ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ॥
ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪ੍ਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ ਪ੍ਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਮਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
ਰਾਗ ਰਿਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥
ਸਬਦੋ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਤਨ ਤਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧॥
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਿਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਰਲ ਿਹੁ ਤੂ ਮੰ ਨ ਮੇਿੇ ਦੂਖ ਸਰਿ ਰਿਸਾਿਣਾ ॥
ਅੰ ਗੀਕਾਿੁ ਓਹੁ ਕਿੇ ਤੇਿਾ ਕਾਿਜ ਸਰਿ ਸਿਾਿਣਾ ॥
ਸਿਨਾ ਗਲਾ ਸਮਿਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਰਕਉ ਮਨਹੁ ਰਿਸਾਿੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰ ਨ ਮੇਿੇ ਸਦਾ ਿਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥੨॥
ਸਾਚੇ ਸਾਰਹਬਾ ਰਕਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਿੈ ॥
ਘਰਿ ਤ ਤੇਿੈ ਸਿੁ ਰਕਛੁ ਹੈ ਰਜਸੁ ਦੇਰਹ ਸੁ ਪਾਿਏ ॥
ਸਦਾ ਰਸਫਰਤ ਸਲਾਹ ਤੇਿੀ ਨਾਮੁ ਮਰਨ ਿਸਾਿਏ ॥
ਨਾਮੁ ਰਜਨ ਕੈ ਮਰਨ ਿਰਸਆ ਿਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਿੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਰਹਬ ਰਕਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਿੈ ॥੩॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਿਾ ਆਧਾਿੋ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਿੁ ਮੇਿਾ ਰਜਰਨ ਿੁਖਾ ਸਰਿ ਗਿਾਈਆ ॥
ਕਰਿ ਸਾਂਰਤ ਸੁਖ ਮਰਨ ਆਇ ਿਰਸਆ ਰਜਰਨ ਇਛਾ ਸਰਿ ਪੁਜਾਈਆ ॥
ਸਦਾ ਕੁਿਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਿੂ ਰਿਟਹੁ ਰਜਸ ਦੀਆ ਏਰਹ ਿਰਿਆਈਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਤਹੁ ਸਬਰਦ ਧਿਹੁ ਰਪਆਿੋ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਿਾ ਆਧਾਿੋ ॥੪॥
ਿਾਜੇ ਪੰ ਚ ਸਬਦ ਰਤਤੁ ਘਰਿ ਸਿਾਗੈ ॥
ਘਰਿ ਸਿਾਗੈ ਸਬਦ ਿਾਜੇ ਕਲਾ ਰਜਤੁ ਘਰਿ ਧਾਿੀਆ ॥
ਪੰ ਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਿਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰ ਟਕੁ ਮਾਰਿਆ ॥
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ਧੁਰਿ ਕਿਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਰਜਨ ਕਉ ਰਸ ਨਾਰਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਰਤਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਿਾਜੇ ॥੫॥
ਸਾਚੀ ਰਲਿੈ ਰਬਨੁ ਦੇਹ ਰਨਮਾਣੀ ॥
ਦੇਹ ਰਨਮਾਣੀ ਰਲਿੈ ਬਾਝਹੁ ਰਕਆ ਕਿੇ ਿੇਚਾਿੀਆ ॥
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਿਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਰਕਿਪਾ ਕਰਿ ਬਨਿਾਿੀਆ ॥
ਏਸ ਨਉ ਹੋਿੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਰਦ ਲਾਰਗ ਸਿਾਿੀਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਲਿੈ ਬਾਝਹੁ ਰਕਆ ਕਿੇ ਿੇਚਾਿੀਆ ॥੬॥
ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਿੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਿੂ ਤੇ ਜਾਰਣਆ ॥
ਜਾਰਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਿ ਤੇ ਰਕਿਪਾ ਕਿੇ ਰਪਆਰਿਆ ॥
ਕਰਿ ਰਕਿਪਾ ਰਕਲਰਿਖ ਕਟੇ ਰਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ ਸਾਰਿਆ ॥
ਅੰ ਦਿਹੁ ਰਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਰਤਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਿਾਰਿਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਿ ਤੇ ਜਾਰਣਆ ॥੭॥
ਬਾਬਾ ਰਜਸੁ ਤੂ ਦੇਰਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਿੈ ॥
ਪਾਿੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਰਹ ਰਜਸ ਨੋ ਹੋਰਿ ਰਕਆ ਕਿਰਹ ਿੇਚਾਰਿਆ ॥
ਇਰਕ ਿਿਰਮ ਿੂਲੇ ਰਫਿਰਹ ਦਹ ਰਦਰਸ ਇਰਕ ਨਾਰਮ ਲਾਰਗ ਸਿਾਰਿਆ ॥
ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਮਨੁ ਿਇਆ ਰਨਿਮਲੁ ਰਜਨਾ ਿਾਣਾ ਿਾਿਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਜਸੁ ਦੇਰਹ ਰਪਆਿੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਿਏ ॥੮॥
ਆਿਹੁ ਸੰ ਤ ਰਪਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਿਹ ਕਹਾਣੀ ॥
ਕਿਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਿੀ ਰਕਤੁ ਦੁਆਿੈ ਪਾਈਐ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਿੁ ਸਉਰਪ ਗੁਿ ਕਉ ਹੁਕਰਮ ਮੰ ਰਨਐ ਪਾਈਐ ॥
ਹੁਕਮੁ ਮੰ ਰਨਹੁ ਗੁਿੂ ਕੇਿਾ ਗਾਿਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਤਹੁ ਕਰਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥
ਏ ਮਨ ਚੰ ਚਲਾ ਚਤੁਿਾਈ ਰਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਚਤੁਿਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਰਕਨੈ ਤੂ ਸੁਰਣ ਮੰ ਨ ਮੇਰਿਆ ॥
ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਰਜਰਨ ਏਤੁ ਿਿਰਮ ਿੁਲਾਇਆ ॥
ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਰਤਨੈ ਕੀਤੀ ਰਜਰਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥
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ਕੁਿਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਰਤਸੈ ਰਿਟਹੁ ਰਜਰਨ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰ ਚਲ ਚਤੁਿਾਈ ਰਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥
ਏ ਮਨ ਰਪਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਰਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਿੈ ਨਾਲੇ ॥
ਸਾਰਥ ਤੇਿੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਰਤਸੁ ਨਾਰਲ ਰਕਉ ਰਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਐਸਾ ਕੰ ਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਰਜਤੁ ਅੰ ਰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥
ਸਰਤਗੁਿੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਰਣ ਤੂ ਹੋਿੈ ਤੇਿੈ ਨਾਲੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਰਪਆਿੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਿਾ ਤੇਿਾ ਅੰ ਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰ ਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਰਕਨੈ ਤੇਿਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥
ਜੀਅ ਜੰ ਤ ਸਰਿ ਖੇਲੁ ਤੇਿਾ ਰਕਆ ਕੋ ਆਰਖ ਿਖਾਣਏ ॥
ਆਖਰਹ ਤ ਿੇਖਰਹ ਸਿੁ ਤੂਹੈ ਰਜਰਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰ ਮੁ ਹੈ ਤੇਿਾ ਅੰ ਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥
ਸੁਰਿ ਨਿ ਮੁਰਨ ਜਨ ਅੰ ਰਮਿਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰ ਰਮਿਤੁ ਗੁਿ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਪਾਇਆ ਅੰ ਰਮਿਤੁ ਗੁਰਿ ਰਕਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਰਨ ਿਸਾਇਆ ॥
ਜੀਅ ਜੰ ਤ ਸਰਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਰਕ ਿੇਰਖ ਪਿਸਰਣ ਆਇਆ ॥
ਲਬੁ ਲੋ ਿੁ ਅਹੰ ਕਾਿੁ ਚੂਕਾ ਸਰਤਗੁਿੂ ਿਲਾ ਿਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਜਸ ਨੋ ਆਰਪ ਤੁਠਾ ਰਤਰਨ ਅੰ ਰਮਿਤੁ ਗੁਿ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥
ਿਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਰਨਿਾਲੀ ॥
ਚਾਲਾ ਰਨਿਾਲੀ ਿਗਤਾਹ ਕੇਿੀ ਰਬਖਮ ਮਾਿਰਗ ਚਲਣਾ ॥
ਲਬੁ ਲੋ ਿੁ ਅਹੰ ਕਾਿੁ ਤਰਜ ਰਤਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥
ਖੰ ਰਨਅਹੁ ਰਤਖੀ ਿਾਲਹੁ ਰਨਕੀ ਏਤੁ ਮਾਿਰਗ ਜਾਣਾ ॥
ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਰਜਨੀ ਆਪੁ ਤਰਜਆ ਹਰਿ ਿਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਿਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਰਨਿਾਲੀ ॥੧੪॥
ਰਜਉ ਤੂ ਚਲਾਇਰਹ ਰਤਿ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਿੁ ਰਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਿੇ ॥
ਰਜਿ ਤੂ ਚਲਾਇਰਹ ਰਤਿੈ ਚਲਹ ਰਜਨਾ ਮਾਿਰਗ ਪਾਿਹੇ ॥
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ਕਰਿ ਰਕਿਪਾ ਰਜਨ ਨਾਰਮ ਲਾਇਰਹ ਰਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਰਧਆਿਹੇ ॥
ਰਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਰਹ ਆਪਣੀ ਰਸ ਗੁਿਦੁਆਿੈ ਸੁਖੁ ਪਾਿਹੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਰਹਬ ਰਜਉ ਿਾਿੈ ਰਤਿੈ ਚਲਾਿਹੇ ॥੧੫॥
ਏਹੁ ਸੋਰਹਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਿਾ ॥
ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਿਾ ਸਦਾ ਸੋਰਹਲਾ ਸਰਤਗੁਿੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਏਹੁ ਰਤਨ ਕੈ ਮੰ ਰਨ ਿਰਸਆ ਰਜਨ ਧੁਿਹੁ ਰਲਰਖਆ ਆਇਆ ॥
ਇਰਕ ਰਫਿਰਹ ਘਨੇਿੇ ਕਿਰਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਰਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਰਹਲਾ ਸਰਤਗੁਿੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥
ਪਰਿਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਰਜਨੀ ਹਰਿ ਰਧਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਰਧਆਇਆ ਪਰਿਤੁ ਹੋਏ ਗੁਿਮੁਰਖ ਰਜਨੀ ਰਧਆਇਆ ॥
ਪਰਿਤੁ ਮਾਤਾ ਰਪਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਰਹਤ ਰਸਉ ਪਰਿਤੁ ਸੰ ਗਰਤ ਸਬਾਈਆ ॥
ਕਹਦੇ ਪਰਿਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਰਿਤੁ ਸੇ ਪਰਿਤੁ ਰਜਨੀ ਮੰ ਰਨ ਿਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਰਿਤੁ ਰਜਨੀ ਗੁਿਮੁਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਧਆਇਆ ॥੧੭॥
ਕਿਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਰਿਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਰਕਤੈ ਸੰ ਜਰਮ ਿਹੇ ਕਿਮ ਕਮਾਏ ॥
ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਰਕਤੁ ਸੰ ਜਰਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥
ਮੰ ਨੁ ਧੋਿਹੁ ਸਬਰਦ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਰਸਉ ਿਹਹੁ ਰਚਤੁ ਲਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਿ ਜਾਇ ॥੧੮॥
ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਿਹੁ ਰਨਿਮਲ ॥
ਬਾਹਿਹੁ ਰਨਿਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਰਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ॥
ਏਹ ਰਤਸਨਾ ਿਿਾ ਿੋਗੁ ਲਗਾ ਮਿਣੁ ਮਨਹੁ ਰਿਸਾਰਿਆ ॥
ਿੇਦਾ ਮਰਹ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਰਹ ਨਾਹੀ ਰਫਿਰਹ ਰਜਉ ਬੇਤਾਰਲਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਜਨ ਸਚੁ ਤਰਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਰਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ॥੧੯॥
ਜੀਅਹੁ ਰਨਿਮਲ ਬਾਹਿਹੁ ਰਨਿਮਲ ॥
ਬਾਹਿਹੁ ਤ ਰਨਿਮਲ ਜੀਅਹੁ ਰਨਿਮਲ ਸਰਤਗੁਿ ਤੇ ਕਿਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਰਚ ਸਮਾਣੀ ॥
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ਜਨਮੁ ਿਤਨੁ ਰਜਨੀ ਖਰਟਆ ਿਲੇ ਸੇ ਿਣਜਾਿੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਜਨ ਮੰ ਨੁ ਰਨਿਮਲੁ ਸਦਾ ਿਹਰਹ ਗੁਿ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥
ਜੇ ਕੋ ਰਸਖੁ ਗੁਿੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਿੈ ॥
ਹੋਿੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਰਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਿਹੈ ਗੁਿ ਨਾਲੇ ॥
ਗੁਿ ਕੇ ਚਿਨ ਰਹਿਦੈ ਰਧਆਏ ਅੰ ਤਿ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥
ਆਪੁ ਛਰਿ ਸਦਾ ਿਹੈ ਪਿਣੈ ਗੁਿ ਰਬਨੁ ਅਿਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਤਹੁ ਸੋ ਰਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥
ਜੇ ਕੋ ਗੁਿ ਤੇ ਿੇਮੁਖੁ ਹੋਿੈ ਰਬਨੁ ਸਰਤਗੁਿ ਮੁਕਰਤ ਨ ਪਾਿੈ ॥
ਪਾਿੈ ਮੁਕਰਤ ਨ ਹੋਿ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਰਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥
ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਿਿਰਮ ਆਿੈ ਰਿਣੁ ਸਰਤਗੁਿ ਮੁਕਰਤ ਨ ਪਾਏ ॥
ਰਫਰਿ ਮੁਕਰਤ ਪਾਏ ਲਾਰਗ ਚਿਣੀ ਸਰਤਗੁਿੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਰਿਣੁ ਸਰਤਗੁਿ ਮੁਕਰਤ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥
ਆਿਹੁ ਰਸਖ ਸਰਤਗੁਿੂ ਕੇ ਰਪਆਰਿਹੋ ਗਾਿਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਿਹੁ ਗੁਿੂ ਕੇਿੀ ਬਾਣੀਆ ਰਸਰਿ ਬਾਣੀ ॥
ਰਜਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਿਮੁ ਹੋਿੈ ਰਹਿਦੈ ਰਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
ਪੀਿਹੁ ਅੰ ਰਮਿਤੁ ਸਦਾ ਿਹਹੁ ਹਰਿ ਿੰ ਰਗ ਜਰਪਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਿਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥
ਸਰਤਗੁਿੂ ਰਬਨਾ ਹੋਿ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਰਤਗੁਿੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਿ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀਬ਼ ਆਰਖ ਿਖਾਣੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਨਤ ਕਿਰਹ ਿਸਨਾ ਕਰਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਰਚਤੁ ਰਜਨ ਕਾ ਰਹਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਰਨ ਪਏ ਿਿਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਗੁਿੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਿ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥
ਗੁਿ ਕਾ ਸਬਦੁ ਿਤੰ ਨੁ ਹੈ ਹੀਿੇ ਰਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥
ਸਬਦੁ ਿਤਨੁ ਰਜਤੁ ਮੰ ਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥
ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਮਰਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਿਾਉ ॥
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ਆਪੇ ਹੀਿਾ ਿਤਨੁ ਆਪੇ ਰਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਿਤਨੁ ਹੈ ਹੀਿਾ ਰਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥
ਰਸਿ ਸਕਰਤ ਆਰਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਿਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਿਿਤਾਏ ॥
ਹੁਕਮੁ ਿਿਤਾਏ ਆਰਪ ਿੇਖੈ ਗੁਿਮੁਰਖ ਰਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥
ਤੋੜੇ ਬੰ ਧਨ ਹੋਿੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰ ਰਨ ਿਸਾਏ ॥
ਗੁਿਮੁਰਖ ਰਜਸ ਨੋ ਆਰਪ ਕਿੇ ਸੁ ਹੋਿੈ ਏਕਸ ਰਸਉ ਰਲਿ ਲਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਰਪ ਕਿਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥
ਰਸਰਮਿਰਤ ਸਾਸਤਿ ਪੁੰ ਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਿਦੇ ਤਤੈ ਸਾਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਤਤੈ ਸਾਿ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਿੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਰਤਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰ ਸਾਿੁ ਿਿਰਮ ਸੁਤਾ ਸੁਰਤਆ ਿੈਰਣ ਰਿਹਾਣੀ ॥
ਗੁਿ ਰਕਿਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਰਜਨਾ ਹਰਿ ਮਰਨ ਿਰਸਆ ਬੋਲਰਹ ਅੰ ਰਮਿਤ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਰਜਸ ਨੋ ਅਨਰਦਨੁ ਹਰਿ ਰਲਿ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਿੈਰਣ ਰਿਹਾਣੀ ॥੨੭॥
ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਿ ਮਰਹ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਿੇ ਸੋ ਰਕਉ ਮਨਹੁ ਰਿਸਾਿੀਐ ॥
ਮਨਹੁ ਰਕਉ ਰਿਸਾਿੀਐ ਏਿਿੁ ਦਾਤਾ ਰਜ ਅਗਰਨ ਮਰਹ ਆਹਾਿੁ ਪਹੁਚਾਿਏ ॥
ਓਸ ਨੋ ਰਕਹੁ ਪੋਰਹ ਨ ਸਕੀ ਰਜਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਰਲਿ ਲਾਿਏ ॥
ਆਪਣੀ ਰਲਿ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਿਮੁਰਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਿਿੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਰਕਉ ਮਨਹੁ ਰਿਸਾਿੀਐ ॥੨੮॥
ਜੈਸੀ ਅਗਰਨ ਉਦਿ ਮਰਹ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ ॥
ਮਾਇਆ ਅਗਰਨ ਸਿ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਿਤੈ ਖੇਲੁ ਿਚਾਇਆ ॥
ਜਾ ਰਤਸੁ ਿਾਣਾ ਤਾ ਜੰ ਰਮਆ ਪਿਿਾਰਿ ਿਲਾ ਿਾਇਆ ॥
ਰਲਿ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਰਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਿੁ ਿਿਤਾਇਆ ॥
ਏਹ ਮਾਇਆ ਰਜਤੁ ਹਰਿ ਰਿਸਿੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਿਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਰਜਨਾ ਰਲਿ ਲਾਗੀ ਰਤਨੀ ਰਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥
ਹਰਿ ਆਰਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਰਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਮੁਰਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਰਕਸੈ ਰਿਟਹੁ ਿਹੇ ਲੋ ਕ ਰਿਲਲਾਇ ॥
ਐਸਾ ਸਰਤਗੁਿੁ ਜੇ ਰਮਲੈ ਰਤਸ ਨੋ ਰਸਿੁ ਸਉਪੀਐ ਰਿਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥
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ਰਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਰਤਸੁ ਰਮਰਲ ਿਹੈ ਹਰਿ ਿਸੈ ਮਰਨ ਆਇ ॥
ਹਰਿ ਆਰਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਿਾਗ ਰਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਰਜਨ ਹਰਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥
ਹਰਿ ਿਾਰਸ ਮੇਿੀ ਮਨੁ ਿਣਜਾਿਾ ॥
ਹਰਿ ਿਾਰਸ ਮੇਿੀ ਮਨੁ ਿਣਜਾਿਾ ਸਰਤਗੁਿ ਤੇ ਿਾਰਸ ਜਾਣੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਨਤ ਜਰਪਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਰਟਹੁ ਰਦਹਾੜੀ ॥
ਏਹੁ ਧਨੁ ਰਤਨਾ ਰਮਰਲਆ ਰਜਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਿਾਣਾ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਿਾਰਸ ਮੇਿੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਿਣਜਾਿਾ ॥੩੧॥
ਏ ਿਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਿਰਸ ਿਾਰਚ ਿਹੀ ਤੇਿੀ ਰਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
ਰਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਿਤੁ ਰਕਤੈ ਰਜਚਿੁ ਹਰਿ ਿਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਰਿ ਿਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਰਿ ਿਸੁ ਬਹੁਰੜ ਨ ਰਤਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਏਹੁ ਹਰਿ ਿਸੁ ਕਿਮੀ ਪਾਈਐ ਸਰਤਗੁਿੁ ਰਮਲੈ ਰਜਸੁ ਆਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਰਿ ਅਨ ਿਸ ਸਰਿ ਿੀਸਿੇ ਜਾ ਹਰਿ ਿਸੈ ਮਰਨ ਆਇ ॥੩੨॥
ਏ ਸਿੀਿਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਰਹ ਜੋਰਤ ਿਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਰਹ ਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਜੋਰਤ ਿਖੀ ਤੁਧੁ ਰਿਰਚ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਰਹ ਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਰਪਤਾ ਰਜਰਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਰਦਖਾਇਆ ॥
ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਬੁਰਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਿੀ ਆਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਸਿਸਰਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਿਰਚਆ ਜੋਰਤ ਿਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਰਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥
ਮਰਨ ਚਾਉ ਿਇਆ ਪਿਿ ਆਗਮੁ ਸੁਰਣਆ ॥
ਹਰਿ ਮੰ ਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਰਗਿਹੁ ਮੰ ਦਿੁ ਬਰਣਆ ॥
ਹਰਿ ਗਾਉ ਮੰ ਗਲੁ ਰਨਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਰਿਆਪਏ ॥
ਗੁਿ ਚਿਨ ਲਾਗੇ ਰਦਨ ਸਿਾਗੇ ਆਪਣਾ ਰਪਿੁ ਜਾਪਏ ॥
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਿ ਸਬਰਦ ਜਾਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਿਸੁ ਿੋਗੋ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪਿਿੁ ਆਰਪ ਰਮਰਲਆ ਕਿਣ ਕਾਿਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥
ਏ ਸਿੀਿਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਰਹ ਆਇ ਕੈ ਰਕਆ ਤੁਧੁ ਕਿਮ ਕਮਾਇਆ ॥
ਰਕ ਕਿਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਿੀਿਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਰਹ ਆਇਆ ॥
ਰਜਰਨ ਹਰਿ ਤੇਿਾ ਿਚਨੁ ਿਰਚਆ ਸੋ ਹਰਿ ਮਰਨ ਨ ਿਸਾਇਆ ॥
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ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰ ਰਨ ਿਰਸਆ ਪੂਿਰਬ ਰਲਰਖਆ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਿੀਿੁ ਪਿਿਾਣੁ ਹੋਆ ਰਜਰਨ ਸਰਤਗੁਿ ਰਸਉ ਰਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥
ਏ ਨੇਤਿਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਰਹ ਜੋਰਤ ਧਿੀ ਹਰਿ ਰਬਨੁ ਅਿਿੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥
ਹਰਿ ਰਬਨੁ ਅਿਿੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਿੀ ਹਰਿ ਰਨਹਾਰਲਆ ॥
ਏਹੁ ਰਿਸੁ ਸੰ ਸਾਿੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਿੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਿੂਪੁ ਨਦਿੀ ਆਇਆ ॥
ਗੁਿ ਪਿਸਾਦੀ ਬੁਰਝਆ ਜਾ ਿੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰਬਨੁ ਅਿਿੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਰਹ ਨੇਤਿ ਅੰ ਧ ਸੇ ਸਰਤਗੁਰਿ ਰਮਰਲਐ ਰਦਬ ਰਦਿਸਰਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥
ਏ ਸਿਿਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਿੀਰਿ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਰਤ ਬਾਣੀ ॥
ਰਜਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਿਸਨਾ ਿਰਸ ਸਮਾਣੀ ॥
ਸਚੁ ਅਲਖ ਰਿਿਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਰਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਰਿਤਿ ਹੋਿਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥
ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰ ਦਰਿ ਿਰਖ ਕੈ ਿਾਜਾ ਪਿਣੁ ਿਜਾਇਆ ॥
ਿਜਾਇਆ ਿਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਿੇ ਪਿਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਿਾ ਗੁਪਤੁ ਿਖਾਇਆ ॥
ਗੁਿਦੁਆਿੈ ਲਾਇ ਿਾਿਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਿਾ ਦੁਆਿੁ ਰਦਖਾਇਆ ॥
ਤਹ ਅਨੇਕ ਿੂਪ ਨਾਉ ਨਿ ਰਨਰਧ ਰਤਸ ਦਾ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰਪਆਿੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰ ਦਰਿ ਿਰਖ ਕੈ ਿਾਜਾ ਪਿਣੁ ਿਜਾਇਆ ॥੩੮॥
ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਰਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਿਹੁ ॥
ਗਾਿਹੁ ਤ ਸੋਰਹਲਾ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਰਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਧਆਿਹੇ ॥
ਸਚੋ ਰਧਆਿਰਹ ਜਾ ਤੁਧੁ ਿਾਿਰਹ ਗੁਿਮੁਰਖ ਰਜਨਾ ਬੁਝਾਿਹੇ ॥
ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਿਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਰਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਿਹੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਰਹਲਾ ਸਚੈ ਘਰਿ ਗਾਿਹੇ ॥੩੯॥
ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਿਿਿਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਿਥ ਪੂਿੇ ॥
ਪਾਿਬਿਹਮੁ ਪਿਿੁ ਪਾਇਆ ਉਤਿੇ ਸਗਲ ਰਿਸੂਿੇ ॥
ਦੂਖ ਿੋਗ ਸੰ ਤਾਪ ਉਤਿੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰ ਤ ਸਾਜਨ ਿਏ ਸਿਸੇ ਪੂਿੇ ਗੁਿ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
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ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰਿਤੁ ਸਰਤਗੁਿੁ ਿਰਹਆ ਿਿਪੂਿੇ ॥
ਰਬਨਿੰ ਰਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਿ ਚਿਣ ਲਾਗੇ ਿਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਿੇ ॥੪੦॥੧॥
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