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ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 

 

ਿਹਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 

ਿਰਣਾਖਸੁ ਦੁਸਟੁ ਿਹਰ ਮਾਹਰਆ ਪਰਿਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਕਾਰੀਆ ਹਨੰਦਕਾ ਹਪਹਿ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਹਖ ਲਾਇਆ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਿਹਰ ਸੇਹਿਆ ਅੰਹਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਮਮ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤੂੂੰ  ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 

 

ਬਮਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਮਤ ਵਮਸਆ ॥ 

ਤੇਰਾ ਅੂੰ ਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਮਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਜਾਮਤ ਮਮਹ ਜੋਮਤ ਜੋਮਤ ਮਮਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਮਰ ਰਮਹਆ ॥ 

ਤੂੂੰ  ਸਚਾ ਸਾਮਹਬੁ ਮਸਫਮਤ ਸੁਆਮਲਹਹਉ ਮਜਮਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਮਰ ਪਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਮਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਮਰ ਰਮਹਆ ॥੨॥ 

 

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 

ੴ ਸਮਤਗੁਰ ਪਰਸਾਮਦ ॥ 

 

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਮਜਤੁ ਬਮਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੂੰ ਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਮਸਉ ਕਹੀਅਮਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੂੰ ਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਮਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਮਲਮਖ ਜਾਣਮਨ ਮਲਮਖ ਮਲਮਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਮਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਇੂੰ ਦਰ ਇੂੰ ਦਰਾਸਮਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਮਤਆ ਦਮਰ ਨਾਲੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਮਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੂੰ ਦਮਰ ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਪੂੰ ਮਿਤ ਪੜਮਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 
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ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਮਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਮਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਮਨ ਤੁਧਨੋ ਖੂੰ ਿ ਮੂੰ ਿਲ ਬਰਹਮੂੰਿਾ ਕਮਰ ਕਮਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 

 

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਮਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਮਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ 

ਹੋਮਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਮਨ ਸੇ ਮੈ ਮਚਮਤ ਨ ਆਵਮਨ ਨਾਨਕੁ ਮਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਮਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਮਜਮਨ ਰਚਾਈ ॥ 

 

ਰੂੰਗੀ ਰੂੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਮਰ ਕਮਰ ਮਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਮਜਮਨ ਉਪਾਈ ॥ 

ਕਮਰ ਕਮਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਜਉ ਮਤਸ ਦੀ ਵਮਿਆਈ ॥ 

ਜੋ ਮਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਮਫਮਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

ਸੋ ਪਾਮਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਮਤਸਾਮਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

ਸੁਮਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਠਾ ਹੋਇ ॥ 

ਕੀਮਮਤ ਪਾਇ ਨ ਕਮਹਆ ਜਾਇ ॥ 

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

 

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹਬਾ ਗਮਹਰ ਗੂੰ ਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਿੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਸਮਭ ਸੁਰਤੀ ਮਮਮਲ ਸੁਰਮਤ ਕਮਾਈ ॥ 

ਸਭ ਕੀਮਮਤ ਮਮਮਲ ਕੀਮਮਤ ਪਾਈ ॥ 

ਮਗਆਨੀ ਮਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਮਤਲੁ ਵਮਿਆਈ ॥੨॥ 

 

ਸਮਭ ਸਤ ਸਮਭ ਤਪ ਸਮਭ ਚੂੰ ਮਗਆਈਆ ॥ 

ਮਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਮਿਆਈਆ ॥ 

ਤੁਧੁ ਮਵਣੁ ਮਸਧੀ ਮਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
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ਕਰਮਮ ਮਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਮਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 

 

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਮਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 

ਮਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੂੰ ਿਾਰਾ ॥ 

ਮਜਸੁ ਤੂ ਦੇਮਹ ਮਤਸੈ ਮਕਆ ਚਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਮਵਸਰੈ ਮਮਰ ਜਾਉ ॥ 

ਆਖਮਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ 

ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਮਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 

 

ਸੋ ਮਕਉ ਮਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਮਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਲੁ ਵਮਿਆਈ ॥ 

ਆਮਖ ਥਕੇ ਕੀਮਮਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਜੇ ਸਮਭ ਮਮਮਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਮਹ ॥ 

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਮਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 

 

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ 

ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ 

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 

 

ਜੇਵਿੁ ਆਮਪ ਤੇਵਿ ਤੇਰੀ ਦਾਮਤ ॥ 

ਮਜਮਨ ਮਦਨੁ ਕਮਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਮਤ ॥ 

ਖਸਮੁ ਮਵਸਾਰਮਹ ਤੇ ਕਮਜਾਮਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਮਤ ॥੪॥੩॥ 

 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
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ਹਮਰ ਕੇ ਜਨ ਸਮਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਮਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਮਸ ॥ 

ਹਮ ਕੀਰੇ ਮਕਰਮ ਸਮਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਮਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਮਸ ॥੧॥ 

 

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਮਸ ॥ 

ਗੁਰਮਮਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਮਰ ਕੀਰਮਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਮਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਹਮਰ ਜਨ ਕੇ ਵਿ ਭਾਗ ਵਿੇਰੇ ਮਜਨ ਹਮਰ ਹਮਰ ਸਰਧਾ ਹਮਰ ਮਪਆਸ ॥ 

ਹਮਰ ਹਮਰ ਨਾਮੁ ਮਮਲੈ ਮਤਰਪਤਾਸਮਹ ਮਮਮਲ ਸੂੰਗਮਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਮਸ ॥੨॥ 

 

ਮਜਨ ਹਮਰ ਹਮਰ ਹਮਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਮਸ ॥ 

ਜੋ ਸਮਤਗੁਰ ਸਰਮਣ ਸੂੰਗਮਤ ਨਹੀ ਆਏ ਮਧਰਗੁ ਜੀਵੇ ਮਧਰਗੁ ਜੀਵਾਮਸ ॥੩॥ 

 

ਮਜਨ ਹਮਰ ਜਨ ਸਮਤਗੁਰ ਸੂੰ ਗਮਤ ਪਾਈ ਮਤਨ ਧੁਮਰ ਮਸਤਮਕ ਮਲਮਖਆ ਮਲਖਾਮਸ ॥ 

ਧਨੁ ਧੂੰ ਨੁ ਸਤਸੂੰਗਮਤ ਮਜਤੁ ਹਮਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਮਮਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਮਸ ॥੪॥੪॥ 

 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮਚਤਵਮਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਮਰ ਹਮਰ ਜੀਉ ਪਮਰਆ ॥ 

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਮਹ ਜੂੰ ਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਮਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਮਰ ਧਮਰਆ ॥੧॥ 

 

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੂੰਗਮਤ ਮਮਲੇ ਸੁ ਤਮਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਮਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਿ ਹਮਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਜਨਮਨ ਮਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਮਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਮਕਸ ਕੀ ਧਮਰਆ ॥ 

ਮਸਮਰ ਮਸਮਰ ਮਰਜਕੁ ਸੂੰ ਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਮਰਆ ॥੨॥ 

 

ਊਿੇ ਊਮਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਮਤਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਮਰਆ ॥ 

ਮਤਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਮਹ ਮਸਮਰਨੁ ਕਮਰਆ ॥੩॥ 

 

ਸਮਭ ਮਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਿ ਮਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਮਰਆ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਮਲ ਬਮਲ ਸਦ ਬਮਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੂੰ ਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਮਰਆ ॥੪॥੫॥ 

 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ 
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ੴ ਸਮਤਗੁਰ ਪਰਸਾਮਦ ॥ 

 

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਮਨਰੂੰਜਨੁ ਹਮਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਰੂੰਜਨੁ ਹਮਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਸਮਭ ਮਧਆਵਮਹ ਸਮਭ ਮਧਆਵਮਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਮਰ ਸਚੇ ਮਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 

ਸਮਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੂੰ  ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਹਮਰ ਮਧਆਵਹੁ ਸੂੰਤਹੁ ਜੀ ਸਮਭ ਦੂਖ ਮਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਹਮਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਮਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਮਕਆ ਨਾਨਕ ਜੂੰ ਤ ਮਵਚਾਰਾ ॥੧॥ 

 

ਤੂੂੰ  ਘਿ ਘਿ ਅੂੰ ਤਮਰ ਸਰਬ ਮਨਰੂੰਤਮਰ ਜੀ ਹਮਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥ 

ਇਮਕ ਦਾਤੇ ਇਮਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਮਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਵਿਾਣਾ ॥ 

ਤੂੂੰ  ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਮਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

ਤੂੂੰ  ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੂੰ ਤੁ ਬੇਅੂੰ ਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਕਆ ਗੁਣ ਆਮਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 

ਜੋ ਸੇਵਮਹ ਜੋ ਸੇਵਮਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ 

 

ਹਮਰ ਮਧਆਵਮਹ ਹਮਰ ਮਧਆਵਮਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਮਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਮਜਨ ਹਮਰ ਮਧਆਇਆ ਜੀ ਮਤਨ ਤੂਿੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 

ਮਜਨ ਮਨਰਭਉ ਮਜਨ ਹਮਰ ਮਨਰਭਉ ਮਧਆਇਆ ਜੀ ਮਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 

ਮਜਨ ਸੇਮਵਆ ਮਜਨ ਸੇਮਵਆ ਮੇਰਾ ਹਮਰ ਜੀ ਤੇ ਹਮਰ ਹਮਰ ਰੂਮਪ ਸਮਾਸੀ ॥ 

ਸੇ ਧੂੰ ਨੁ ਸੇ ਧੂੰ ਨੁ ਮਜਨ ਹਮਰ ਮਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਤਨ ਬਮਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥ 

 

ਤੇਰੀ ਭਗਮਤ ਤੇਰੀ ਭਗਮਤ ਭੂੰ ਿਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਮਬਅੂੰ ਤ ਬੇਅੂੰ ਤਾ ॥ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਮਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਮਰ ਅਮਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੂੰ ਤਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਅਮਨਕ ਤੇਰੀ ਅਮਨਕ ਕਰਮਹ ਹਮਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਮਹ ਜਪਮਹ ਬੇਅੂੰ ਤਾ ॥ 

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਮਹ ਬਹੁ ਮਸਮਮਰਮਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਮਰ ਮਕਮਰਆ ਖਿੁ ਕਰਮ ਕਰੂੰ ਤਾ ॥ 

ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਮਹ ਮੇਰੇ ਹਮਰ ਭਗਵੂੰ ਤਾ ॥੪॥ 

 

ਤੂੂੰ  ਆਮਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੂੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਤੂੂੰ  ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੂੰ  ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੂੰ  ਮਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੂੰ  ਆਪੇ ਕਰਮਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਮਸਰਸਮਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਮਸਰਮਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥ 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥ 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

 

ਤੂੂੰ  ਕਰਤਾ ਸਮਚਆਰੁ ਮੈਿਾ ਸਾਂਈ ॥ 

ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੂੰ  ਦੇਮਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੂੰ  ਸਭਨੀ ਮਧਆਇਆ ॥ 

ਮਜਸ ਨੋ ਮਕਰਪਾ ਕਰਮਹ ਮਤਮਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਮਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਮਖ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਮਪ ਮਵਛੋਮੜਆ ਆਮਪ ਮਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 

 

ਤੂੂੰ  ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਮਹ ॥ 

ਤੁਝ ਮਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮਹ ॥ 

ਜੀਅ ਜੂੰ ਤ ਸਮਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥ 

ਮਵਜੋਮਗ ਮਮਮਲ ਮਵਛੁਮੜਆ ਸੂੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥ 

 

ਮਜਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਮਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 

ਹਮਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਮਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 

ਮਜਮਨ ਹਮਰ ਸੇਮਵਆ ਮਤਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਮਰ ਨਾਮਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 

 

ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤੁਧੁ ਮਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਤੂ ਕਮਰ ਕਮਰ ਵੇਖਮਹ ਜਾਣਮਹ ਸੋਇ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਮਖ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

 

ਮਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਮਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਮਤਨਮਹ ਕੀਆ ॥ 

ਪੂੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ 

 

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਮਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 

ਹਮਰ ਮਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਮਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
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ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਮੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥ 

ਪਰਣਵਮਤ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਮਜਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਮਰਆ ॥੨॥੩॥ 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

 

ਭਈ ਪਰਾਪਮਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 

ਗੋਮਬੂੰ ਦ ਮਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 

ਅਵਮਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਮਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ 

ਮਮਲੁ ਸਾਧਸੂੰਗਮਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ 

 

ਸਰੂੰਜਾਮਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 

ਜਨਮੁ ਮਬਰਥਾ ਜਾਤ ਰੂੰ ਮਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੂੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਮਨਆ ਹਮਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੂੰਮਾ ॥ 

ਸਰਮਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥ 

 

ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ 

 

ਚੌਪਈ ॥ 

 

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਛਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਮਚਤ ਕੀ ਇਛਾ ॥ 

ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਰਮਤਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥ 

 

ਹਮਰੇ ਦੁਸਿ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥ 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਮਹ ਬਚਾਵਹੁ ॥ 

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਮਰਵਾਰਾ ॥ 

ਸੇਵਕ ਮਸਖਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥ 

 

ਮੋ ਰਛਾ ਮਨਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਮਰਯੈ ॥ 
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ਸਭ ਬੈਮਰਨ ਕੌ ਆਜ ਸੂੰਘਮਰਯੈ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 

ਤੋਮਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਮਪਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥ 

 

ਤੁਮਮਹ ਛਾਮਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਯਾਊ ॥ 

ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੌ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ ॥ 

ਸੇਵਕ ਮਸਖਯ ਹਮਾਰੇ ਤਾਮਰਯਮਹ ॥ 

ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਮਰਯਮਹ ॥੩੮੦॥ 

 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਮਰਯੈ ॥ 

ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਮਨਵਮਰਯੈ ॥ 

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ॥ 

ਸਰੀ ਅਮਸਧੁਜ ਜੂ ਕਮਰਯਹੁ ਰਛਾ ॥੩੮੧॥ 

 

ਰਾਮਖ ਲੇਹੁ ਮੁਮਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 

ਸਾਮਹਬ ਸੂੰਤ ਸਹਾਇ ਮਪਯਾਰੇ ॥ 

ਦੀਨਬੂੰ ਧੁ ਦੁਸਿਨ ਕੇ ਹੂੰ ਤਾ ॥ 

ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੂੰਤਾ ॥੩੮੨॥ 

 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਮਸਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਮਰ ਮਬਸਨ ਪਰਕਾਸਾ ॥ 

ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸਾ ॥੩੮੩॥ 

 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਮਸਵ ਕੀਯੋ ॥ 

ਬੇਦ ਰਾਜ ਬਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥ 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ 

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਮਹ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥ 

 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ 

ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥ 

ਆਮਦ ਅੂੰ ਮਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ 
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ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਮਝਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥ 

 

ਨਮਸਕਾਰ ਮਤਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਸਕਲ ਪਰਜਾ ਮਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਮਸਵਕਨ ਕੋ ਮਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥ 

ਸਤੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥ 

 

ਘਿ ਘਿ ਕੇ ਅੂੰ ਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ 

ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥ 

ਚੀਿੀ ਤੇ ਕੁੂੰ ਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ 

ਸਭ ਪਰ ਮਕਰਪਾ ਮਦਰਸਮਿ ਕਮਰ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥ 

 

ਸੂੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥ 

ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥ 

ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਕੇ ਪਿ ਪਿ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੩੮੮॥ 

 

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥ 

ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੂੰ  ॥ 

ਤੁਮ ਮੈ ਮਮਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੂੰ  ॥੩੮੯॥ 

 

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਮਸਰਸਮਿ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥ 

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਮਝ ਉਚਾਰੈ ॥ 

ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਮਨਰਾਲਮ ॥ 

ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥ 

 

ਮਨਰੂੰਕਾਰ ਮਨਰ ਮਬਕਾਰ ਮਨਰ ਲੂੰ ਭ ॥ 

ਆਮਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਮਦ ਅਸੂੰ ਭ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥ 

ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥ 
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ਤਾ ਕੌ ਕਮਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥ 

ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥ 

ਮਹਾਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਮਸਵ ॥ 

ਮਨਰੂੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਮਹ ਮਭਵ ॥੩੯੨॥ 

 

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਮਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ 

ਬਰਨਤ ਮਭੂੰ ਨ ਮਭੂੰ ਨ ਤੁਮਹ ਤੇਤੀ ॥ 

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਮਕਹ ਮਬਮਧ ਸਜਾ ਪਰਥਮ ਸੂੰ ਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥ 

 

ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ 

ਰੂੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥ 

ਅੂੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ 

ਉਤਭੁਜ ਖਾਮਨ ਬਹੁਮਰ ਰਮਚ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥ 

 

ਕਹੂੂੰ  ਫੂਮਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ ॥ 

ਕਹੂੂੰ  ਮਸਮਮਿ ਭਯੋ ਸੂੰ ਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥ 

ਸਗਰੀ ਮਸਰਸਮਿ ਮਦਖਾਇ ਅਚੂੰ ਭਵ ॥ 

ਆਮਦ ਜੁਗਾਮਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੂੰ ਭਵ ॥੩੯੫॥ 

 

ਅਬ ਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ 

ਮਸਖਯ ਉਬਾਮਰ ਅਮਸਖਯ ਸੂੰਘਰੋ ॥ 

ਦੁਸਿ ਮਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ 

ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥ 

 

ਜੇ ਅਮਸਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥ 

ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਮਤਹਾਰੇ ॥ 

ਮਤਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੂੰਕਿ ਸਭ ਿਾਰੇ ॥੩੯੭॥ 

 

ਜੋ ਕਮਲ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਮਧਐਹੈ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਮਨਕਮਿ ਨਮਹ ਐਹੈ ॥ 

ਰਛਾ ਹੋਇ ਤਾਮਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥ 
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ਦੁਸਿ ਅਮਰਸਿ ਿਰੈਂ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥ 

 

ਮਕਰਪਾ ਮਦਰਸਮਿ ਤਨ ਜਾਮਹ ਮਨਹਮਰਹੋ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਮਹ ਹਮਰਹੋ ॥ 

ਮਰਮਧ ਮਸਮਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ॥ 

ਦੁਸਿ ਛਾਹ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥ 

 

ਏਕ ਬਾਰ ਮਜਨ ਤੁਮੈ ਸੂੰ ਭਾਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਮਹ ਉਬਾਰਾ ॥ 

ਮਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਮਤਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ 

ਦਾਮਰਦ ਦੁਸਿ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥ 

 

ਖੜਗਕੇਤੁ ਮੈ ਸਰਮਨ ਮਤਹਾਰੀ ॥ 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥ 

ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥ 

 

ਮਕਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ ॥ 

ਗਰੂੰ ਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ ॥ 

ਮਕਲਮਬਖ ਸਕਲ ਦੇਖ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੋਮਖਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥ 

 

ਸਰੀ ਅਮਸਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗਰੂੰ ਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 

ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 

ਦੂਖ ਨ ਮਤਸੈ ਮਬਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥ 

 

ਅਮੜਲ ॥ 

 

ਸੁਨੈ ਗੁੂੰ ਗ ਜੋ ਯਾਮਹ ਸੁ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ॥ 

ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਮਚਤ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ॥ 

ਦੂਖ ਦਰਦ ਭੌ ਮਨਕਿ ਨ ਮਤਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ॥ 



 

 12 Downloaded from NitnemPath.com website. 

 

ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ॥੪੦੪॥ 

 

ਚੌਪਈ ॥ 

 

ਸੂੰਬਤ ਸਤਰਹ ਸਹਸ ਭਮਣਜੈ ॥ 

ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਮਨ ਤੀਮਨ ਕਮਹਜੈ ॥ 

ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸਿਮੀ ਰਮਵ ਵਾਰਾ ॥ 

ਤੀਰ ਸਤੁਦਰਵ ਗਰੂੰ ਥ ਸੁਧਾਰਾ ॥੪੦੫॥ 

 

ਇਮਤ ਸਰੀ ਚਮਰਤਰ ਪਖਯਾਨੇ ਮਤਰਯਾ ਚਮਰਤਰੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਭੂਪ ਸੂੰ ਬਾਦੇ ਚਾਰ 

ਸੌ ਚਾਰ ਚਮਰਤਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੪੦੪॥੭੫੩੯॥ ਸਮਾਪਤਮ ॥ 

 

ਪਾਂਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀ ਆਨਯੋ ॥ 

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਯੋ ॥ 

ਮਸੂੰ ਮਮਰਮਤ ਸਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਯੋ ॥ 

ਸਰੀ ਅਮਸਪਾਨ ਮਕਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਮਰ ਮੈ ਨ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਮਹ ਬਖਾਨਯੋ ॥੮੬੩॥ 

 

ਦੋਹਰਾ ॥ 

 

ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਮਿ ਕੈ ਗਹਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ॥ 

ਬਾਂਮਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਮਸ ਗੋਮਬੂੰ ਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ॥੮੬੪॥ 

 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੂੰ ਦੁ 
ੴ ਸਮਤਗੁਰ ਪਰਸਾਮਦ ॥ 

 

ਅਨੂੰ ਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਮਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਮਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 

ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 

ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਮਨ ਮਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੂੰ ਦੁ ਹੋਆ ਸਮਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

 

ਏ ਮਨ ਮੇਮਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਮਰ ਨਾਲੇ ॥ 

ਹਮਰ ਨਾਮਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੂੰ ਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਮਭ ਮਵਸਾਰਣਾ ॥ 
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ਅੂੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਮਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਮਕਉ ਮਨਹੁ ਮਵਸਾਰੇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੂੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਮਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 

 

ਸਾਚੇ ਸਾਮਹਬਾ ਮਕਆ ਨਾਹੀ ਘਮਰ ਤੇਰੈ ॥ 

ਘਮਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਮਕਛੁ ਹੈ ਮਜਸੁ ਦੇਮਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 

ਸਦਾ ਮਸਫਮਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਮਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 

ਨਾਮੁ ਮਜਨ ਕੈ ਮਮਨ ਵਮਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਮਹਬ ਮਕਆ ਨਾਹੀ ਘਮਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥ 

 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਮਜਮਨ ਭੁਖਾ ਸਮਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 

ਕਮਰ ਸਾਂਮਤ ਸੁਖ ਮਮਨ ਆਇ ਵਮਸਆ ਮਜਮਨ ਇਛਾ ਸਮਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥ 

ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਵਿਹੁ ਮਜਸ ਦੀਆ ਏਮਹ ਵਮਿਆਈਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੂੰ ਤਹੁ ਸਬਮਦ ਧਰਹੁ ਮਪਆਰੋ ॥ 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 

 

ਵਾਜੇ ਪੂੰਚ ਸਬਦ ਮਤਤੁ ਘਮਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 

ਘਮਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਮਜਤੁ ਘਮਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 

ਪੂੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਮਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੂੰ ਿਕੁ ਮਾਮਰਆ ॥ 

ਧੁਮਰ ਕਰਮਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਮਜਨ ਕਉ ਮਸ ਨਾਮਮ ਹਮਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਮਤਤੁ ਘਮਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ 

 

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਮਵਸੂਰੇ ॥ 

ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੂੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

ਸੂੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 

ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਮਵਤੁ ਸਮਤਗੁਰੁ ਰਮਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 

ਮਬਨਵੂੰ ਮਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ 

 

ਮੁੂੰ ਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
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ਥਾਲ ਮਵਮਚ ਮਤੂੰ ਮਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੂੰ ਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 

ਅੂੰ ਮਮਰਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਮਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੂੰ ਚੈ ਮਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ 

ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਮਨਤ ਮਨਤ ਰਖੁ ਉਮਰ ਧਾਰੋ ॥ 

ਤਮ ਸੂੰ ਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਮਗ ਤਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥ 

 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥ 

ਮੈ ਮਨਰਗੁਮਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥ 

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਮਹਰਾਮਮਤ ਹੋਈ ਸਮਤਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਮਮਲਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਮਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਮਰਆ ॥੧॥ 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

 

ਮਤਥੈ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮਜਥੈ ਕੋਇ ਨਾਮਹ ॥ 

ਓਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਮਹ ॥ 

ਸੁਮਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਛਮਿ ਜਾਮਹ ॥ 

ਭਉਜਲੁ ਮਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਮਰ ਪਾਮਹ ॥ 

ਮਜਨ ਕਉ ਲਗੀ ਮਪਆਸ ਅੂੰ ਮਮਰਤੁ ਸੇਇ ਖਾਮਹ ॥ 

ਕਮਲ ਮਮਹ ਏਹੋ ਪੁੂੰ ਨੁ ਗੁਣ ਗੋਮਵੂੰ ਦ ਗਾਮਹ ॥ 

ਸਭਸੈ ਨੋ ਮਕਰਪਾਲੁ ਸਮਹਹਾਲੇ ਸਾਮਹ ਸਾਮਹ ॥ 

ਮਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਮਜ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਆਮਹ ॥੯॥ 

 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ 

ੴ ਸਮਤਗੁਰ ਪਰਸਾਮਦ ॥ 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥ 

 

ਅੂੰਤਮਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਮਜਹਵਾ ਜਮਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥ 

ਨੇਤਰੀ ਸਮਤਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥ 

ਸਮਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਮਤਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਕਰਪਾ ਕਰੇ ਮਜਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਦੇਇ ॥ 
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ਜਗ ਮਮਹ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਮਹ ਮਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੧॥ 

 

ਮਃ ੫ ॥ 

 

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਮਰ ਆਮਪ ਉਬਾਮਰਅਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਮਰਅਨੁ ॥ 

ਹੋਆ ਆਮਪ ਦਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਮਵਸਾਮਰਅਨੁ ॥ 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੂੰ ਮਗ ਭਵਜਲੁ ਤਾਮਰਅਨੁ ॥ 

ਸਾਕਤ ਮਨੂੰ ਦਕ ਦੁਸਿ ਮਖਨ ਮਾਮਹ ਮਬਦਾਮਰਅਨੁ ॥ 

ਮਤਸੁ ਸਾਮਹਬ ਕੀ ਿੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਮਹ ॥ 

ਮਜਸੁ ਮਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਮਹ ॥੨॥ 


