈਅਤੇ ਉਸ 

ਨਾਲ ਹਮਲਾਪ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿ।ੈ 

 

ਇਿ ਕੰਮ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਹਵੱਚ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੁਚੰਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

walnut@gmail.com 'ਤੇ ਬੇਹਝਜਕ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
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