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                      ਭਾਵਨਾ; Wishes      
        
God is limitless, unfathomable, beyond imagination and 
beyond comprehension. His praise and way to attain 
salvation described in Guru Granth Sahib is also beyond 
comprehension. To translate Guru Granth Sahib is also 
beyond comprehension. People have the longing to 
know about God and to become divine. Therefore the 
devotees try to interpret Guru Granth Sahib depending 
upon their knowledge and devotion. By the grace of guru 
the God; Swarn Singh Bains has attempted with 
devotion and best intentions and completed the 
translation of Guru Granth Sahib in English to the best of 
his humble ability with the help of Mahaan Kosh and 
borrowing some English words from computer 
programme. What I learned during my effort?  The guru 
is God. Worshipping guru the God devotionally attains 
salvation”. I hope the learned masters; the scholars and 
the Godly people will accept his humble attempt. 
 

Swarn Singh Bains 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ।। 
age 342 
ਬੰਦਕ ਹੋਇ ਬੰਧ ਸੁਿਧ ਲਹੈ ॥੨੯॥ 
Worshipping God one attains knowledge. ||29|| 
ਭਭਾ ਭੇਦਿਹ ਭੇਦ ਿਮਲਾਵਾ ॥ 
Letter BHABHA: By searching; the secret is found. 
ਅਬ ਭਉ ਭਾਿਨ ਭਰੋਸਉ ਆਵਾ ॥ 
Now through devotion I start believing in Him. 
ਜੋ ਬਾਹਿਰ ਸੋ ਭੀਤਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥ 
One I thought was outside; realized Him inside. 
ਭਇਆ ਭੇਦੁ ਭੂਪਿਤ ਪਿਹਚਾਿਨਆ ॥੩੦॥ 
When I understood the mystery; I realized God. ||30|| 
ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਿਹਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 
Letter MAMMA: Clinging to the source the mind is 
satisfied. 
ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸ ੁਮਨ ਕਉ ਜਾਨੈ ॥ 
One who knows this mystery understands the mind. 
ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਿਮਲਤਾ ਿਬਲਮਾਵੈ ॥ 
Let no one delay in uniting his mind. 
ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੧॥ 
One who is completely attuned to Him attains Him. ||31|| 
ਮਮਾ ਮਨ ਿਸਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਿਸਿਧ ਹਇੋ  
Letter MAMMA: It is a matter of mind; disciplining your 
mind attains knowledge. 
ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਸਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਿਮਿਲਆ ਨ ਕੋਇ ॥੩੨॥ 
Kabeer says to his mind intently. There is nothing like the 
mind. ||32|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥ 
The power of mind is sewn in the mind. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਉ ॥ 
This mind is made up of five elements. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਿਨ ਰਹੈ ॥ 
When this mind reaches the divine stage. 
ਤਉ ਤੀਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ॥੩੩॥ 
Then he knows the universe. ||33|| 
ਯਯਾ ਜਉ ਜਾਨਿਹ ਤਉ ਦੁਰਮਿਤ ਹਿਨ ਕਿਰ ਬਿਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥ 
Letter YAYYA: If you know then destroy ill will and control 
yourself. 
ਰਿਣ ਰੂਤਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ ਸੂਰਉ ਥਾਰਉ ਨਾਉ ॥੩੪॥ 



There is no place to run, after losing the battle. ||34|| 
ਰਾਰਾ ਰਸੁ ਿਨਰਸ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Letter RARRA: I found the taste after eliminating the 
taste. 
ਹੋਇ ਿਨਰਸ ਸੁ ਰਸੁ ਪਿਹਚਾਿਨਆ ॥ 
Becoming tasteless, I have realized that taste. 
ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵਾ ॥ 
Abandoning these tastes, I found that taste. 
ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹ  ਭਾਵਾ ॥੩੫॥ 
Drinking that taste, this taste is no longer pleasing. ||35|| 
ਲਲਾ ਐਸੇ ਿਲਵ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ॥ 
Letter LALLA: Attuning your mind this way! 
ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ 
You do not go anywhere else and attain the real truth. 
ਅਰੁ ਜਉ ਤਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥ 
Then if you attune yourself to love. 
ਤਉ ਅਲਹ ਲਹੈ ਲਿਹ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ॥੩੬॥ 
You realize God and humbly get absorbed in His service. 
||36|| 
ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਬਸਨ ਸਮਹ੍ਾਿਰ ॥ 
Letter WAWA: Again and again, recite the name of God. 
ਿਬਸਨ ਸੰਮਹ੍ਾਿਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ ॥ 
Reciting God there is no losing! 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜੇ ਿਬਸਨਤਨਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥ 
I admire those who sing the praises of God. 
ਿਵਸਨ ਿਮਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੭॥ 
Meeting the Lord, total truth is obtained. ||37|| 
ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾ ਜਾਨੇ ਇਹੁ ਹਇੋ ॥ 
WAWA: Know Him. By knowing Him, this happens. 
ਇਹੁ ਅਰੁ ਓਹੁ ਜਬ ਿਮਲੈ ਤਬ ਿਮਲਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩੮॥ 
When you unite with Him; then nobody can find the 
difference. ||38|| 
ਸਸਾ ਸ ੋਨੀਕਾ ਕਿਰ ਸੋਧਹੁ ॥ 
Letter SASSA: Worship Him to the best of your ability. 
ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਿਨਰੋਧਹੁ ॥ 
Do not do anything that distracts your mind. 
ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ॥ 
When devotion wells up, then the knowledge is attained. 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਤਹ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਰਾਉ ॥੩੯॥ 



God the King abides in the whole universe. ||39|| 
ਖਖਾ ਖੋਿਜ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Letter KHAKHA: If anyone searches and finds Him; does 
not take birth again. 
ਖੋਜ ਬੂਿਝ ਜਉ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
One who contemplates searches and finds Him. 
ਤਉ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ॥੪੦॥ 
It does not take long for him to swim across the world 
ocean. ||40|| 
ਸਸਾ ਸ ੋਸਹ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ॥ 
Letter SASSA: The husband Lord adorns the bed with 
soul-bride! 
ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਿਨਵਾਰੈ ॥ 
He truly gives up the doubt. 
ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾਿਡ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥ 
Giving up the shallow happiness obtains the supreme 
delight. 
ਤਬ ਇਹ ਤਰ੍ੀਅ ਓਹੁ ਕੰਤੁ ਕਹਾਵਾ ॥੪੧॥ 
Then this woman calls Him her Husband Lord. ||41|| 
ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹਇੋ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ 
Letter HAHA: He exists and yet His existence is not 
known! 
ਜਬ ਹੀ ਹੋਇ ਤਬਿਹ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥ 
Realizing Him the mind gets satisfied. 
ਹੈ ਤਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ 
God exists; if someone can realize Him. 
ਤਬ ਓਹੀ ਉਹੁ ਏਹੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪੨॥ 
Then, He alone exists, and not this mortal being. ||42|| 
ਿਲੰਉ ਿਲੰਉ ਕਰਤ ਿਫਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥ 
Everyone keeps on saying: I want this and that. 
ਤਾ ਕਾਰਿਣ ਿਬਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗੁ ॥ 
Because of that, they suffer in terrible pain. 
ਲਿਖਮੀ ਬਰ ਿਸਉ ਜਉ ਿਲਉ ਲਾਵੈ ॥ 
When someone starts loving the lord of the worldly 
wealth. 
ਸੋਗੁ ਿਮਟ ੈਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੩॥ 
His sorrow departs, and he obtains total peace. ||43|| 
ਖਖਾ ਿਖਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥ 
Letter KHAKHA: Many have died engrossed in the 



worldly wealth. 
ਿਖਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਤੇ ॥ 
They still commit sins and do not remember God. 
ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਿਨ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹ ੈ॥ 
One who refrains from what is happening in the world! 
ਜਹ ਕਾ ਿਬਛੁਰਾ ਤਹ ਿਥਰੁ ਲਹੈ ॥੪੪॥ 
Merges with the one he was separated from. ||44|| 
Page 343 
ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਜੋਰੇ ਆਿਨ ॥ 
The fifty-two letters have been joined together. 
ਸਿਕਆ ਨ ਅਖਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਿਨ ॥ 
But people cannot recognize the one word “God”. 
ਸਤ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ॥ 
Kabeer speaks the word of truth. 
ਪੰਿਡਤ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥ 
One who is not affected by the worldly is the real scholar. 
ਪੰਿਡਤ ਲੋਗਹ ਕਉ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
It is the business of the scholarly person. 
ਿਗਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ॥ 
To contemplate and realize the knowledgeable! 
ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਿਧ ਹੋਈ ॥ 
One who has this type of thinking? 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥੪੫॥ 
Says Kabeer; he will realize God. ||45|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one; He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਿਥਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥ 
Raag Gauree, T'hitee ~  the Lunar Days of Kabeer Jee: 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਪੰਦਰ੍ਹ ਿਥਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ॥ 
There are fifteen lunar days, and seven days of the week. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ॥ 
Says Kabeer; it is neither here nor there. 
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥ 
When the mystics and the seekers try to find the secret. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ  ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੧॥ 
He is God and a god. ||1|| 
ਿਥਤੀ  ॥ T'hitee: 
ਅੰਮਾਵਸ ਮਿਹ ਆਸ ਿਨਵਾਰਹੁ ॥ 



On the fifteenth day of the new moon, give up your 
desire. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਸਮਾਰਹ ੁ॥ 
Recite the name of the inner knower. 
ਜੀਵਤ ਪਾਵਹੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 
Attain salvation while living. 
ਅਨਭਉ ਸਬਦੁ ਤਤੁ ਿਨਜੁ ਸਾਰ ॥੧॥ 
God is realized through guru’s teachings 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਿਬੰਦ  ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 
By attuning the mind humbly to God. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By the grace of saints, the mind becomes pure; night and 
day remains awake singing the praises of God. 
||1||Pause|| 
ਪਿਰਵਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥ 
On the first day of the lunar cycle, contemplate the 
beloved Lord. 
ਘਟ ਮਿਹ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ ॥ 
He who has nobody and infinite, plays in everbody. 
ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਇ ॥ 
The pain of death never consumes that person; 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਮਿਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
Who remains absorbed in the primal Lord! ||2|| 
ਦੁਤੀਆ ਦੁਹ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥ 
On the second day of the lunar cycle, know that there are 
two together in the body. 
ਮਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ ॥ 
The worldly and the Godly live together. 
ਨਾ ਓਹੁ ਬਢੈ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਇ ॥ 
God does not increase or decrease. 
ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੩॥ 
He is unknowable and immaculate; He does not change. 
||3|| 
ਿਤਰ੍ਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਿਰ ਿਲਆਵੈ ॥ 
On the third day of the lunar cycle, one who realizes the 
three as equal. 
ਆਨਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ 
Finds the source of happiness and attains the highest 
status. 



ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਉਪਜੈ ਿਬਸਵ੍ਾਸ ॥ 
In the company of devotees; he starts believing!  
ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਸਦਾ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥੪॥ 
He gets enlightened inside out. ||4|| 
ਚਉਥਿਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥ 
On the fourth day of the lunar cycle, control your fickle 
mind. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਸੰਿਗ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹਹ ੁ॥ 
Never associate with lust or anger. 
ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਿਹ ਆਪ ॥ 
He abides in water and land. 
ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥ 
He performs His own worship. ||5|| 
ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਤਤ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
On the fifth day of the lunar cycle, the creation is made 
up of five elements. 
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ਜੁਗ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
Men are occupied in the pursuit of gold and women. 
ਪਰ੍ੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few drink the pure juice of love. 
ਜਰਾ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਫੇਿਰ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ 
They shall never suffer the pain of old age and death 
again. ||6|| 
ਛਿਠ ਖਟੁ ਚਕਰ੍ ਛਹੰੂ ਿਦਸ ਧਾਇ ॥ 
On the sixth day of the lunar cycle, the six senses run in 
six directions. 
ਿਬਨੁ ਪਰਚੈ ਨਹੀ ਿਥਰਾ ਰਹਾਇ ॥ 
Without enlightenment, the mind does not remain stable. 
ਦੁਿਬਧਾ ਮੇਿਟ ਿਖਮਾ ਗਿਹ ਰਹਹ ੁ॥ 
So erase your duality and be humble. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹੁ ॥੭॥ 
You will not suffer the pain of ill deeds or religious rituals. 
||7|| 
ਸਾਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਬਾਚਾ ਜਾਿਣ ॥ 
On the seventh day of the lunar cycle, know the talk 
about God as true. 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਲੇਹੁ ਪਰਵਾਿਣ ॥ 
You shall be accepted by Lord the supreme soul. 
ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਿਮਿਟ ਜਾਿਹ ਦੁਖ ॥ 



Your doubts shall be eradicated, and your pains 
eliminated. 
ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਿਰ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥੮॥ 
You shall find peace in the middle of worldly ocean. ||8|| 
ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥ 
On the eighth day of the lunar cycle, the body is made of 
the eight ingredients. 
ਤਾ ਮਿਹ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਿਨਿਧ ਰਾਇਆ ॥ 
The unknowable Lord, the king of the supreme treasure 
abides in it. 
ਗੁਰ ਗਮ ਿਗਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ ॥ 
The guru, who knows this spiritual wisdom, reveals the 
secret of this mystery. 
ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭਗੰ ਅਛੇਦ ॥੯॥ 
And changes the thinking about the unbreakable and 
impenetrable Lord. ||9|| 
ਨਉਮੀ ਨਵੈ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਿਧ ॥ 
On the ninth day of the lunar cycle, contemplate the nine 
gates of the body. 
ਬਹਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਿਧ ॥ 
Keep your wandering desires in check. 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬੀਸਿਰ ਜਾਹੁ ॥ 
Forget all your greed and emotional attachment. 
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ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥ 
Eat the fruit of immortality and live forever. ||10|| 
ਦਸਮੀ ਦਹ ਿਦਸ ਹਇੋ ਅਨੰਦ ॥ 
On the tenth day of the lunar cycle, enjoy happiness in all 
ten directions. 
ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਿਮਲੈ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
Doubt is dispelled, and the Lord of the universe is 
realized. 
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ॥ 
He is the embodiment of light, the incomparable essence. 
ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧਪੂ ॥੧੧॥ 
He is stainless, does not stain, beyond sunshine and 
shade. ||11|| 
ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਿਦਸ ਧਾਵੈ ॥ 
On the eleventh day of the lunar cycle, if you go in one 



direction only; 
ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 
You will not have to suffer the pain of rebirth again. 
ਸੀਤਲ ਿਨਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Your body will become cool and pure. 
ਦੂਿਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥ 
God, who is said to be far away, realize Him nearby. 
||12|| 
ਬਾਰਿਸ ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥ 
The sun rises everyday twelve months of the year. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥ 
The infinite divine music plays loudly all the time  
ਦੇਿਖਆ ਿਤਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥ 
I saw the father of the universe. 
ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਉ ॥੧੩॥ 
I was surprised seeing God in the human being! ||13|| 
ਤੇਰਿਸ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਿਣ ॥ 
On the thirteenth day of the lunar cycle, thirteen 
explanations of the inaccessible God! 
ਅਰਧ ਉਰਧ ਿਬਿਚ ਸਮ ਪਿਹਚਾਿਣ ॥ 
He pervades in this and the next world evenly. 
ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ॥ 
There is no high or low honor or dishonor. 
ਿਬਆਿਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥੧੪॥ 
The Lord is pervading all equally. ||14|| 
ਚਉਦਿਸ ਚਉਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਿਰ ॥ 
On the fourteenth day of the lunar cycle, in the middle of 
fourteen worlds! 
ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਿਹ ਬਸਿਹ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 
God abides in each and every pour of the body. 
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਿਧਆਨ ॥ 
Focus your mind and meditate on truth and contentment. 
ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ॥੧੫॥ 
Speak the speech of God's spiritual wisdom. ||15|| 
ਪੂਿਨਉ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ॥ 
On the day of the full moon, the full moon fills the sky. 
ਪਸਰਿਹ ਕਲਾ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ ॥ 
Its power is diffused through its light. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਹੋਇ ਰਿਹਆ ਥੀਰ ॥ 



In the beginning, in the end, and in the middle, God 
remains permanent. 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਰਮਿਹ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥ 
Kabeer is immersed in the ocean of peace. ||16|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ ॥ 
Raag Gauree, the Seven Days of the week of Kabeer 
Jee: 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
Sing the praises of God again and again. 
ਗੁਰ ਗਿਮ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥  
ਰਹਾਉ Meeting the guru, you shall find the mystery of God! 
||1||Pause|| 
ਆਿਦਤ ਕਰੈ ਭਗਿਤ ਆਰੰਭ ॥ 
Make a habit to worship God. 
ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ  ॥ 
The body is the temple and thinking is the pillar. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Always with one mind, smell the fragrance! 
ਤਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਿਹ ਬਾਇ ॥੧॥ 
Then the divine musical instrument starts to play. ||1|| 
ਸੋਮਵਾਿਰ ਸਿਸ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਝਰੈ ॥ 
On Monday, the nectar trickles down from the moon. 
ਚਾਖਤ ਬੇਿਗ ਸਗਲ ਿਬਖ ਹਰੈ ॥ 
Tasting it, all poisons are removed immediately. 
ਬਾਣੀ ਰੋਿਕਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ ॥ 
Block the door through the praise of God’s words. 
ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥ 
Then only the mind drinks and gets intoxicated. ||2|| 
ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਿਤ॥ 
On Tuesday, understand the reality. 
ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਿਤ ॥ 
Knowing the habits of the five thieves. 
ਘਰ ਛੋਡ ਬਾਹਿਰ ਿਜਿਨ ਜਾਇ ॥ 
Those who leave their home and go out! 
ਨਾਤਰੁ ਖਰਾ ਿਰਸੈ ਹੈ ਰਾਇ ॥੩॥ 
Their relation with the Lord will be broken. ||3|| 
ਬੁਧਵਾਿਰ ਬੁਿਧ ਕਰੈ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥ 



On Wednesday, one's intellect is enlightened. 
ਿਹਰਦੈ ਕਮਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਕਾ ਬਾਸ ॥ 
The Lord comes to dwell in the lotus of the heart. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਦੋਊ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥ 
Meeting the guru, one looks at both alike. 
ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸਧੂਾ ਕਰੈ ॥੪॥ 
Turns the inverted lotus upright. ||4|| 
ਿਬਰ੍ਹਸਪਿਤ ਿਬਿਖਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥ 
On Thursday, wash away the ill deeds. 
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਿਗ ਲਾਇ ॥ 
Bring all three gods together. 
ਤੀਿਨ ਨਦੀ ਤਹ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਮਾਿਹ ॥ 
The three rivers converge at that place. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵਿਹ ਨਾਿਹ ॥੫॥ 
Why not wash away your filth forever? ||5|| 
ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਸਹਾਰੈ ਸ ੁਇਹ ਬਰ੍ਿਤ ਚੜੈ ॥ 
On Friday, complete your fast happily; 
ਅਨਿਦਨ ਆਿਪ ਆਪ ਿਸਉ ਲੜੈ ॥ 
Day and night, you must fight against yourself. 
ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ ॥ 
If you restrain your five senses! 
ਤਉ ਦੂਜੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਪੈਸ ੈਕਬੈ ॥੬॥ 
Then you shall not see anything any other way. ||6|| 
ਥਾਵਰ ਿਥਰੁ ਕਿਰ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥ ਜੋਿਤ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਿਹ ਜੋਇ ॥ 
On Saturday, keep the candle of God's Light steadily 
burning in your heart. 
ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸ ੁ॥ 
You will be enlightened inside out. 
ਤਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥ 
Then all your desires will be destroyed. ||7|| 
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ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਿਹ ਦੂਜੀ ਆਨ ॥ 
So long there is second thought in the body; 
ਤਉ ਲਉ ਮਹਿਲ ਨ ਲਾਭੈ ਜਾਨ ॥ 
You can never find the destiny. 
ਰਮਤ ਰਾਮ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥ 
Reciting the name of God you should be dyed in His 
color. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤਬ ਿਨਰਮਲ ਅੰਗ ॥੮॥੧॥ 



Says Kabeer; you will become pure in his company. 
||8||1|| 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ  
Raag Gauree Chaytee, the Word of Naam Dev Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is One. He is realized by guru’s grace. 
ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 
God makes the stone float. 
ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God; why should the person not swim across! 
||1||Pause|| 
ਤਾਰੀਲੇ ਗਿਨਕਾ ਿਬਨੁ ਰੂਪ ਕੁਿਬਜਾ ਿਬਆਿਧ ਅਜਾਮਲੁ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 
You saved the ugly prostitute, found and saved  the 
hunchback Ajaamal. 
ਚਰਨ ਬਿਧਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ॥ 
Those stuck to your feet are librated. 
ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਜਨ ਰਾਮ ਕਹੇ ॥੧॥ 
I admire those who recite God. ||1|| 
ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨੁ ਿਬਦਰੁ ਸੁਦਾਮਾ ਉਗਰ੍ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਦੀਏ ॥ 
You saved Bidar, the son of the maid servant and 
Sudama! You restored Ugarsain to his throne. 
ਜਪ ਹੀਨ ਤਪ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ਕਰ੍ਮ ਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਊ ਤਰੇ ॥੨॥੧॥ 
Without meditation, penance, good family, good deeds, 
Naam Dev's Lord saved them all. ||2||1|| 
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ 
Raag Gauree, Padas of Ravi Daas Jee, Gauree 
Gwaarayree: 
ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is realized by 
guru’s grace. 
ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
The company I keep is lowly and I worry day and night; 
ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਿਟਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁਭਾਂਤੀ ॥੧॥ 
My job is bad and I am born to a low caste. ||1||  
ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥ 
O Lord, master of the earth, life of the world. 
ਮੋਿਹ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please do not forget me! I am Your devotee. ||1||Pause|| 
ਮੇਰੀ ਹਰਹ ੁਿਬਪਿਤ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸਭੁਾਈ॥ 



Take away my pains, and bless Your humble servant with 
Your sublime love. 
ਚਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ॥੨॥ 
I shall not leave Your feet, even if my body perishes. ||2|| 
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਭਾ ॥ 
Says Ravi Daas, I seek Your sanctuary; 
ਬੇਿਗ ਿਮਲਹੁ ਜਨ ਕਿਰ ਨ ਿਬਲਾਂਬਾ  ੩॥੧॥ 
Please, meet Your humble servant quickly do not delay! 
||3||1|| 
ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
Begumpura is the name of the town. 
ਦੂਖੁ ਅੰਦਹੁ ਨਹੀ ਿਤਿਹ ਠਾਉ ॥ 
There is no suffering or worry there. 
ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਿਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥ 
There are no taxes on merchandise or wealth. 
ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥੧॥ 
There is no fear, no sin, no sympathy or downfall there. 
||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ 
Now, I have found this excellent place to live. 
ਊਹਾਂ ਖੈਿਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Peace prevails there the entire time O brother. 
||1||Pause|| 
ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮ ੁਸਦਾ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ॥ 
Kingdom prevails there forever. 
ਦੋਮ ਨ ਸਮੇ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥ 
There is no second or third status; all are equal there. 
ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥ 
That city is populous and ever famous. 
ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਿਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥ 
All those who live there are happy! ||2|| 
ਿਤਉ ਿਤਉ ਸੈਲ ਕਰਿਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ॥ 
They leisurely walk freely as they please. 
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥ 
Nobody stops them from doing what they want to do. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ 
Says Ravi Daas, the liberated shoemaker: 
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸ ੁਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥ 
Whoever is a citizen there, is a friend of mine. ||3||2|| 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ Gauree Bairaagan, Ravi Daas 
Jee: 
ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਿਨਰਗੁਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ ॥ 
The road is up and down and difficult and I have this 
worthless ox.  
ਰਮਈਏ ਿਸਉ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥ 
I offer this one prayer to the Lord, to preserve my capital. 
||1|| 
ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਿਦਆ ਜਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Is there any merchant of the Lord to join me? My cargo is 
loaded now I am leaving. ||1||Pause|| 
Page 346 
ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬਯਾਪਾਰੁ    
I am the merchant of the Lord; I deal in peace and 
contentment. 
ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਿਦਆ ਿਬਖੁ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥੨॥ 
I have loaded the wealth of Lord's Name; the world has 
loaded poison. ||2|| 
ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਿਲਿਖ ਲੇਹੁ ਆਲ ਪਤਾਲੁ ॥ 
O bestowal of here and the next world; write what you 
want! 
ਮੋਿਹ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਾਗਈ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥੩॥ 
The punishment of the devil of death will not touch me 
because I have given up all entanglements. ||3||  
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ੁਸੰਸਾਰੁ ॥ 
This worldly pleasure is temporary color like that of 
safflower. 
ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥ 
My Lord’s color is permanent dark red; says ravidaas the 
shoemaker! ||4||1|| 
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ Gauree Poorbee, Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕੂਪੁ ਭਿਰਓ ਜੈਸ ੇਦਾਿਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਿਬਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥ 
The frog in the well knows nothing about outside. 
ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਬਿਖਆ ਿਬਮੋਿਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥ 
My mind is filled with ill will. I cannot think of this world or 



the next. ||1|| 
ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਿਛਨੁ ਦਰਸ ੁਿਦਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord of the universe; show me Your face for a moment! 
||1||Pause|| 
ਮਿਲਨ ਭਈ ਮਿਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
My intellect is dirty; I cannot understand Your ways O 
Lord. 
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਰ੍ਮ ੁਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਿਤ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ 
Take pity on me, dispel my doubts, and teach me true 
wisdom. ||2|| 
ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਿਹ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ  
Even the great Yogis cannot explain Your virtues; You 
are beyond explanation. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥ 
Says this Ravidaas the shoemaker; due to devotional 
worship. ||3||1|| 
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ Gauree Bairaagan: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਤਜੁਿਗ ਸਤੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਿਰ ਪੂਜਾਚਾਰ  
In first age (Sat Yug) the truth prevailed. In the second 
age (Trayta) the charitable feasts and in the third age 
(Duapar) the worship prevailed. 
ਤੀਨੌ ਜੁਗ ਤੀਨੌ ਿਦੜੇ ਕਿਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 
In those three ages, three ways were followed. In today’s 
age God’s name is the resolve! ||1|| 
ਪਾਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਇਬੋ ਰੇ ॥ 
How can I swim across? 
ਮੋ ਸਉ ਕੋਊ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਇ ॥ 
No one has explained this to me. 
ਜਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਿਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
So that the coming and going ends! ||1||Pause|| 
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਧਰਮ ਿਨਰੂਪੀਐ ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਇ  
In many different ways the religion confidently says that 
God is everywhere. 
ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਿਜਹ ਸਾਧੇ ਸਭ ਿਸਿਧ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Doing what kind of deeds attains salvation? ||2|| 
ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਬੀਚਾਰੀਐ ਸੰਕਾ ਸੁਿਨ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ 
Good bad deeds doubtfully contemplated, hearing to the 



scriptures. 
ਸੰਸਾ ਸਦ ਿਹਰਦ ੈਬਸੈ ਕਉਨੁ ਿਹਰੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੩॥ 
The doubt still abides the mind. Who can eliminate the 
egotistic pride; ||3|| 
ਬਾਹਰੁ ਉਦਿਕ ਪਖਾਰੀਐ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਿਬਿਬਿਧ ਿਬਕਾਰ ॥ 
Outwardly, he washes with water, but inside is filled with 
useless filth. 
ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਬੋ ਸੁਚ ਕੰੁਚਰ ਿਬਿਧ ਿਬਉਹਾਰ ॥੪॥ 
How can he become pure? His way of purification is like 
that of an elephant covering himself with dust right after 
bath! ||4||  
ਰਿਵ ਪਰ੍ਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਿਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸਸੰਾਰ 
Everbody knows that with sunrise the night disappears. 
ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹਤੋ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੫॥ 
As copper touched with the touchstone changes to gold 
immediately! ||5|| 
ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ੁਭੇਟੀਐ ਪੂਰਬ ਿਲਖਤ ਿਲਲਾਟ ॥ 
But only, by previous deed one meets the guru; the 
sacred touchstone. 
ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਿਮਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੬॥ 
Then the soul merges with the supreme soul and the 
heavy doors are open. ||6|| 
ਭਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਮਿਤ ਸਿਤ ਕਰੀ ਭਰ੍ਮ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਿਬਕਾਰ ॥ 
Through devotional worship, cut the bonds of useless 
doubt. 
ਸੋਈ ਬਿਸ ਰਿਸ ਮਨ ਿਮਲੇ ਗੁਨ ਿਨਰਗੁਨ ਏਕ ਿਬਚਾਰ ॥੭॥ 
The virtuous and unvirtous who resides in the mind is 
realized contemplating One God. ||7|| 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਿਨਗਰ੍ਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭਰ੍ਮ ਫਾਸ ॥ 
I tried many ways but the doubt does not go away. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਤਾ ਤੇ ਰਿਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ॥੮॥੧॥ 
The devotional worship did not well up. That is why 
ravidaas is sad. ||8||1|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on His own. He is realized by 



guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧  ਸੋ ਦਰੁ 
Raag Aasaa,  First Mahalla: So Daru; That Door. 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 
What kind of doors what kind of house is where You sit 
and administer everything.    
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 
Many melodious musical tunes are played there; there 
are many who play them.  
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 
Many divine songs are sung there. There are many who 
sing them.  
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬਸੈੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥ 
Air, water, fire sing Your praises. Justice of destiny sings 
Your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਨ ਿਤਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ   
Those who read mind, those who write and preach 
religion sing your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰ੍ਹਮਾ  ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ 
Shiva, Brahma and the goddesses who are perceived as 
gods and worshipped by others sing your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ੍  ਇੰਦਰ੍ ਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
Kings sitting on the throne along with their courtiers 
worship You. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
The mystics sing your praises in trance. Humble 
devotees sing your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ   ਕਰਾਰੇ ॥ 
Celibates, truthful, content also worship You. Great 
warriors sing Your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 
The scholars sing your praises by reading from scriptures 
from ages.  
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ 
The enchanting heavenly beauties who can captivate 
hearts and minds sing your praises. Those in heaven, the 
fish deep in the ocean sing your praises. 



 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 
Your precious jewels (devotees) sitting at places of 
worship sing your praises.  
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸਰੂਾ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 
The mighty brave warriors sing your praises. Four 
sources of creation sing your praises. 
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰ੍ਹਮੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 
Planets, earth, moon, sun, the whole universe created by 
You sing Your praises. 
ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ 
In essence those who recite Your name, can do so with 
Your grace only.  
ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਸੇ   ਮ ੈਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਬੀਚਾਰੇ   
Manymore worship You which I cannot remember.  
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 
It is true there is God, it will always be true. 
ਹੈ ਭੀ ਹਸੋੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥ 
God who created the creation, is, will be, neither gone 
nor will go.  
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥ 
The way He thought correct, that is how he created the 
creation. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
He creates and checks the quality, the way it feels perfect 
to Him.  
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
He does whatever He pleases. No one can order Him. 
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ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ 
God the emperor of emperors is happy in Himself. ||1|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪  Raag Aasaa, Mahalla fourth 
ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
That primal being the Lord, is beyond comprehension 
and  infinite. 
ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
Everyone recites Your name, my true Lord the Creator. 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੰੂ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 
All souls are Yours. You are the giver to everyone. 
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 



My friend; recite the name of God, He eliminates all 
sufferings. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਸਵੇਕੁ ਜੀ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥ 
God is master, a devotee as well. What else can Nanak 
say? ||1|| 
ਤੰੂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰਤੰਿਰ ਜੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥ 
You are in every heart, omnipresent. O God, you are 
everywhere. 
ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥ 
Some are givers, and some beggars. This is all Your 
wonderful doing. 
ਤੰੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
You are the giver, and the enjoyer. I know no other than 
You. 
ਤੰੂ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 
You the supreme Lord, are limitless and infinite. What 
virtues of You can I say and describe? 
ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਜੋ ਸਵੇਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ 
Nanak says; I admire those who miss You and serve 
You. ||2|| 
ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 
Those who miss You O Lord; who recite Your name live 
in peace in this world. 
ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸ ੇਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 
Those who missed You have achieved salvation. Their 
rope of devil of death has broken.   
ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ   ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ  
Whoever has recited the name of carefree God, has 
given up his concern also. 
ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਿਪ ਸਮਾਸੀ ॥ 
Whoever have missed God from the heart, they have 
merged in God. 
ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥ 
Those who miss God are blessed, Nanak says, I admire 
them; ||3|| 
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 
The treasures of bliss of Your worship are full to the brim 
and overflowing.  
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 



Your devotees praise You, O dear Lord in various and 
countless ways. 
ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਿਹ ਜਪਿਹ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 
Many worship You in many different ways. 
ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਿਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ 
ਕਰੰਤਾ  
Many read from the scriptures, doing everything in order 
to understand You. 
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥ 
Nanak says, those who appeal to God, are good 
devotees.  ||4|| 
ਤੰੂ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
You are there from the beginning, beyond imagination. 
No one is as great as You.  
ਤੰੂ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੰੂ ਏਕੋ ਜੀ ਤੰੂ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ  
You are one and only one from ages the Creator and will 
always be the same.  
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੰੂ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 
Whatever appeals to You that happens, whatever You do 
that happens. 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥ 
You created the universe. You create and destroy as 
well. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸ ੈਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥ 
Nanak sings the praises of the Creator, who knows 
everything. ||5||1|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ  ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Chaupaday, Second House: 
ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥ 
Hear that everyone calls himself great. 
ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ ॥ 
The greatness is known by witnessing only!  
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ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥ 
Cannot put value and cannot describe God’s greatness. 
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
Those who describe You are merged in it. ||1||   



ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ  
O my Great Lord, You are unfathomable and treasure of 
virtues.   
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
No one knows what Your vastness and boundaries are. 
||1||Pause|| 
ਸਿਭ ਸੁਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥ 
By putting all intellects together. 
ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Putting all values together. 
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 
Putting all knowledge and teachings together. 
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
Still cannot describe even a little bit of Your greatness. 
||2|| 
ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥ 
All truth, all austere discipline, all goodness! 
ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
Admiration of mystics and saints 
ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
No one can reach that stage without Your grace. 
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 
They receive only what they earn. No one can come in 
between. ||3|| 
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 
What can the poor describer say? 
ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
Your stores are full of admiration. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥ 
Whatever You bestow on anyone has no say in it.  
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
Nanak says he does whatever he pleases. ||4||2|| 
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, Mahalla1:   
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥ 
I survive by reciting Your name. I will die if I forget. 
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 
It is very difficult to recite the true name. 
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ 
If someone feels hungry for the true name. 



ਉਤੁ ਭੁਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 
The pain of hunger shall disappear by reciting Your 
name. ||1|| 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 
O my mother, why should I forget to recite His name? 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is realized by reciting the name of true Lord. 
||1||Pause|| 
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ 
No one can describe God. 
ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
People have tried in vain to describe but are unable to do 
so. 
ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥ 
Even if everyone gets together and speak of Him! 
ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 
It does not increase or decrease His greatness. ||2|| 
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ 
Neither he dies nor there is any reason to mourn. 
ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ 
He continues to give, and never runs out of provisions. 
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
This is His greatness, nothing else. 
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 
There never has been, there never will be anyone like 
Him. ||3|| 
ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥ 
As great as You are, so are Your gifts. 
ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥ 
One who created day and night. 
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥ 
Those who forget their master are despicable. 
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥ 
Nanak says, those who do not miss Him are miserable 
outcaste. ||4||3|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਜੇ ਦਿਰ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥ 
If a beggar cries at the door, the master hears it in His 
mansion. 



ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥ 
You push me or console with me; give me one of the two 
virtues. ||1|| 
ਜਾਣਹੁ ਜੋਿਤ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਿਤ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recognize the soul; do not ask for the caste. The caste 
does not go hereafter. ||1||Pause|| 
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਆਿਪ ਕਰੇਇ ॥ 
He acts, and He makes us act. 
ਆਿਪ ਉਲਾਮਹ੍ਹ੍ੇ ਿਚਿਤ ਧਰੇਇ ॥ 
He  listens to our complaints. 
ਜਾ ਤੰੂ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
O Creator; since You are the doer. 
ਿਕਆ ਮੁਹਤਾਜੀ ਿਕਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 
Who else do I ask for anything in this world? ||2|| 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ 
He creates and He gives. 
ਆਪੇ ਦੁਰਮਿਤ ਮਨਿਹ ਕਰੇਇ ॥ 
He eliminates evil deeds from the mind; 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
By guru’s grace, He comes to abide in our minds. 
ਦੁਖੁ ਅਨਹ੍ੇਰਾ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥ 
And eliminates the sufferings and ignorance from the 
mind. ||3|| 
ਸਾਚੁ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਕਰੇਇ ॥ 
He the beloved dwells in truth. 
ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਦੇਇ ॥ 
He does not bestow truth on anyone else. 
ਜੇ ਿਕਸੈ ਦੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇਇ ॥੪॥੩॥ 
If He bestows on someone, says Nanak, then he does 
not ask for that persons account in the next world. ||4||3|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla:   
ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥ 
People put on the ankle-bells and dance. 
ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਿਹ ਵਾਜ ॥ 
They dance to the drumbeat of the world! 
ਨਾਰਦੁ ਨਾਚੈ ਕਿਲ ਕਾ ਭਾਉ ॥ 
Naarad dances to the tune of today’s age. 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹ ਰਾਖਿਹ ਪਾਉ ॥੧॥ 
Where can the celibates and the truthful people place 



their feet? ||1|| 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ 
Nanak is a sacrifice to the name of God. 
ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਿਹਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The world is blind; the master knows it. ||1||Pause|| 
ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਿਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥ 
The disciple feeds on the guru. 
ਤਾਿਮ ਪਰੀਿਤ ਵਸੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥ 
The greed dwells in the mind. 
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ਜੇ ਸਉ ਵਿਰਹ੍ਆ ਜੀਵਣ ਖਾਣੁ ॥ 
If one lives and eat for hundred years! 
ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸ ੋਿਦਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ 
When he realizes God, that day is approved. ||2|| 
ਦਰਸਿਨ ਦੇਿਖਐ ਦਇਆ ਨ ਹਇੋ ॥ 
Guru does not bestow his grace just by seeing his face. 
ਲਏ ਿਦਤੇ ਿਵਣੁ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
No one lives without give and take. 
ਰਾਜਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਹਿਥ ਹੋਇ ॥ 
The king administers justice if he wants to? 
ਕਹੈ ਖੁਦਾਇ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩॥ 
Recites God but does not believe in it. ||3|| 
ਮਾਣਸ ਮੂਰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ॥ 
O Nanak, he is a human being in name only! 
ਕਰਣੀ ਕੁਤਾ ਦਿਰ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥ 
The deeds are like a dog that is how he is judged in 
God’s court. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਜਾਣੈ ਿਮਹਮਾਨੁ ॥ 
By guru’s grace if the person realizes it;  
ਤਾ ਿਕਛੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੪॥੪॥ 
Then only he attains honor in God’s court. ||4||4|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਤੇਤੀ ਜੇਤਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ॥ 
As good as the teaching is, creates that much devotion. 
Whatever is seen is Your creation.  
ਤੰੂ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥੧॥ 
You speak and You live it. There is none else O mother. 
||1|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ॥ 



My Lord is one.    
ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O brother; he is one and only one. ||1||Pause|| 
ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ੇਛੋਡੈ ਆਪ ੇਲੇਵੈ ਦੇਇ ॥ 
He kills, He saves; He gives and takes. 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਿਵਗਸੈ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 
He sees and rejoices by His grace. ||2|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
He does whatever is to be done. No one else can do 
anything! 
ਜੈਸਾ ਵਰਤੈ ਤੈਸੋ ਕਹੀਐ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥ 
Whatever happens; so we say. It is all Your greatness! 
||3|| 
ਕਿਲ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਠਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ ਪੀਵਤੁ ਰਹੈ ॥ 
In today’s age the liquor of the worldly is enticing and the 
intoxicated mind continues to drink! 
ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ  ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ ॥੪॥੫॥ 
He assumes many forms; poor Nanak says this! ||4||5|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਵਾਜਾ ਮਿਤ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥  
Make your intellect the harmonium and thinking the 
drums. 
ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥ 
Play with devotion and enjoy forever.   
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਏਹੋ ਤਪ ਤਾਉ ॥ 
This is the worship and the practice of penance. 
ਇਤੁ ਰੰਿਗ ਨਾਚਹੁ ਰਿਖ ਰਿਖ ਪਾਉ ॥੧॥ 
Dance this way keeping your feet tuned to the beat. ||1|| 
ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਜਾਣੈ ਸਾਲਾਹ ॥ 
Know that; to be in sync with the beat is the praise of the 
Lord. 
ਹੋਰੁ ਨਚਣਾ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਮਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Other dances produce only the pleasure of mind. 
||1||Pause|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵਜਿਹ ਦੁਇ ਤਾਲ ॥ 
Truth and contentment both play in tune. 
ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥ 
The sound of the ankle bells gives enternal contentment. 
ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 



Attuning to the tune eliminates the other affect. 
ਇਤੁ ਰੰਿਗ ਨਾਚਹੁ ਰਿਖ ਰਿਖ ਪਾਉ ॥੨॥ 
Dance this way keeping your feet tuned to the beat. ||2|| 
ਭਉ ਫੇਰੀ ਹੋਵੈ ਮਨ ਚੀਿਤ ॥ 
Dance in circle intently with heart and soul. 
ਬਹਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਨੀਤਾ ਨੀਿਤ ॥ 
While sitting or standing all the time! 
ਲੇਟਿਣ ਲੇਿਟ ਜਾਣੈ ਤਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥ 
Enjoy rolling in ecstacy knowing that the body will be 
burnt to ashes. 
ਇਤੁ ਰੰਿਗ ਨਾਚਹੁ ਰਿਖ ਰਿਖ ਪਾਉ ॥੩॥ 
Dance this way keeping your feet tuned to the beat. ||3|| 
ਿਸਖ ਸਭਾ ਦੀਿਖਆ ਕਾ ਭਾਉ ॥ 
Keeping company of the disciples is the result of guru’s 
bestowing. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਣੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 
O guru-willed (guru’s follower); listen to the true name. 
ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ॥ 
Nanak says again and again; 
ਇਤੁ ਰੰਿਗ ਨਾਚਹੁ ਰਿਖ ਰਿਖ ਪੈਰ ॥੪॥੬॥ 
Dance this way, keeping your feet tuned to the beat. 
||4||6|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥ 
The creation on earth is created combining air water and 
heat. 
ਅੰਧੁਲੈ ਦਹਿਸਿਰ ਮੂੰਡੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਿਰ ਿਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥੧॥ 
Cutting the head of ten headed; what did he gain killing 
Raawan? ||1|| 
ਿਕਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥ 
What praise we say of You? 
ਤੰੂ ਸਰਬੇ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You fully pervade everywhere. ||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਿਤ ਹਿਥ ਕੀਨੀ ਕਾਲੀ ਨਿਥ ਿਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ 
Creating the creation; You kept the control in Your hand; 
what greatness is it? 
ਿਕਸੁ ਤੰੂ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥੨॥ 
Who should I say is husband or wife as you pervade in 
all. ||2|| 



ਨਾਿਲ ਕੁਟੰਬੁ ਸਾਿਥ ਵਰਦਾਤਾ ਬਰ੍ਹਮਾ ਭਾਲਣ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਗਇਆ ॥ 
Brahma the bestowal, along his family went to search the 
universe. 
ਆਗੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛੇਿਦ ਿਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥੩॥ 
He did not find the end! What fame he gained killing 
Kans? ||3|| 
ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰੁ ਮਿਥਆ ਹੋਿਰ ਭਖਲਾਏ ਿਜ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥ 
Found pearls churing the ocean. Others claimed that they 
found them.  
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ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਿਕਉ ਛਿਪਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਿਡ ਦੀਆ ॥੪॥੭॥ 
Says Nanak; why he keeps the secret. He should have 
given one by one. ||4||7|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕਰਮ ਕਰਤੂਿਤ ਬੇਿਲ ਿਬਸਥਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਹੂਆ ॥ 
Planted a vine of good deeds and God’s name 
blossomed as a fruit. 
ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਜਿਨ ਕੀਆ ॥੧॥ 
God has no form or outline; plays divine music and came 
into existence through guru’s teachings. ||1|| 
ਕਰੇ ਵਿਖਆਣੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥ 
He can explain if someone knows? 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ਸਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He drinks the nectar. ||1||Pause|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਪੀਆ ਸੇ ਮਸਤ ਭਏ ਹੈ ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ  
Those who drink; get intoxicated and all other 
entanglements are broken. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਛੋਡੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ॥੨॥ 
When the soul merges with soul then the desire of 
worldly ends. ||2|| 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦੇਿਖਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥ 
All souls are Your form and the universe is Your worldly 
enticement. 
ਰਾਰੈ ਰੂਿਪ ਿਨਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਵਿਚ ਛਾਇਆ ॥੩॥ 
He is detached and hidden in everything and watches by 
His grace. ||3||  
ਬੀਣਾ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਦਰਸਿਨ ਰੂਿਪ ਅਪਾਰਾ ॥ 
God the yogi plays His instrument that is worth listening. 
ਸਬਿਦ ਅਨਾਹਿਦ ਸੋ ਸਹੁ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਿਵਚਾਰਾ ॥੪॥੮॥ 



The Lord is attuned to divine music says humble Nanak. 
||4||8|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਿਸਿਰ ਭਾਰ ॥ 
My virtues are only the talk of my head. 
ਗਲੀ ਗਲਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ॥ 
These are the words of the Creator. 
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਬਾਿਦ ॥ 
Eating drinking laughing is useless. 
ਜਬ ਲਗੁ ਿਰਦੈ ਨ ਆਵਿਹ ਯਾਿਦ ॥੧॥ 
Till you miss Him intently? ||1|| 
ਤਉ ਪਰਵਾਹ ਕੇਹੀ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥ 
Then you do not worry about anything. 
ਜਨਿਮ ਜਨਿਮ ਿਕਛੁ ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Then you collect what you earned through many lifes. 
||1||Pause|| 
ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਮਤਾਗਲੁ ਮਤਾ ॥ 
The religious leaders speak their own mind. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਬੋਲੀਐ ਸਭੁ ਖਤੋ ਖਤਾ ॥ 
Whatever they say is nonsense. 
ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
With what face they offer their prayer;  
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ਪਾਿਸ ॥੨॥ 
The sin and virtue both are the witnesses! ||2|| 
ਜੈਸਾ ਤੰੂ ਕਰਿਹ ਤੈਸਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥ 
As You make us, so we become. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
Without You, there is no other at all. 
ਜੇਹੀ ਤੰੂ ਮਿਤ ਦੇਿਹ ਤੇਹੀ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥ 
Whatever understanding You bestow we receive! 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵੈ ॥੩॥ 
As it pleases You; You lead us to do. ||3|| 
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ ॥ 
The music wealth enchanting beauties and the family; 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਉਪਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਰ ॥ 
Amongst all originates the nectar. 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਇਹੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥ 
O Nanak that is God’s virtuous wealth and property. 
ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੯॥ 



If someone can contemplate and realize! ||4||9|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਤਾ ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
He came home by His grace and the friends sang the 
songs of joy. 
ਖੇਲੁ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥ 
Seeing the play my mind became happy that my Lord has 
come to marry me. ||1|| 
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Sing the songs of discriminating wisdom, ladies! 
ਹਮਰੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹwਉ   ॥ 
The spouse the life of the world, has come to my home! 
||1||Pause|| 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਿਜ ਹੋਆ ਜਾਂ ਸਹ ੁਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਜਾਿਨਆ ॥  
I was married to Him at guru’s shrine; when I met my 
spouse I came to know! 
 ਿਤਹੁ ਲੋਕਾ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਰਿਵਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੨॥ 
Guru’s teachings are recited in the universe. The ego 
disappeared and the mind became joyful. ||2|| 
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ਹਰੋਿਨ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
He fulfills His deeds; no one else can do it.  
ਿਜਤੁ ਕਾਰਿਜ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥ 
Deed that brings truth contentment kindness and divine 
knowledge, only a few guru-willed realize it. ||3|| 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਪਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
Devotee Nanak says that God is the husband Lord of all. 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥ 
Whom He blesses is happily married forever. ||4||10|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਬਨੁ ਸਮਸਿਰ ਸਹਿਜ ਸਭੁਾਇ ॥ 
The home and the forest look the same in intuitive peace. 
ਦੁਰਮਿਤ ਗਤੁ ਭਈ ਕੀਰਿਤ ਠਾਇ ॥ 
The evil deeds departed and the praise of God took its 
place. 
ਸਚ ਪਉੜੀ ਸਾਚਉ ਮੁਿਖ ਨਾਂਉ ॥ 
True ladder to climb to truth is through reciting God’s 
name. 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਪਾਏ ਿਨਜ ਥਾਉ ॥੧॥ 



Serving the guru, one finds own place inside. ||1|| 
ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥ 
Contemplating, the mind attains the knowledge of six 
Shaastras.   
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The divine light of the perfect Lord is pervading all. 
||1||Pause|| 
ਅਿਧਕ ਿਤਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ॥ 
Excessive thirst makes to perform all sorts of religious 
rituals. 
ਦੁਖੁ ਿਬਿਖਆ ਸੁਖੁ ਤਿਨ ਪਰਹਰੈ ॥ 
The pain of corruption destroys body's peace. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅੰਤਿਰ ਧਨੁ ਿਹਰੈ ॥ 
Lust and anger steal the wealth from inside. 
ਦੁਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੈ ॥੨॥ 
Leaving duality, attains salvation reciting God’s name. 
||2|| 
ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹਣੁ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ॥ 
Praising and adoring God attains peace and 
contentment. 
ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਪਰ੍ੇਮ ੁਗੋਿਬੰਦ ॥ 
Whose friend and companion is the Lord of the universe! 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਿਸੰਦੁ  ॥ 
He is the doer, and He is the forgiver. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਗੈ ਿਜੰਦੁ ॥੩॥ 
My body mind and life is at God’s service. ||3|| 
ਝੂਠ ਿਵਕਾਰ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹ ॥ 
Falsehood and corruption cause terrible suffering. 
ਭੇਖ ਵਰਨ ਦੀਸਿਹ ਸਿਭ ਖੇਹ ॥ 
All religious rituals and social classes are like dust. 
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸ ੋਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
Whoever is born, continues to come and go. 
ਨਾਨਕ ਅਸਿਥਰੁ ਨਾਮੁ ਰਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥ 
O Nanak. Only God’s name bestows immortality; ||4||11||  
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਏਕੋ ਸਰਵਰੁ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥ 
There is only one ocean of beautiful lotus. 
ਸਦਾ ਿਬਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ॥ 
It blossoms  continuously with sublime fragrance. 



ਊਜਲ ਮੋਤੀ ਚੂਗਿਹ ਹੰਸ ॥ 
The swans pick the bright pearls. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ ॥੧॥ 
Whole creation is the children of God. ||1|| 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸ ੋਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ॥ 
Whoever is seen takes birth and death. 
ਿਬਨੁ ਜਲ ਸਰਵਿਰ ਕਮਲੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Without water in the ocean the lotus cannot flourish. 
||1||Pause|| 
ਿਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦੁ ॥ 
Only a rare one realizes and finds the mystery. 
ਸਾਖਾ ਤੀਿਨ ਕਹੈ ਿਨਤ ਬੇਦੁ ॥ 
The Vedas continuously speak of the three branches. 
ਨਾਦ ਿਬੰਦ ਕੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਇ ॥ 
One who is intuitively absorbed in that real tune! 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੨॥ 
Serves the true guru and obtains the supreme status. ||2|| 
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤਉ ਰੰਿਗ ਰਵਾਂਤਉ ॥ 
One who is imbued with the love of the Lord is also 
imbued in salvation. 
ਰਾਜਨ ਰਾਿਜ ਸਦਾ  ਿਬਗਸਾਂਤਉ ॥ 
He is the king of kings and happy forever. 
ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
One whom You preserve, by bestowing Your grace. 
ਬੂਡਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰਿਹ ਤਾਿਰ ॥੩॥ 
Even the sinking stone - You float and take across. ||3|| 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਮਿਹ ਜਾਿਣਆ ॥ 
Your light pervading the universe and You are known in 
the universe. 
ਉਲਟ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਮਿਹ ਆਿਣਆ ॥ 
Reversing the thinking; You are realized within the self. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥੪॥੧੨॥ 
One who worships You devotionally; Nanak touches his 
feet. ||4||12|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਚੀ ਹੁਜਿਤ ਦੂਿਰ ॥ 
Through the teachings of the guru, the arguments go 
away. 
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਿਰ ॥ 



The dirt accumulates on the body through extra 
cleverness. 
ਲਾਗੀ ਮੈਲੁ ਿਮਟੈ ਸਚ ਨਾਇ ॥ 
This filth is eliminated by reciting the true name. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ 
Attuning to God’s name intuitiveiy by guru’s grace. ||1|| 
ਹੈ ਹਜੂਿਰ ਹਾਜਰੁ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
He is ever-present; offer your prayers; He will show up! 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਾਚੁ ਕਰਤੇ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Pain and pleasure are in the Hands of God. ||1||Pause|| 
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ 
One who practices falsehood comes and goes. 
ਕਹਿਣ ਕਥਿਨ ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ 
He cannot be found just by talks? 
ਿਕਆ ਦੇਖਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
You do not understand what you see. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
Without the name the mind is not satisfied. ||2|| 
ਜੋ ਜਨਮੇ ਸ ੇਰੋਿਗ ਿਵਆਪੇ ॥ 
Whoever is born is bothered by disease. 
ਹਉਮ ੈਮਾਇਆ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਪੇ ॥ 
The pain of ego and worldly pleasure torture them. 
ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੇ ॥ 
Those protected by God are saved. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥ 
They taste the nectar serving the guru. ||3|| 
ਚਲਤਉ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਖੈ ॥ 
Tasting the nectar the wandering mind stabilizes. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਭਾਖੈ ॥ 
Serving the guru and reciting the sacred teachings! 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਪਾਏ ॥ 
The salvation attains through the true teachings of the 
guru. 
ਨਾਨਕ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ 
O Nanak, by eradicating ego. ||4||13|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਜੋ ਿਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸਚੁ ਥੀਆ ॥ 
Whatever He does comes true. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 



The guru bestowed the sacred name of God. 
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਿਨ ਭੰਗੁ ॥ 
With God’s name in the heart, the mind does not wander. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ਸੰਗੁ ॥੧॥ 
When the mind is attached to the beloved all the time. 
||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
O Lord, please keep me in Your sanctuary! 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, I tasted the priceless treasure of God’s 
name. ||1||Pause|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 
The true name is truly the good deed and faith. 
ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who have tasted it. 
ਜੋ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ਸ ੇਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
God accepts those attuned to Him. 
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨੁ ॥੨॥ 
Their company is the priceless treasure. ||2|| 
ਹਿਰ ਵਰੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਧਨ ਨਾਰੀ ॥ 
The bride who has obtained Lord as her husband is 
admirable. 
ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
She is attuned to God contemplating guru’s teachings. 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਸੰਗਿਤ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥ 
She saves herself, and saves her family and friends as 
well. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥੩॥ 
Serving the guru she has understood the reality. ||3|| 
ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਿਤ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 
True name is my caste and status. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮੁ ਸਤ ਭਾਉ ॥ 
Good deeds faith and contentment come through truthful 
intentions. 
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਪੂਛ ਨ ਹਇੋ ॥ 
O Nanak, one who is blessed by God is not questioned 
for anything. 
ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੪॥੧੪॥ 



One Lord erases the duality. ||4||14|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਵਿਹ ਆਈ ॥ 
Some come and then go. 
ਇਿਕ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ਰਹਿਹ ਸਮਾਈ ॥ 
Some are imbued with the Lord; they remain absorbed in 
Him. 
ਇਿਕ ਧਰਿਨ ਗਗਨ ਮਿਹ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Some find no place to rest on the earth or the sky. 
ਸੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਿਧਆਵਿਹ ॥੧॥ 
Those unlucky do not recite the name of God. ||1|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
From the perfect guru, the way to salvation is obtained. 
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਖੁ ਵਤ ਅਿਤ ਭਉਜਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
This world is a terrifying ocean of poison; God makes us 
swim across through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਆਿਪ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ॥ 
Those, whom God unites with Him. 
ਿਤਨ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨ ਸਾਕੈ ਪੇਿਲ ॥ 
Cannot be crushed by death. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲ ਰਹਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O friend; the guru-willed remains pure. 
ਿਜਉ ਜਲ ਅੰਭ ਊਪਿਰ ਕਮਲ ਿਨਰਾਰੇ ॥੨॥ 
Like the lotus in water remains untouched. ||2|| 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ॥ 
Whom should we call good or bad? 
ਦੀਸੈ ਬਰ੍ਹਮ ੁਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਲਹੀਐ ॥ 
The guru-willed truly realize God. 
ਅਕਥੁ ਕਥਉ ਗੁਰਮਿਤ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
They speak the unspoken through guru’s teachings! 
ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਵਉ ਪਾਰੁ ॥੩॥ 
Swim across in the company of God’s devotees. ||3|| 
ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬਹੁ ਭੇਦ ॥ 
The Shaastras, the Vedas, the Simritees and all their 
secrets; 
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਰੇਦ ॥ 
Attaining the taste of God’s name is as good as bathing 
at sixty-eight shrines. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
The guru-willed is pure and the filth does not touch him. 
ਨਾਨਕ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਡੇ ਧੁਿਰ ਭਾਗੈ ॥੪॥੧੫॥ 
O Nanak; those who have God’s name enshrined in their 
mind are fortunate from destiny. ||4||15|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥ 
Bowing down I touch the feet of my guru again and 
again; I see God through Him. 
ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਰਿਵਆ ਿਹਰਦੈ ਦੇਿਖ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ 
Contemplating, I recite God intently and realize Him in my 
heart. ||1|| 
ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
Reciting the name of God attains salvation. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਲਾਭੈ ਿਮਟੈ ਅਿਗਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Found the jewel by guru’s grace. The ignorance 
eliminated and got enlightened. ||1||Pause|| 
ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਟਿਹ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
By merely saying God, the bonds of ego do not break 
and the doubt does not depart. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਹਉਮ ੈਤੂਟੈ ਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥ 
Meeting the guru eliminates ego; then only saying God 
means anything? ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Saying the name of God through worship of the beloved 
attains peace. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 
Bestowal of life the love of devotees bestows salvation 
through guru’s teachings. ||3|| 
ਮਨ ਿਸਉ ਜੂਿਝ ਮਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
One who dies fighting his own mind, finds God enshrining 
Him in the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥ 
O Nanak, if the life of the world bestows His mercy, one 
intuitively attunes to the  love of God! ||4||16|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਕਸ ਕਉ ਕਹਿਹ ਸੁਣਾਵਿਹ ਿਕਸ ਕਉ ਿਕਸ ੁਸਮਝਾਵਿਹ ਸਮਿਝ ਰਹੇ ॥ 
Who do we say or preach. Who to guide that will 
understand.  



ਿਕਸੈ ਪੜਾਵਿਹ ਪਿੜ ਗੁਿਣ ਬੂਝੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੰਤੋਿਖ ਰਹੇ ॥੧॥ 
Who to teach that will understand the virtues by studying 
and attain contentment through guru’s teachings. ||1|| 
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ਐਸਾ ਗੁਰਮਿਤ ਰਮਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Reciting the name of God through guru’s teachings this 
way. 
ਹਿਰ ਭਜੁ ਮੇਰ ੇਮਨ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my soul, recite the name of the unfathomable Lord. 
||1||Pause|| 
ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥ 
Devotionally worshipping God brings joy. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੂਚੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸੰਗਾ ॥ 
Praising God purifies forever. 
ਿਮਿਥਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Birth of the faithless in the world is useless.  
ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਜਨੁ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰਾ ॥੨॥ 
Humble devotee of the Lord remains unattached. ||2|| 
ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 
Praising God the body becomes pure.    
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥ 
By searching the soul intently. 
ਆਿਦ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੀਰਾ ॥ 
The Lord is the infinite primal being, beyond imagination, 
the priceless jewel. 
ਲਾਿਲ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ 
My mind is totally content, imbued with my beloved. ||3|| 
ਕਥਨੀ ਕਹਿਹ ਕਹਿਹ ਸ ੇਮੂਏ ॥ 
People speak and babble on and on and die. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਤੰੂ ਹੈ ॥ 
God is not far away - O God; You are right here. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਦੇਿਖਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ॥ 
I have seen, the whole world is engrossed in the worldly 
pleasures. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੧੭॥ 
O Nanak; recite the name of God through guru’s 
teachings. ||4||17|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਿਤਤੁਕਾ ॥ Aasaa, First Mahalla, Ti-Tukas: 
ਕੋਈ ਭੀਖਕੁ ਭੀਿਖਆ ਖਾਇ ॥ 



Some survive by begging. 
ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Some become kings. 
ਿਕਸ ਹੀ ਮਾਨੁ ਿਕਸੈ ਅਪਮਾਨੁ ॥ 
One receives honor, and another dishonor. 
ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੇ ਧਰੇ ਿਧਆਨੁ ॥ 
The Lord destroys and creates carefully. 
ਤੁਝ ਤੇ ਵਡਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
There is no other as great as You. 
ਿਕਸੁ ਵੇਖਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Who should I tell this good news? ||1|| 
ਮੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
O God; Your name is my resolve. 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are the bestowal, the doer O Creator. ||1||Pause|| 
ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਉ ਵੀਗਾ ਜਾਉ ॥ 
I have not walked on Your path; I have followed the 
crooked path. 
ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 
In the court of the Lord, I find no place to sit. 
ਮਨ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਬੰਧ ੁ॥ 
I am mentally blind, absorbed in  worldly wealth. 
ਖੀਨ ਖਰਾਬੁ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਕੰਧੁ ॥ 
The wall of my body is wearing down growing weaker. 
ਖਾਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ॥ 
I want to eat and live longer. 
ਲੇਖੈ ਤੇਰੈ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸ ॥੨॥ 
But the life and food are already decided by You. ||2|| 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਅੰਧੁਲੇ ਦੀਪਕੁ ਦੇਇ ॥ 
All the time You give light to the blind. 
ਭਉਜਲ ਡੂਬਤ ਿਚੰਤ ਕਰੇਇ ॥ 
Because You are worried about the people drowning in 
the world ocean. 
ਕਹਿਹ ਸੁਣਿਹ ਜੋ ਮਾਨਿਹ ਨਾਉ ॥ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who recite and listen to the name of God. 
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Nanak says this one prayer. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਿਸ ॥੩॥ 
The soul and body belong to You, O Lord! ||3|| 



ਜਾਂ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
When You bless; I recite Your Name. 
ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥ 
So that I can sit in Your court. 
ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਇ ॥ 
When it pleases You; the evil departs. 
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਆਇ ॥ 
The jewel of spiritual wisdom comes to dwell in the mind. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ॥ 
BY Your grace, one meets the guru. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥੪॥੧੮॥ 
Nanak pays respect to those who swim across the 
terrible world ocean. ||4||18|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ Aasaa, First Mahalla, Panch-Padas: 
ਦੁਧ ਿਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਿਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਿਮ ਨਾਹੀ ॥ 
Cow without milk, bird without wings, growing without 
water is useless! 
ਿਕਆ ਸੁਲਤਾਨੁ ਸਲਾਮ ਿਵਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
What is an emperor, without respect? The house without 
Your name is dark. ||1|| 
ਕੀ ਿਵਸਰਿਹ ਦੁਖੁ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥ 
Forgetting You brings terrible pain. 
ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤੰੂ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If it gives pain then why should anyone forget You? 
||1||Pause|| 
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ  ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥ 
The eyes gone blind the tongue does not taste, the ears 
do not hear sound of wind! 
ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥ 
You need help to walk; that is what happens without 
serving God. ||2|| 
ਅਖਰ ਿਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਿਸਿੰਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ 
The immortal tree is in the garden of a large farm; water it 
with intent. 
ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਿਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥ 
Gives lots of fruit of one name to all but cannot enjoy 
without luck. ||3|| 
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਿਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਿਕਸੈ ਨਾਹੀ ॥ 
All beings are your; but without service no one bears fruit. 



ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 
Pain and pleasure come by Your will. No one survives 
without Your name. ||4|| 
ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਤਾਂ ਜੁਗਿਤ ਨਾਹੀ ॥ 
What good is life and death without knowledge? Although 
I live but I do not have any!   
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ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥ 
Says Nanak, You give life to the beings; keep me as You 
please. ||5||19|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥ 
Let the body be the Brahmin, and the mind be the 
loincloth. 
ਿਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਿਧਆਨੁ ਕੁਸਪਾਤੀ ॥ 
Let spiritual wisdom be the sacred thread, and meditation 
the ceremonial grass ring. 
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥ 
And beg for the praise of the name of God!  
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰ੍ਹਿਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ 
By guru’s grace absorb in God! ||1|| 
ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
O religious scholar, contemplate God in such a way! 
ਨਾਮੇ ਸੁਿਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attain cleanliness intellect and good character reciting 
God’s name. ||1||Pause|| 
ਬਾਹਿਰ ਜਨੇਊ ਿਜਚਰੁ ਜੋਿਤ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥ 
The outer sacred thread is worthwhile only as long as the 
divine light is inside. 
ਧਤੋੀ ਿਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥ 
Make reciting the Name of God your loincloth and the 
mark on the forehead. 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥ 
Here and hereafter, the Name will accompany you. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਿਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥ 
Do not think of anything else but God. ||2|| 
ਪੂਜਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਿਲ ॥ 
Worship the Lord lovingly and burn your desire for the 
worldly wealth. 



ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥ 
See only One God; do not search for anyone else.  
ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ 
Become aware of reality in the sky of the tenth gate! 
ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਠ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥ 
Read Lord's word and contemplate it. ||3|| 
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
Contemplating intently the fear of doubt goes away. 
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਿਬ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
At night when guard is watching, the thief does not break 
in. 
ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਿਟ ਜਾਣੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ॥ 
Let the mark on the forehead know one God. 
ਬੂਝੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕੁ ॥੪॥ 
Then you realize God in your mind. ||4|| 
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਿਤਆ ਜਾਇ ॥ 
Through ritualistic actions, God cannot be won over. 
ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ॥ 
Reciting sacred scriptures His value cannot be estimated. 
ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹ ੁਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The eighteen Puraanas and the four Vedas do not know 
His mystery. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ੁਿਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ 
O Nanak, the true guru shows the Lord! ||5||20|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਸੇਵਕੁ ਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥ 
He is the student, servant, and humble devotee! 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਈ ॥ 
Only the guru-willed can become the servant of God. 
ਿਜਿਨ ਿਸਿਰ ਸਾਜੀ ਿਤਿਨ ਫੁਿਨ ਗੋਈ ॥ 
He, who created the universe, shall ultimately destroy it. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ 
Without Him, there is no other at all. ||1|| 
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite the name of God through guru’s teachings. The 
guru-willed is found truthful, in God’s court.  
ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
True request and the truthful prayer! 
ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸਣੇੁ ਸਾਬਾਿਸ ॥ 



God hears in His palace and adores.  
ਸਚੈ ਤਖਿਤ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 
He invites the truthful to His throne. 
ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 
And bestows greatness on him; that which He wills, 
happens. ||2|| 
ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਤੂਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
You are the judge in Your court. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
Guru's teaching is the true password. 
ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 
One who obeys Lord's command, goes there. 
ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੩॥ 
With the password of truth, nobody stops him. ||3|| 
ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਵਖਾਣਿਹ ਵੇਦੁ ॥ 
The Pandit reads and explains Vedas. 
ਅੰਤਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਭੇਦੁ ॥ 
God lives in him but does not know. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Without the guru, understanding and realization are not 
obtained. 
ਸਾਚਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥ 
God is pervading everywhere. ||4|| 
ਿਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
What should I say and describe? 
ਤੰੂ ਆਪੇ ਜਾਣਿਹ ਸਰਬ ਿਵਡਾਣੀ ॥ 
You know O wonderful Lord! 
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
O Nanak; there is only one door and one court. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਤਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ ॥੫॥੨੧॥ 
God lives there! ||5||21|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕਾਚੀ ਗਾਗਿਰ ਦੇਹ ਦੁਹੇਲੀ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
This body is like an earthen pitcher. Suffers pain of birth 
and death. 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਪਾਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
How can this terrifying world-ocean be crossed? Without 
God the guru, it cannot be crossed. ||1|| 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਹਰੇ ॥ 



There is no one else without You O my beloved! 
ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੰੂਹੈ ਿਤਸੁ ਬਖਸੇ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are in all colors and forms; You bless those You 
bestow Your grace! ||1||Pause|| 
ਸਾਸੁ ਬੁਰੀ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਿਪਰ ਿਸਉ ਿਮਲਣ ਨ ਦੇਇ ਬੁਰੀ ॥ 
My mother-in-law is evil; she does not let me live at 
home. She does not let me meet with my Husband Lord. 
ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇ ਹਉ ਚਰਨ ਸਰੇਵਉ ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਨਦਿਰ ਧਰੀ ॥੨॥ 
I touch the feet of my friend companion. God has 
gracefully looked at me by guru’s grace. ||2|| 
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ਆਪੁ ਬੀਚਾਿਰ ਮਾਿਰ ਮਨੁ ਦੇਿਖਆ ਤੁਮ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ॥ 
I searched intently in my mind and found; there is no 
friend like You. 
ਿਜਉ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਿਹ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ॥੩॥ 
As You wish so I live. The pain and pleasure whatever 
You give I accept. ||3||  
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੋਊ ਿਬਨਾਸਤ ਿਤਰ੍ਹੁ ਗੁਣ ਆਸ ਿਨਰਾਸ ਭਈ ॥ 
Hope and desire have both been dispelled; I have been 
saddened by three qualities. 
ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਓਟ ਲਹੀ ॥੪॥ 
The guru-willed attains the state of divinity through the 
support of the congregation of saints. ||4|| 
ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਸਗਲੇ ਸਿਭ ਜਪ ਤਪ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ 
One who has the invisible, inscrutable Lord in his mind 
attains every type of higher knowledge. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਏ ਸਹਜ ਸੇਵਾ ॥੫॥੨੨॥ 
O Nanak, the mind is imbued with Lord's name, finds 
peace through guru’s service. 
||5||22|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ Aasaa, First Mahalla, Panch-Padas: 
ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹ ੁਸਭ ਕਾਰ ॥ 
Your attachment to your family, your attachment to all 
your affairs 
ਮੋਹੁ ਤੁਮ ਤਜਹੁ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ ॥੧॥ 
Renounce all your attachments. They are all useless. ||1|| 
ਮੋਹੁ ਅਰੁ ਭਰਮੁ ਤਜਹੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਬੀਰ ॥ 
Renounce your attachments and doubts, O brother, 
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Dwell on the true name in your mind and body. 
||1||Pause|| 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਾ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
When one receives the priceless treasure of the true 
name! 
ਰੋਵੈ ਪੂਤੁ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ॥੨॥ 
Neither the children cry nor the mother grieves. ||2|| 
ਏਤੁ ਮੋਿਹ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
In this attachment, the world is drowned. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਿਰ ॥੩॥ 
A few guru-willed swim across! ||3|| 
ਏਤੁ ਮੋਿਹ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਿਹ ॥ 
Because of this attachment, people are born again and 
again. 
ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਿਹ ॥੪॥ 
Due to the emotional attachment, they go to the city of 
death. ||4|| 
ਗੁਰ ਦੀਿਖਆ ਲੇ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Practice meditation and penance taking lessons from the 
guru. 
ਨਾ ਮੋਹੁ ਤੂਟ ੈਨਾ ਥਾਇ ਪਾਿਹ ॥੫॥ 
If attachment is not broken, nothing helps! ||5|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਏਹੁ ਮੋਹੁ ਜਾਇ ॥ 
But if He bestows His grace, then this attachment 
departs. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੬॥੨੩॥ 
O Nanak, then one remains merged in God. ||6||23|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla; 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ 
He, the true, invisible, infinite Lord does everything. 
ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੰੂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ 
I am a sinner, You are the forgiver. ||1|| 
ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ॥ 
Everything happens by Your will. 
ਮਨਹਿਠ ਕੀਚੈ ਅੰਿਤ ਿਵਗੋਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who acts in stubborn-mindedness is ruined in the 
end. ||1||Pause|| 
ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਮਿਤ ਕੂਿੜ ਿਵਆਪੀ ॥ 
The intellect of the self-willed is engrossed in falsehood. 



ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣ ਪਾਿਪ ਸੰਤਾਪੀ ॥੨॥ 
Without reciting God it suffers in sin. ||2|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਿਤਆਿਗ ਲਾਹਾ ਿਕਛੁ ਲੇਵਹੁ ॥ 
Renounce evil-mindedness, and reap the rewards. 
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਅਭੇਵਹੁ ॥੩॥ 
Whoever is born, comes from the mysterious God. ||3|| 
ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ॥ 
Such is my friend and companion; 
ਗੁਰ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੪॥ 
Meeting with the guru, the God, devotional worship is 
rehearsed. ||4|| 
ਸਗਲੀ ਸਉਦੀ  ਤੋਟਾ ਆਵੈ ॥ 
In all other transactions, one suffers loss. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੫॥੨੪॥ 
The name of Lord is pleasing to Nanak's mind. ||5||24|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ Aasaa, First Mahalla, Chau-Padas: 
ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ 
Contemplating the knowledge is a good deed. 
ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥੧॥ 
When there are five passions, then one visits the sacred 
shrine. ||1|| 
ਘੁੰਘਰੂ ਵਾਜੈ ਜੇ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥ 
The bells ring if the mind is tuned. 
ਤਉ ਜਮੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋ ਿਸਉ ਆਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Then; what can the devil of death do to me? ||1||Pause|| 
ਆਸ ਿਨਰਾਸੀ ਤਉ ਸੰਿਨਆਸੀ ॥ 
When you abandon hope and desire, then you are truly 
detached. 
ਜਾਂ ਜਤੁ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ॥੨॥ 
When the Yogi practices self-discipline. It is the function 
of body only. ||2|| 
ਦਇਆ ਿਦਗੰਬਰੁ ਦੇਹ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Through compassion, the naked hermit reflects on his 
body only. 
ਆਿਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੀ ॥੩॥ 
He kills himself, instead of killing others. ||3|| 
ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਿਰ ਵੇਸ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ 
O Lord, You are the only one, although there are many 
other disguises. 



ਨਾਨਕੁ ਜਾਣੈ ਚੋਜ ਨ ਤੇਰੇ ॥੪॥੨੫॥ 
Nanak does not know Your wondrous plays. ||4||25|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਿਰ ਧੋਵਾ ॥ 
I am not stained by only one sin that could be washed 
clean by virtue. 
ਮੇਰਾ ਸਹ ੁਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਿਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ 
My Husband Lord is awake, while I sleep through whole 
night! ||1|| 
ਇਉ ਿਕਉ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ 
In this way, how can I become dear to my Husband Lord? 
ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਿਨਸ ਭਿਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My Husband Lord remains awake, while I sleep through 
the entire night. ||1||Pause|| 
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ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥ 
Thirsty with desire I come to the bed. 
 ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨॥ 
I do not know whether He will be pleased with me or not. 
||2|| 
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
How do I know what will happen to me, O mother? 
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
Without seeing God I cannot survive. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਚਾਿਖਆ ਮੇਰੀ ਿਤਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥ 
I have not tasted His love, and my thirst is not quenched. 
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੩॥ 
My beautiful youth has disappeared and the soul-bride is 
repenting. ||3|| 
ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ ਿਪਆਸੀ ॥ 
Now I am awake thirsty of desire. 
ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਿਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am depressed; I have no hope at all. ||1||Pause|| 
ਹਉਮ ੈਖੋਇ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੁ ॥ 
She overcomes her ego and adorns herself. 
ਤਉ ਕਾਮਿਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥ 
Then Husband Lord now ravishes and enjoys the soul-
bride on His bed. ||4|| 
ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥ 



Then, O Nanak, the bride becomes pleasing to the mind 
of her Husband Lord; 
ਛੋਿਡ ਵਡਾਈ ਅਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥ 
She gives up ego and is absorbed in her Lord. 
||1||Pause||26|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ 
In this world of my father's house, I, the soul-bride, have 
been childish. 
ਿਤਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥ 
I did not realize the essence of my Husband Lord. ||1|| 
ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
My Husband is one and only one; there is no other like 
Him. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If He bestows His grace, then I shall meet Him. 
||1||Pause|| 
ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥ 
In the in-law's house, I the soul-bride realized the truth. 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਿਣਆ ॥੨॥ 
I intuitively realized my Husband Lord. ||2|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਿਤ ਆਵੈ ॥ 
Guru’s grace realizes such wisdom. 
ਤਾਂ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੩॥ 
Then the soul-bride becomes pleasing to the mind of the 
Husband Lord. ||3|| 
ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
Says Nanak, she who adorns her with devotional love of 
God. 
ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥ 
Enjoys her Husband Lord forever on her bed. ||4||27|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਨ ਿਕਸ ਕਾ ਪੂਤੁ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਮਾਈ ॥ 
No one is anyone else's son, and no one is anyone else's 
mother. 
ਝੂਠੈ ਮੋਿਹ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧॥ 
Through false attachments, people wander around in 
doubt.   
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਹਉ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ॥ 



O My Lord I am created by You. 
ਜਾਂ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If You bless I recite Your name. ||1||Pause|| 
ਬਹੁਤੇ ਅਉਗਣ ਕੂਕੈ ਕੋਈ ॥ 
Person filled with sins may cry loudly. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥੨॥ 
But he is forgiven only when the Lord so wills. ||2|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈ ॥ 
Guru’s grace destroys the evil. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੩॥ 
Wherever I look, there I find God. ||3|| 
ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਿਤ ਆਵੈ ॥ 
Says Nanak, if one comes to such an understanding; 
ਤਾਂ ਕੋ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨੮॥ 
Then he truly absorbs in true Lord. ||4||28|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਪਦੇ ॥ Aasaa, First Mahalla, Du-Padas: 
ਿਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥ 
He who created water and fire resides in it. 
ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ 
The lotus is not touched by false attachment. I will drown 
if I do that. ||1|| 
ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 
O foolish mind why don't you miss  God? 
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Forgetting God your virtues shall wither away. ||1||Pause|| 
ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥ 
I am not a celibate, truthful, or a scholar; I was born 
foolish and ignorant. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਸਰਣਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਤੰੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੨੯॥ 
Prays Nanak; I seek the sanctuary of those who do not 
forget You. ||2||29|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਛਅ ਘਰ ਿਛਅ ਗੁਰ ਿਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥ 
There are six systems of philosophy, six teachers, and 
six doctrines. 
ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 
But there is only one guru in many disguises. ||1|| 
ਜੈ ਘਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਿਤ ਹੋਇ ॥ 
That house where the praises of the Creator are sung! 



ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You protect that house; that is Your greatness. 
||1||Pause|| 
ਿਵਸੁਏ ਚਿਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਿਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਭਇਆ ॥ ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਿਤ 
ਅਨੇਕ   
The seconds, minutes, hours, days, weekdays months 
and seasons all originate from one sun. 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੩੦॥ 
O Nanak, See; how many disguises God has? ||2||30|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥  
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ  ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, Third House, First Mahalla: 
ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉiਠ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 
You may have army of thousands, marching band of 
thousands and lances, and thousands of men to get up 
and salute you. 
ਲਖਾ ਉਪਿਰ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਿਠ ਰਾਖਿਹ ਮਾਨੁ ॥ 
Your rule may extend over thousands of miles, and 
thousands of men may  get up to honor you. 
ਜਾਂ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਿਭ ਿਨਰਾਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥ 
But if you are not honored in God’s court then all of your 
show is useless. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥ 
Without the name of the Lord, the world is in turmoil.    
ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You may teach the ignorant as much as you want. He will 
still be ignorant. ||1||Pause|| 
ਲਖ ਖਟੀਅਿਹ ਲਖ ਸੰਜੀਅਿਹ ਖਾਜਿਹ ਲਖ ਆਵਿਹ ਲਖ ਜਾਿਹ ॥ 
You may earn thousands, collect thousands, and spend 
thousands; gain or lose thousands! 
ਜਾਂ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਿਕਥੈ ਿਫਿਰ ਪਾਿਹ ॥੨॥ 
If you are not honored in God’s court, then where will you 
go to find it? ||2|| 
ਲਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਪੁਰਾਣ ॥ 
Thousands of Shaastras may be explained to the mortal, 
and thousands of scholars may read the Puraanas. 
ਜਾਂ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ੇਕੁਪਰਵਾਣ ॥੩॥ 
If you are not honored in God’s court, then all this is 



unacceptable. ||3|| 
ਸਚ ਨਾਿਮ ਪਿਤ ਊਪਜੈ ਕਰਿਮ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ  
Honor comes from the true name contemplating the 
name of the Creator. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਹਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥ 
O Nanak if it abides in the mind all the time, attains 
salvation. ||4||1||31|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ  ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਿਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥ 
One name is my lamp; I have put the oil of pain in it. 
ਉਿਨ ਚਾਨਿਣ ਓਹੁ ਸੋਿਖਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥ 
It gave light, sucking the oil and meeting the devil of 
death is erased. ||1|| 
ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕਿੜ ਪਾਇ ॥ 
O people; do not make fun of it! 
ਲਖ ਮਿੜਆ ਕਿਰ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Thousands of logs piled together; needs only a tiny flame 
to burn. ||1||Pause|| 
ਿਪੰਡੁ ਪਤਿਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਿਕਿਰਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
The plate of food of my body is God’s name, the name of 
true Creator. 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 
Here and hereafter, in the past and in the future, this is 
my resolve. ||2|| 
ਗੰਗ ਬਨਾਰਿਸ ਿਸਫਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥ 
You are praised O Lord of the soul by bathing in Ganges 
at Banaras. 
ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥ 
It is the true bath only if Your name is enshrined in the 
mind. ||3|| 
ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰੁ ਛਿਮਛਰੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਵਿਟ ਿਪੰਡੁ ਖਾਇ ॥ 
Some people feed the Brahmins for the sake of their 
forefathers and gods. 
ਨਾਨਕ ਿਪੰਡੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੰੂ ਿਨਖੂਟਿਸ ਨਾਿਹ ॥੪॥੨॥੩੨॥ 
O Nanak, the gift of food from the Lord never exhausts. 
||4||2||32|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ Aasaa, Fourth House, First Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਦੇਵਿਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥ 
The gods suffered, hunger and bathed at sacred shrines 
to visualize You. 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਿਤ ਮਿਹ ਰਹਤੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥ 
The yogis, celibates live their way, some wear the 
ritualistic saffron robes. ||1|| 
ਤਉ ਕਾਰਿਣ ਸਾਿਹਬਾ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ॥ 
For Your sake, O Lord my master, they do all this; 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your names and forms are endless. Still no one can 
explain Your virtues. ||1||Pause|| 
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋਿਡ ਿਵਲਾਇਿਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥ 
Leaving behind hearth and home, palaces, elephants, 
horses and native lands, mortals have journeyed to 
foreign lands. 
ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਬਰ ਸਾਿਲਕ ਸਾਿਦਕ ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥ 
The spiritual leaders, prophets, seers and men of faith 
renounced the world for Your sake. ||2|| 
ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥ 
Renouncing tasty food, comfort, happiness and 
pleasures, some have abandoned their clothes and 
become naked. 
ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਿਰ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥ 
Those who feel the pain of Your name become saints. 
||3|| 
ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਿਸਖਾ ਸੂਤੁ ਧੋਤੀ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ॥ 
Some wear skins, carry begging bowls, wooden staffs, 
and sit on deerskin. Others keep a few long hairs in the 
middle of the head and wear sacred threads and 
loincloth. 
ਤੰੂ ਸਾਿਹਬੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਿਤ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥ 
You are the master O lord, I am Your puppet. Prays 
Nanak; then what I worry about my social status? 
||4||1||33|| 
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ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੧ Aasaa, Fifth House, First Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭੀਤਿਰ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਿਨ ਵਾਸੇ ॥ 



The five evil passions live hidden in the mind. 
ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਿਹ ਜੈਸੇ ਭਵਿਹ ਉਦਾਸੇ ॥੧॥ 
They do not remain still, but move around like 
renunciates. ||1|| 
ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹੈ ॥ 
My soul does not stay connected to the kind Lord. 
ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਿਧਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is greedy, deceitful, sinful and hypocrite attached to the 
worldly wealth. ||1||Pause|| 
ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਿਲ ਪਿਹਰਉਗੀ ਹਾਰੋ ॥ 
I will wear the garland of flowers around my neck. 
ਿਮਲੈਗਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਤਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ॥੨॥ 
When I meet my beloved, then I will wear jewelry and 
make up. ||2|| 
ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕੁ ਭਤਾਰੋ ॥ 
I have five companions and one spouse. 
ਪੇਿਡ ਲਗੀ  ਹੈ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ॥੩॥ 
The soul surrounded by companions like branches has to 
parish finally. ||3|| 
ਪੰਚ ਸਖੀ ਿਮਿਲ ਰੁਦਨੁ ਕਰੇਹਾ ॥ 
The five companions will grieve together. 
ਸਾਹੁ ਪਜੂਤਾ ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ ॥੪॥੧॥੩੪॥ 
When the soul is trapped prays Nanak, it has to pay its 
dues. ||4||1||34|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, Sixth House, First Mahalla: 
ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ   
If the mind was a pearl of a necklace strung by the thread 
of air; 
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਿਣ ਤਿਨ ਪਿਹਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ 
The soul-bride wears it with compassion and the Lord 
enjoys His lovely bride. ||1|| 
ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਿਣ ਕਾਮਿਣ ਮੋਹੀ ॥ 
The bride soul is fascinated by the qualities of jewels. 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਿਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your glorious virtues are not found in anything else. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਲੇ ਪਿਹਰੈ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਤੁ ਲੇਈ ॥ 



If the bride wears the necklace of God’s name and makes 
God the toothpaste. 
ਕਰ ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਿਹਰੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥ 
If she enshrines God in her mind like wearing a bracelet 
on the wrist! ||2|| 
ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਿਹਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ ॥ 
If she wears God like a ring and wears the transcendent 
Lord as her silken clothes!  
ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਿਣ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥ 
If she wears a weight of contentment and the tint of God’s 
name as eye lashes. ||3|| 
ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰਈੇ ॥ 
If she lights the lamp in her mind, and makes her body 
the bed of the Lord. 
ਿਗਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥ 
Then; when the King of spiritual wisdom comes to her 
bed, He shall enjoy with her. ||4||1||35|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਿਤਸੁ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥ 
Whatever He does, happens. What can we say about it O 
brother? 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਕੀਤੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੧॥ 
Whatever has to be done, God is doing; what can we do 
after that? ||1|| 
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਭਲਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥ 
The order You give is great if it pleases You. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Nanak, he who is absorbed in the true name is 
honored! ||1||Pause|| 
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਿਲਿਖਆ ਬਾਹੁਿੜ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The deeds are done according to pre-ordained destiny; 
there is no second order? 
ਜੈਸਾ ਿਲਿਖਆ ਤੈਸਾ ਪਿੜਆ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥ 
As it is written, so it is read; no one can erase it. ||2|| 
ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ  
He who talks a lot in Lord's court is just a wanderer in the 
bazaar. 
ਸਤਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪਕੈ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ ॥੩॥ 
The chess game does not end; instead stays in play all 



the time! ||3|| 
ਨਾ ਕੋ ਪਿੜਆ ਪੰਿਡਤੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਮੰਦਾ  
There is no literate scholar or an ignorant evil.  
ਬੰਦੀ ਅੰਦਿਰ ਿਸਫਿਤ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ ॥੪॥੨॥੩੬॥ 
One who is humble and praised is the real man. 
||4||2||36|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੈ ਮਿਹ ਮੁੰਦਰ੍ ਾ ਿਖੰਥਾ ਿਖਮਾ ਹਢਾਵਉ ॥ 
Make guru’s teachings as the ear rings and the begging 
bag as forgiveness. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਿਰ ਮਾਨਉ ਸਹਜ ਜੋਗ ਿਨਿਧ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 
Whatever the Lord does, accept at face value; this is how 
you attain the state of contentment. ||1|| 
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ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਜੋਗੰ ॥ 
O Elder; the devotees have been worshipping God 
through all the ages. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Through sacred name of God, enjoy the divine 
knowledge. ||1||Pause|| 
ਿਸਵ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਆਸਿਣ  ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਿਤਆਗੀ ਬਾਦੰ ॥ 
Enjoy God’s essence in worshipping mode giving up 
desires and conflicts. 
ਿਸੰਙੀ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਧੁਿਨ ਸੋਹੈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪੂਰੈ ਨਾਦੰ ॥੨॥ 
Reciting guru’s teachings attains the melody of divine 
music. ||2|| 
ਪਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨ ਮਿਤ ਡੰਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਬਭੂਤੰ ॥ 
Devotion is the guide of divine knowledge like walking 
stick in the past and today’s age. 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਰਹਰਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰਥੁ ਅਤੀਤੰ ॥੩॥ 
Praising God is my prayer. This is the way of the guru-
willed from ages. ||3|| 
ਸਗਲੀ ਜੋਿਤ ਹਮਾਰੀ ਸੰਿਮਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ ॥ 
This is the posture I sit to enjoy the complete 
enlightenment; God has many forms and worshipped 
many ways. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਭਰਥਿਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਲਵ ਏਕੰ ॥੪॥੩॥੩੭॥ 
Says Nanak, listen, O Bharthari Yogi: worship God 
single-mindedly. ||4||3||37|| 



ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਗੁੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਧਾਵੈ ਕਿਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Make divine wisdom your molasses, and devotion the 
tree bark! 
ਭਾਠੀ ਭਵਨੁ ਪਰ੍ੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਿਸ ਅਿਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥ 
Paste the furnace with love. That is how the nectar is 
distilled. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ॥ 
O elder; drinking the intoxicating sublime taste of God’s 
name attains peace. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਬਨੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਿਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mind attuned with love all the time plays the divine 
music. ||1||Pause|| 
ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਿਪਆਲਾ ਸਹਜੇ ਿਤਸਿਹ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ 
Whom God bestows His grace, gives the full cup to drink  
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਿਕਆ ਮਿਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥ 
The trader of the nectar never touches liquor! ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥ 
God accepts immediately; whoever drinks guru’s sacred 
sermon. 
ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿਤ ਬੈਕੰੁਠੈ ਕਰੈ ਿਕਆ ॥੩॥ 
One who longs to see the door of God’s palace; what he 
cares about heaven? ||3|| 
ਿਸਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ  
Dyed in God’s praises is detached from the world; does 
not lose life in a gamble. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਭਰਥਿਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥ 
Says Nanak, listen, O Bharthari Yogi: get intoxicated in 
God’s nectar. ||4||4||38|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥ 
Having conquered Khuraasaan, Baabar terrified 
Hindustan. 
ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਿਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥ 
The Creator did not blame instead sent the Mugals as the 
messenger of death. 
ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 
The people were slaughtered. You did not feel any pain? 
||1|| 



ਕਰਤਾ ਤੰੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ 
O Creator; You are the master of all. 
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If the powerful kills the powerful; then there is no grief! 
||1||Pause|| 
ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮ ੈਸਾ ਪੁਰਸਾਈ  
But if a powerful tiger kills a flock of sheep then its master 
must show his manhood. 
ਰਤਨ ਿਵਗਾਿੜ ਿਵਗੋਏ ਕੁਤੀ ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥ 
It is like the low life throws diamonds in the fire and no 
one pays attention! 
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
You unite, and You separate; it is all your greatness! ||2|| 
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥ 
One may call himself great and enjoys the pleasures he 
wishes. 
ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ ॥ 
But in the eyes of the master, he is another worm 
whatever grain he eats. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਤਾ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥ 
One who kills his ego and self surrenders reciting God’s 
name. Says Nanak, attains something. ||3||5||39|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੩  Raag Aasaa, Second House, Third 
Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵੈ ਵਡਭਾਿਗ ॥ 
The fortunate visualizes God. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਬੈਰਾਿਗ ॥ 
Through guru's teachings feels the separation from God. 
ਖਟੁ ਦਰਸਨੁ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
The six systems of philosophy are persistent. 
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ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥੧॥ 
To visualize the guru is the permanent and beyond 
imagination. ||1|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Visualizing the guru is the way to liberation. 
ਸਾਚਾ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



True Lord dwells in the mind. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਦਰਸਿਨ ਉਧਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Visualizing the guru, the world is saved. 
ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਿਪਆਰਾ ॥ 
If one embraces it with love and devotion! 
ਭਾਉ ਿਪਆਰਾ ਲਾਏ ਿਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥ 
Rare are those who really love the guru. 
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Visualizing the guru, everlasting peace is obtained. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਿਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
Visualizing the guru, salvation is attained. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 
Serving the guru, one's family is saved. 
ਿਨਗੁਰੇ ਕਉ ਗਿਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ ॥ 
There is no salvation for those who have no guru. 
ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੇ ਚੋਟਾ ਖਾਹੀ ॥੩॥ 
Robbed by bad deeds suffers pain. ||3|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਖੁ ਸਾਂਿਤ ਸਰੀਰ ॥ 
Through guru’s teachings the body finds peace and 
tranquility. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਾ ਕਉ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥ 
Those guru-willed do not suffer any pain. 
ਜਮਕਾਲੁ ਿਤਸੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
The devil of death does not scare them. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧॥੪੦॥ 
O Nanak, the guru-willed is absorbed in the true Lord. 
||4||1||40|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਬਿਦ ਮੁਆ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
One who is completely absorbed in guru’s teachings 
eliminates ego. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ 
Serving the guru, the greed does not bother. 
ਿਨਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਿਨ ਹਇੋ ॥ 
The carefree God is always enshrined in the mind. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਿਗ ਕੋਇ ॥੧॥ 
Only a few lucky ones obtain the true sermon. ||1|| 
ਗੁਣ ਸੰਗਰ੍ਹੁ ਿਵਚਹੁ ਅਉਗੁਣ ਜਾਿਹ ॥ 
Gathering merits eliminates demerits from the mind. 



ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By enshrining guru’s teachings in the mind! ||1||Pause|| 
ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸ ੋਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥ 
Only the buyer of virtues knows the value of virtues. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਿਦ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
Reciting the sacred word of God’s name. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ 
Through true lessons he becomes pure. 
ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Through virtues the name is obtained. ||2|| 
ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨ ਜਾਿਹ ॥ 
Invaluable virtues cannot be acquired. 
ਮਿਨ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥ 
The mind becomes pure by merging in guru’s teaching. 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Fortunate are those who recite the name of God. 
ਸਦਾ ਗੁਣਦਾਤਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥੩॥ 
The bestowal of virtues enshrined in the mind forever; 
||3|| 
ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who collect virtues. 
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
At the door of true Lord, I sing the praises of the true 
Lord. 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
He intuitively bestows His gifts. 
ਨਾਨਕ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥੨॥੪੧॥ 
O Nanak, the value of God’s gifts cannot be described. 
||4||2||41|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Great is the greatness of the true guru. 
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥ 
I met him after a long separation. 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
He unites with Him by His grace. 
ਆਪਣੀ ਕੀਮਿਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥੧॥ 
He knows His own value. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੋਇ ॥ 



How can anyone appraise Lord's worth? 
ਹਿਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Through guru's teachings one may merge with the 
infinite, unapproachable and incomprehensible God. 
||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੀਮਿਤ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few guru-willed know His value. 
ਿਵਰਲੇ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Only a few receive God’s grace. 
ਊਚੀ ਬਾਣੀ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ 
High teachings make high. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
Some guru-willed recite the name of God through guru’s 
teachings. ||2|| 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਸਰੀਿਰ ॥ 
Without the name, the body suffers in pain. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਉਤਰੈ ਪੀਰ ॥ 
Surrendering to guru eliminates pain. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥ 
Without meeting the guru, the mortal earns only the pain. 
ਮਨਮੁਿਖ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ 
The self-willed receives more punishment. ||3|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਅਿਤ ਰਸੁ ਹਇੋ ॥ 
The essence of Lord's name is very sweet; 
ਪੀਵਤ ਰਹੈ ਪੀਆਏ ਸੋਇ ॥ 
He alone drinks it; whom God makes to drink. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ 
Guru’s grace obtains the essence of the Lord. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਗਿਤ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥੪੨॥ 
O Nanak, imbued with the name of God, attains 
salvation. ||4||3||42|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥ 
My God is true, deep and self centered. 
ਸੇਵਤ ਹੀ ਸੁਖੁ ਸਾਂਿਤ ਸਰੀਰ ॥ 
Serving Him, the body becomes peaceful and content. 
ਸਬਿਦ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
Those attuned to guru’s teachings easily swim across. 
ਿਤਨ ਕੈ ਹਮ ਸਦ ਲਾਗਹ ਪਾਇ ॥੧॥ 



I touch their feet forever. ||1|| 
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ਜੋ ਮਿਨ ਰਾਤੇ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 
Those whose minds are imbued and drenched with 
Lord's love 
ਿਤਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਤੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਮਲੇ ਸਭੁਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Their pain of birth and death is eliminated and accepted 
in God’s court easily. ||1||Pause|| 
ਸਬਦੁ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਦੁ ਪਾਏ ॥ 
Tasting guru’s teachings obtains the true flavor. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿੰਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
The Lord is eternal and all pervading. 
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦਿਰ ॥੨॥ 
He is near, and He is far. ||2|| 
ਆਖਿਣ ਆਖੈ ਬਕੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Everyone talks and preaches. 
ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਏ ਸੋਇ ॥ 
God blesses, and unites us with Him. 
ਕਹਣੈ ਕਥਿਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
He cannot be realized by mere talk  
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩॥ 
By guru’s grace, He comes to abide in the mind. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
The guru-willed eradicates ego from within. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥ 
Imbued with the Lord's love eliminates the worldly 
attachment. 
ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 
Contemplating guru’s teachings is the purist deed. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥੪੩॥ 
O Nanak; God’s name bestows salvation. ||4||4||43|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla:   
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Engaging in other activities gives pain. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The life is a waste without guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸਝੋੀ ਹੋਇ ॥ 



Serving the guru attains understanding. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 
Then one should not be attracted to the love of duality. 
||1|| 
ਮੂਿਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Those who hold on to the roots, become acceptable. 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਹਰਦੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Realize One God through guru’s teachings and recite His 
name all the time. ||1||Pause|| 
ਡਾਲੀ ਲਾਗੈ ਿਨਹਫਲੁ ਜਾਇ ॥ 
One, who is attached to the branch, does not receive the 
fruit. 
ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥ 
Blind actions receive blind punishment. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥ 
The blind self-willed finds no place to rest. 
ਿਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਪਚਾਇ ॥੨॥ 
The worm of filth rots in filth. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Serving the guru, everlasting peace is obtained. 
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Sing praises of God in the company of devotees. 
ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
One who contemplates the name of God? 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 
Saves himself and his family as well. ||3|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਿਮ ਵਜਾਏ ॥ 
Recite God’s name through guru’s lesson. 
ਨਾਨਕ ਮਹਲੁ ਸਬਿਦ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥ 
O Nanak, one attains salvation through guru’s teachings. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਤ ਸਿਰ ਹਿਰ ਜਿਲ ਨਾਇਆ ॥ 
Bathing in God’s pool of truth through guru’s teachings.  
ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਸਭੁ ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥ 
The filth of evil deeds is eliminated. ||4||5||44|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਮਰਿਹ ਮਿਰ ਮਰਣੁ ਿਵਗਾੜਿਹ ॥ 
The self-willed dies a worthless death. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰਿਹ ॥ 
In the love of duality, they kill their souls. 



ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਵਗੂਤਾ ॥ 
Saying mine, mine! they are ruined. 
ਆਤਮੁ ਨ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਭਰਮੈ ਿਵਿਚ ਸੂਤਾ ॥੧॥ 
They do not search their soul; they are asleep in doubt. 
||1|| 
ਮਰੁ ਮਇੁਆ ਸਬਦੇ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥ 
He, who dies through guru’s teaching dies a real death. 
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਗੁਿਰ ਸਮ ਜਾਣਾਈ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਜਿਪ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
Through guru’s teachings the praise and slender become 
same, take advantage in today’s age of reciting the name 
of God! ||1||Pause|| 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣ ਗਰਭ ਗਿਲ ਜਾਇ ॥ 
They rot in the womb without reciting the name of God. 
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥ 
Useless is the birth of those who are lured by duality. 
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੀ ਦੁਿਖ ਜਲੈ ਸਬਾਈ ॥ 
Without the name of God, all are burning in pain. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥ 
The perfect guru has given me this understanding. ||2|| 
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ 
The fickle mind suffers lot of pain. 
ਏਥਹੁ ਛੁੜਿਕਆ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Having lost this opportunity, he finds no place to rest. 
ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਿਵਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸੁ ॥ 
The life in the womb is living in filth. 
ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਮਨਮੁਖੁ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥ 
In such a home the self-willed lives! ||3|| 
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
I admire my guru forever. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥ 
The soul of the guru-willed merges with divine soul. 
ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ॥ 
Through the pure teachings the mortal reaches the 
destiny. 
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੬॥੪੫॥ 
O Nanak, conquering the ego one remains detached 
forever. ||4||6||45|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 



ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
Lord's slave lost his social status. 
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ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ 
One who offers his mind and body to the service of the 
guru! 
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind is a great deed. 
ਸਦਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ 
Seeing the beloved God as a companion all the time. ||1|| 
ਸੋ ਲਾਵਾ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥ 
That servant is said to be dead while alive. 
ਸੋਗੁ ਹਰਖੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਿਦ ਉਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Feels pain and pleasure the same. That person attains 
salvation by guru’s grace. 
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ॥ 
He does his deeds according to the preordained 
command. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Without guru’s teaching no one attains salvation. 
ਕਰਣੀ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ 
Praising God enshrines God’s name in the mind. 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਿਢਲ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ 
He gives gifts without hesitation. ||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
The self-willed wanders around the world in doubt. 
ਿਬਨੁ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
Without money he makes false transactions. 
ਿਵਣੁ ਰਾਸੀ ਵਖਰੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Without money the merchandise cannot be acquired. 
ਮਨਮੁਿਖ ਭੁਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥ 
The mistaken self-willed wastes away his life; ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸ ੁਲਾਲਾ ਹੋਇ ॥ 
One who serves the true guru is God’s servant! 
ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮੁ ਸਇੋ ॥ 
Attains higher status and higher intellect. 
ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ 
Climbing guru's ladder makes one the highest of all. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥੪੬॥ 



O Nanak through the name of God, greatness is 
achieved. ||4||7||46|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਿਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
The false self-willed practices falsehood; 
ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਲ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
He never attains the palace of the Lord .  
ਦੂਜੈ ਲਗੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਵੈ ॥ 
Attached to duality he is lost in doubt. 
ਮਮਤਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧॥ 
Entangled in worldly attachments he comes and goes. 
||1|| 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਾ ਮਨ ਦੇਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
O Mind; look at the decorations of the discarded bride.  
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਿਤ ਧਿਨ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਝੂਠੁ ਮੋਹੁ ਪਾਖੰਡ ਿਵਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Her mind is attached to children, spouse, wealth and the 
worldly. Falsehood, emotional attachment, and hypocrisy 
are useless. ||1||Pause|| 
ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
She who is pleasing to God is forever a happy soul-bride. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵੈ ॥ 
She wears her make up through guru’s teachings. 
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰਾਵੈ ॥ 
Her bed is comfortable and she enjoys her Lord all the 
time. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Meeting her beloved she obtains eternal peace. ||2|| 
ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਾਚੀ ਿਜਸੁ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੁ ॥ 
She is a true virtuous soul-bride who loves the true Lord. 
ਅਪਣਾ ਿਪਰੁ ਰਾਖੈ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
She keeps her Husband Lord always in her heart. 
ਨੇੜੈ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ॥ 
She sees God close by. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੩॥ 
My God is all-pervading everywhere. ||3|| 
ਆਗੈ ਜਾਿਤ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Social status and beauty do not go with you hereafter. 
ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
As you sow so shall you reap! 



ਸਬਦੇ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ 
Guru’s teachings make high the higher. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੮॥੪੭॥ 
O Nanak, he is absorbed in the true Lord. ||4||8||47|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਭਗਿਤ ਰਤਾ ਜਨੁ ਸਹਿਜ ਸਭੁਾਇ ॥ 
A devotee intuitively tinted by God’s worship! 
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਾਚੈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥ 
Truly merges in the true Lord through devotion to the 
guru. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Without a perfect guru; one cannot worship God. 
ਮਨਮੁਖ ਰੰੁਨੇ ਅਪਨੀ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥੧॥ 
The self-willed lose their honor, and cry in pain. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸਦਾ iਧਆਇ ॥ 
O my mind; recite the name of God all the time. 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You become happy forever and achieve whatever you 
want! ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ॥ 
Through the perfect guru, the perfect Lord is realized. 
ਿਹਰਦੈ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ 
Through guru’s teachings enshrine God’s name in the 
mind. 
ਅੰਤਰੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਏ ॥ 
Bathing in the nectar the soul becomes sacred. 
ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਏ ॥੨॥ 
He becomes forever sanctified and absorbed in true Lord. 
||2|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥ 
He sees God ever-present. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
By guru’s grace, he sees God everywhere. 
ਜਹਾ ਜਾਉ ਤਹ ਵੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 
Wherever I go, I see Him there. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥ 
Without the guru, there is no other bestowal. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ॥ 
Guru is the ocean and a complete treasure. 



ਊਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਅਪਾਰ ॥ 
Filled with the most precious jewels and priceless rubies. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
By guru’s grace the bestowal blesses us. 
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੪॥੯॥੪੮॥ 
O Nanak, the bestowal Lord blesses us. ||4||9||48|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਸਾਇਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 
The guru is the ocean; the true guru is the embodiment of 
truth. 
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ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ 
Through perfect luck one serves the guru. 
ਸੋ ਬੂਝੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ॥ 
He alone understands, whom the Lord inspires to 
understand. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੧॥ 
By guru's grace, one serves Him. ||1|| 
ਿਗਆਨ ਰਤਿਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
With the jewel of divine wisdom, total understanding is 
obtained. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਅਿਗਆਨੁ ਿਬਨਾਸੈ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ਵੇਖੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru's grace, ignorance is erased; then one remains 
awake, all the time, and realizes God. ||1||Pause|| 
ਮੋਹ ੁਗੁਮਾਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
Through guru's teaching, worldly attachment and pride 
are burnt away. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ 
From the perfect guru, true understanding is obtained. 
ਅੰਤਿਰ ਮਹਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥ 
One realizes the palace of God inside, through guru’s 
teaching. 
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹੈ ਿਥਰੁ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥ 
Enshrining God’s name in the mind,  coming and going 
ends. ||2|| 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ੁ॥ 
The world is tied to birth and death. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅਚੇਤੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁਗੁਬਾਰੁ ॥ 
The unconscious, self-willed is enveloped in the darkness 



of worldly wealth and emotional attachment. 
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਬਹ ੁਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
He slanders others, and practices utter falsehood. 
ਿਵਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਿਵਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥ 
He is a worm of filth and merges in filth. ||3|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ 
Joining the true congregation the understanding is 
obtained. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
Through guru's teaching, practice the worship of God. 
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
One who obeys God's will is peaceful forever. 
ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
O Nanak, he is absorbed in the true Lord. ||4||10||49|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ  ॥ 
Aasaa, Third Mahalla, Panch-Padas: 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
One who dies through guru’s teaching is happy forever. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟ ੇਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
He surrenders to the true guru, the  Lord of the universe. 
ਨਾ ਿਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
He does not die anymore, and he does not come or go. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
Through the perfect guru, he merges with the true Lord. 
||1|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਨਾਮੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਲੇਖੁ ॥ 
One who has the name of God, written in his pre-
ordained destiny; 
ਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਧਆਵਿਹ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਿਤ ਿਵਸੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He recites Gods name all the time through guru’s perfect 
blessing. ||1||Pause|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Those, whom God unites with Him. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਗਹਣ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Their state of mind cannot be described. 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਰ ਿਦਤੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The perfect true guru has bestowed honor. 
ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 
Reciting God’s name they obtain high status. ||2|| 



ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
Whatever the Lord does, does  Himself. 
ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ॥ 
In an instant, He establishes, and disestablishes. 
ਕਿਹ ਕਿਹ ਕਹਣਾ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ॥ ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥ 
By merely speaking, talking and preaching even 
hundreds of times,  is not approved. ||3|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The guru meets those, who have virtue as their treasure; 
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
They listen to true sermon through guru’s teaching. 
ਜਹਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਹਾਂ ਦੁਖੁ ਜਾਏ ॥ 
Pain departs, from that place where guru’s teachings 
abide. 
ਿਗਆਿਨ ਰਤਿਨ ਸਾਚੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥੪॥ 
By the jewel of spiritual wisdom, one easily absorbs in 
God. ||4|| 
ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
No other wealth is as great as God’s name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
Whoever is blessed by God. 
ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Enshrining God in the mind through guru’s perfect 
teaching. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੫॥੧੧॥੫੦॥ 
O Nanak, imbued with God’s name obtains peace. 
||5||11||50|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥ 
One may dance and play many instruments; 
ਇਹ ੁਮਨੁ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ॥ 
But this mind is blind and deaf, so for whose benefit is 
this speaking and preaching? 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਭਰਮੁ ਅਨਲ ਵਾਉ ॥ 
Deep inside is the fire of greed, and the dust-storm of 
doubt. 
ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਨ ਸਝੋੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 
The lamp of knowledge is not burning, and understanding 
is not obtained. ||1|| 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ 
The guru-willed worships God and gets enlightened. 
ਆਪੁ ਪਛਾਿਣ ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Self realizations realizes God. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਿਤ ਹਿਰ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ 
The guru-willed dances in love of God. 
ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Dancing to the perfect beat eliminates ego. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥ 
My God is true; He knows everything. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥ 
Through guru’s teachings, he realizes God inside. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The guru-willed worships God with love. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਹਿਜ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
He intuitively reflects on guru’s teaching. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 
For the guru-willed love is the true worship. 
ਪਾਖੰਿਡ ਭਗਿਤ ਿਨਰਿਤ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩॥ 
Hypocrite worship and dance brings pain. ||3|| 
Page 365 
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥ 
Self surrendering is the true worship. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ 
By guru’s grace, one crosses over the terrible world-
ocean. 
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਭਗਿਤ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥ 
Through guru's teachings, one's worship is accepted. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੪॥ 
Then the Lord comes to dwell in the mind. ||4|| 
ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ॥ 
When the Lord bestows His kindness, He leads us to 
meet the guru. 
ਿਨਹਚਲ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
Attuning to God is the real worship. 
ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 
Those imbued with devotional worship become truthful. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥੧੨॥੫੧॥ 
O Nanak, imbued with the name of God attains peace. 



||5||12||51|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੩ Aasaa, Eighth House, Kaafee, Third 
Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
By God’s will, one meets the guru and finds the truth. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਿਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ॥੧॥ 
By guru’s grace, the Lord abides in the mind, and one 
understands God. ||1|| 
ਮੈ ਸਹ ੁਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ॥ 
My Husband Lord, the great giver is one; there is no 
other? 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace God abides in the mind and peace 
attained forever. ||1||Pause|| 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਿਨਰਭਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Only God’s name is eternal in this world. Is obtained 
through guru’s teachings. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਮਨਮਿੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਿਰ ॥੨॥ 
The ignorant self-willed is in the hands of devil of death 
without God’s name. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸਈੋ ॥ 
A mortal worships God; obeying His Will, realizes God! 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਿਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥ 
Praising God attains peace, taking God’s grace at face 
value. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥ 
By God’s grace the human life is obtained and the 
intellect improves. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੰੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਿਤ ਹੋਈ ॥੪॥੩੯॥੧੩॥੫੨॥ 
O Nanak the guru-willed; praise the Name of God; you 
shall attain salvation. ||4||39||13||52|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ Aasaa, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਚਆਰੁ   ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥ 
O Creator You are my Lord. 
ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Whatever pleases You; happens. Whatever You give I 
receive. ||1||Pause|| 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੰੂ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
All are Yours; all worship You. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Whoever You bless, obtains the jewel of Your name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The guru-willed find it and the self-willed lose it. 
ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਿਵਛਿੋੜਆ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 
You separate and unite with You. ||1|| 
ਤੰੂ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥ 
You are the river - all are in You. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
Other than You, there is none else. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥ 
All beings are your creation. 
ਿਵਜੋਿਗ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁਿੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥ 
The united ones are separated, and the separated ones 
are re-united. ||2|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 
That humble being that You inspire to understand, 
understands; 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
He continuously speaks and recites God’s praise. 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
One who serves the Lord, attains peace? 
ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 
He is easily absorbed in Lord's name. ||3|| 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ 
You are the Creator; everything happens by Your doing. 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Without You, there is no other. 
ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸਇੋ ॥ 
You create check for quality and know it all. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹਇੋ ॥੪॥੧॥੫੩॥ 
O servant Nanak, the Lord is revealed to the guru-willed. 
||4||1||53|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raag Aasaa, Second House, 
Fourth Mahalla: 
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਮਤਰ੍ ਸੁਤ ਨਾਿਲ ਭਾਈ ॥ 
Some form alliances with friends, children and siblings. 
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਿਲ ਜਵਾਈ  
Some form alliances with children’s  in-laws and relatives. 
ਿਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਿਲ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥ 
Some form alliances with chiefs and leaders for their own 
motives. 
ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਿਰ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
My alliance is with the Lord, who is pervading 
everywhere. ||1|| 
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥ 
I have formed alliance with the Lord; Lord is my support. 
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਖੁ ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
Other than the Lord, I have no other faction or alliance; I 
sing countless and endless praises of the Lord. 
||1||Pause|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਉ ਧੜੇ ਕਰਿਹ ਸੇ ਜਾਿਹ ॥ 
Whoever you make alliance with eventually dies; 
ਝੂਠੁ ਧੜੇ ਕਿਰ ਪਛੋਤਾਿਹ ॥ 
Making false alliances the mortal repents in the end. 
ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਿਹ ਮਿਨ ਖੋਟੁ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Knowing that you are not going to live forever; still do bad 
deeds. 
ਹਮ ਹਿਰ ਿਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਿਜਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਿਹ ॥੨॥ 
I formed alliance with God; there is none as powerful as 
He. ||2|| 
ਏਹ ਸਿਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥ 
All these alliances are mere extensions of love of the 
worldly. 
ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 
Only fools argue over the worldly pleasures. 
ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ 
They are born to die. They lose the game of life in the 
gamble. 
ਹਮਰੈ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥ 



My alliance is with God, who takes care in this world and 
the next. ||3|| 
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ॥ 
In today’s age the five thieves create alliances and 
conflicts. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ਵਧਾਏ ॥ 
It increases the lust, anger, greed, emotional attachment 
and ego! 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਏ ॥ 
One whom God blesses, joins the true congregation. 
ਹਮਰਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਿਜਿਨ ਏਹ ਧੜੇ ਸਿਭ ਗਵਾਏ ॥੪॥ 
My alliance is with God; He has eliminated all other 
alliances. ||4|| 
ਿਮਿਥਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਿਹ ਪਾਵੈ ॥ 
In the imaginary love of duality, people form alliances; 
ਪਰਾਇਆ ਿਛਦਰ੍ ੁਅਟਕਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ॥ 
They complain about other people’s faults, while they 
increase their own ego. 
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥ 
As they plant, so shall they harvest? 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਿਰ ਧੜਾ ਧਰਮ ੁਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਿਜਿਣ ਆਵੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥ 
Servant Nanak’s true alliance with God has conquered 
the world. ||5||2||54|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਿਹਰਦੈ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਾਇਆ ॥ 
Listening intently to the sacred Name has become 
pleasing to the mind. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥ 
Through guru’s sermon the incomprehensible Lord is 
realized. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਨੁਹੁ ਮੇਰੀ ਭੈਨਾ ॥ 
O guru-willed sisters; listen to the name of God. 
ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਮੁਿਖ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One God abides in the mind. Speak the sacred words of 
the guru. ||1||Pause|| 
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਮੇੁ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੁ ॥ 
My mind and body are filled with divine love and great 
sadness. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੁ ॥੨॥ 



By good fortune, I have obtained the true guru, the primal 
being. ||2|| 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਵਿਹ ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ॥ 
In love of duality, the mortals wander through poisonous 
worldly pleasures. 
ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
The unfortunate do not meet the true guru. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਰਸ ੁਹਿਰ ਆਿਪ ਪੀਆਇਆ ॥ 
Lord makes us to drink His sacred drink. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੫॥ 
Through the perfect guru, O Nanak, the Lord is realized. 
||4||3||55|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Love of the name of God is the destiny of my mind and 
body. 
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 
I recite His name. His name is the essence of peace. ||1|| 
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰ ੇਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥ 
O my friends and companions; recite the name of God. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have none else but God’s name. Fortunately; becoming 
a devotee I obtained His name. ||1||Pause|| 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜੀਿਵਆ ਜਾਇ ॥ 
Without His name; I cannot live. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇ ॥੨॥ 
By good fortune, the guru-willed has become divine. ||2|| 
ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਿਖ ਮਾਇਆ ॥ 
Those without His name have their faces rubbed black in 
the worldly pleasure. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥੩॥ 
Without the name the life is worthless. ||3|| 
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ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਿਰ ਭਾਗ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥ 
The great Lord is realized by good fortune. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥ 
O Nanak, the guru-willed is blessed with the name. 
||4||4||56|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 



ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ॥ 
I sing and speak the words of wisdom of the virtues of 
God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ 
The guru-willed speaks and explains the virtues of God. 
||1|| 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥ 
Reciting God’s name my mind has become happy. 
ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਰਿਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The true guru has bestowed the name of God on me and 
I sing His praises with love. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਜਨ ਲੋਗਾ ॥ 
The humble servants of the Lord sing Lord's praises. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਪਾਏ ਹਿਰ ਿਨਰਜੋਗਾ ॥੨॥ 
By great fortune the carefree God is realized. ||2|| 
ਗੁਣ ਿਵਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ॥ 
Those without virtue; the filth of the worldly wealth 
accumulates on them. 
ਿਵਣੁ ਗੁਣ ਜਨਿਮ ਮੁਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥ 
Without virtues the egotistic suffer the pain of birth and 
death. ||3|| 
ਸਰੀਿਰ ਸਰੋਵਿਰ ਗੁਣ ਪਰਗਿਟ ਕੀਏ ॥ 
The virtues originate from within the body ocean. 
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਿਥ ਤਤੁ ਕਢੀਏ ॥੪॥੫॥੫੭॥ 
O Nanak, the guru-willed churns and finds the real 
merchandise. ||4||5||57|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥ 
Intently listening to God’s name becomes pleasing to the 
mind. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
By good fortune the guru-willed becomes divine. ||1|| 
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
Recite the name O guru-willed; will attain enlightenment.  
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮੈ ਧਰ ਨਹੀ ਕਾਈ ਨਾਮੁ ਰਿਵਆ ਸਭ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ।। ਰਹਾਉ ॥੧॥   
I have no place without God’s name. The name is 
enshrined in my breath and morsel of food. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੈ ਸੁਰਿਤ ਸੁਨੀ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥ 
The name illuminates my mind; listening to it, my mind is 



pleased. 
ਜੋ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਖਾਈ ॥੨॥ 
One who explains the name to me is my friend and 
companion. ||2|| 
ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ ॥ 
Without the name the fools depart naked. 
ਪਿਚ ਪਿਚ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖ ਪਤੰਗਾ ॥੩॥ 
They die chasing the worldly wealth like the moth chasing 
the flame. ||3|| 
ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ॥ 
He creates and destroys. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ॥੪॥੬॥੫੮॥ 
O Nanak, the Lord bestows His name. ||4||6||58|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਵੇਿਲ ਵਧਾਈ ॥ 
The vine of name of God has flourished in the guru-
willed. 
ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਿਰ ਰਸਕ ਰਸਾਈ ॥੧॥ 
It bears the fruit of the Lord; its taste is enjoyable. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥ 
Reciting the name of God is enjoyable. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਿਰਆ ਕਾਲੁ ਜਮਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
Admiring and reciting God’s name through guru’s 
teachings kills the snake type devil of death. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਰ ਮਿਹ ਭਗਿਤ ਰਖਾਈ ॥ 
Lord has implanted His worship in the guru. 
ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਿਸਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥ 
When the guru is pleased, He bestows His teachings to 
the student O brother. ||2|| 
ਹਉਮ ੈਕਰਮ ਿਕਛੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ 
One; who acts in ego does not know the way।। 
ਿਜਉ ਕੰੁਚਰੁ ਨਾਇ ਖਾਕੁ ਿਸਿਰ ਛਾਣੈ ॥੩॥ 
It is like an elephant that takes a bath and throws dust on 
his head after. ||3|| 
ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹਵੋਿਹ ਵਡ ਊਚੇ ॥ 
If one's destiny is great by His grace; 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਿਹ ਸਿਚ ਸੂਚੇ ॥੪॥੭॥੫੯॥ 
O Nanak, he recites the name of true God. ||4||7||59|| 



ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ॥ 
My mind is hungry for the name of God. 
ਨਾਿਮ ਸੁਿਨਐ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ 
Listening to the name of God my mind gets satisfaction O 
brother. ||1|| 
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰ ੇਗੁਰਿਸਖ ਮੀਤਾ ॥ 
O guru–willed friend; recite the name of God! 
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮ ੇਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਗੁਰਮਿਤ ਮਿਨ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite the name and attain peace. Enshrine God’s name 
in your mind through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਸਰਸਾ ॥ 
Hearing the name of the Lord, the mind is satisfied. 
ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਿਤ ਿਬਗਸਾ ॥੨॥ 
Reaping the benefit of the name through guru's teaching, 
my mind is happy. ||2|| 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੁਸਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ ॥ 
Without the name, the mortal is blindly cheated by 
emotional attachment. 
ਸਭ ਿਨਹਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖੁ ਧੰਧਾ ॥੩॥ 
All his actions are fruitless and lead to painful 
entanglements. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
The fortunate recite the name of God. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੮॥੬੦॥ 
O Nanak, through guru's teachings, one embraces God’s 
name. ||4||8||60|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਕੇ ੩ ॥ 
Fourth Mahalla, Raag Aasaa, 3 Of Sixth House: 
ਹਿਥ ਕਿਰ ਤੰਤੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਨ ॥ 
A Yogi plays the instrument with a fuzzy sound. 
ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਬੋਲਹੁ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੇਨ ॥੧॥ 
O Yogi; say God’s praises through guru’s teachings and 
dye your mind with it. ||1|| 
ਜੋਗੀ ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ ੁ॥ 
O Yogi, teach your mind to recite the name of God. 



ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One God pervades through all ages. I worship Him. 
||1||Pause|| 
ਗਾਵਿਹ ਰਾਗ ਭਾਿਤ ਬਹੁ ਬੋਲਿਹ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ 
He sings His praises in many tunes and the mind is 
playing the game. 
ਜੋਵਿਹ ਕੂਪ ਿਸੰਚਨ ਕਉ ਬਸੁਧਾ ਉਿਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਿਰ ਬੇਲ ॥੨॥ 
Wanted to work the well to water the land but the oxen 
have already gone grazing. ||2|| 
ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਿਹ ਕਰਮ ਹਿਰ ਬੋਵਹੁ ਹਿਰ ਜਾਮੈ ਹਿਰਆ ਖੇਤੁ ॥ 
Sow the seed of God’s name in the body so that the body 
grows green. 
ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰ ੁਬੈਲੁ ਮਨੁ ਜੋਵਹ ੁਹਿਰ ਿਸੰਚਹੁ ਗੁਰਮਿਤ ਜੇਤੁ ॥੩॥ 
Stabilize and work your mind. Water God’s name through 
guru’s teachings. ||3||  
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਜੋ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਿਤਤੁ ਚੇਲ ॥ 
The whole universe including the beggars wearing bells 
is yours. Whatever You teach them, they follow. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਿਰ ਲਾਵਹੁ ਮਨੂਆ ਪੇਲ ॥੪॥੯॥੬੧॥ 
O all knowing Lord of Nanak; please connect me to Your 
name. ||4||9||61|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁਘੰਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥ 
It takes time to find bells and cymbals  and then to play 
guitar. 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰ ਿਖਨੁ ਲਾਗੈ ਹਉ ਤਬ ਲਗੁ ਸਮਾਰਉ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 
It takes time to do that. Till then I recite Your name. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
Such a devotional worship has entered my mind! 
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸ ੇਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot survive without Your name like the fish without 
water. ||1||Pause|| 
ਕਬ ਕੋਊ ਮੇਲੈ ਪਚੰ ਸਤ ਗਾਇਣ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਿਨ ਉਠਾਵੈ ॥ 
Some sing a few songs and some take time to create 
music?  
ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੨॥ 
It takes time to select and play; till then my mind sings 
God’s praises. ||2|| 



ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਵ ਪਸਾਰੈ ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ  
Some spend time dancing and some begging. 
ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਤ ਿਬਲਮੁ ਿਤਲੁ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ॥੩॥ 
Coordinating hands and feet takes time; till then my mind 
recites God. ||3|| 
ਕਬ ਕੋਊ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ ਲੋਿਕ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Some believe in others but believing others does not 
bring honor.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਦ ਿਧਆਵਹੁ ਤਾ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੪॥੧੦॥੬੨॥ 
O servant Nanak, recite God in your mind. Everyone will 
admire you. ||4||10||62|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
Meeting the congregation of God’s devotees, sing the 
praises of God. 
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਬਿਲਆ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੧॥ 
The jewel of knowledge will enlighten the mind and the 
darkness of ignorance will depart. ||1|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥ 
O humble servant of God; dance reciting the name of 
God; 
ਐਸੇ ਸੰਤ ਿਮਲਿਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If I meet such saints o brother, I will wash their feet! 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
O my mind; recite the name of God devotionally all the 
time. 
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸਈੋ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥ 
You shall have the fruit of your choice and shall never 
feel hungry again. ||2|| 
ਆਪੇ ਹਿਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬੋਿਲ ਬੁਲਾਇ ॥ 
The infinite Lord is the Creator; the Lord causes us to 
speak words. 
ਸੇਈ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਿਜਨਹ੍੍ ਕੀ ਪਿਤ ਪਾਵਿਹ ਥਾਇ ॥੩॥ 
Those whom You approve are the real saints. ||3|| 
ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਨ ਰਾਜੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਜਉ ਆਖੈ ਿਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
Nanak is never satisfied saying God. More he says more 
peace he attains. 
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਿਜ ਲੈ ਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥ 



God bestows the treasure of worship. The virtuous 
customers buy it. ||4||11||63|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
Raag Aasaa, Eighth House, Kaafee, Fourth Mahalla: 
ਆਇਆ ਮਰਣੁ ਧੁਰਾਹੁ ਹਉਮੈ ਰੋਈਐ ॥ 
Death is pre-ordained and yet we cry in ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਅਸਿਥਰੁ ਹੋਈਐ ॥੧॥ 
Reciting God’s name the guru-willed becomes immortal. 
||1|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ਚਲਣੁ ਜਾਿਣਆ ॥ 
Admire the perfect guru who knows that death is 
inevitable. 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Take advantage of the essence of God’s name and 
merge in guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਡੇਹ ਿਸ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥ 
The days of one's life are pre-ordained; the end will 
come, O mother. 
ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਿਕ ਕਿਲਹ੍ਹ੍  ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥੨॥ 
One must depart, today or tomorrow. It is preordained. 
||2|| 
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਤਨਾ ਿਜਨਹ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
Those who forget the name of God are wasting their life. 
ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਜਿਗ ਿਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਾਿਰਆ ॥੩॥ 
They gamble in this world and lose. ||3|| 
ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਿਜਨਹ੍ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ  
Those who have found the guru are at peace, in life and 
death. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧੨॥੬੪॥ 
O Nanak, the true ones are truly absorbed in the true 
Lord. ||4||12||64|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਜਨਮ ੁਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Having obtained the human life I recite the name of God. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ 
By guru’s grace, I understand, and I am absorbed in the 



true Lord. ||1|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Those who have pre-ordained destiny practice God’s 
name. 
ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
True Lord invites the truthful to His palace. ||1||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ॥ 
The guru-willed enshrine the treasure of God’s name in 
their mind. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥ 
Recite the name of God singing His praises. ||2|| 
ਅੰਤਿਰ ਵਸਤੁ ਅਨੇਕ ਮਨਮੁਿਖ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 
There are many things in the mind. The self-willed cannot 
find in there.  
ਹਉਮ ੈਗਰਬੈ ਗਰਬੁ ਆਿਪ ਖੁਆਈਐ ॥੩॥ 
In ego and pride, the proud mortal consumes himself. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਖੁਆਈਐ ॥ 
O Nanak; he consumes himself. 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਿਨ  ਪਰਗਾਸੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧੩॥੬੫॥ 
Through guru's teachings, the mind is illuminated and 
realizes God. ||4||13||65|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ  
Raag Aasaavaree, 2 Of Sixteenth House, Fourth 
Mahalla, Sudhang: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥    
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥ 
I sing praises of God all the time. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Guru revealed God’s name to me. I cannot survive 
without God even for a moment. ||1||Pause|| 
ਹਮਰੈ ਸਰ੍ਵਣੁ ਿਸਮਰਨੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ 
॥ 
I hear and sing God’s praises. I cannot survive without 
God even for a moment.  
ਜੈਸੇ ਹੰਸ ੁਸਰਵਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਿਰ ਜਨੁ ਿਕਉ ਰਹੈ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਿਬਨੁ ॥੧॥ 
As the swan cannot live without the lake, how can God’s 
servant live without serving God? ||1|| 



ਿਕਨਹੂੰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਰਦ ਧਾਿਰ ਿਕਨਹੰੂ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥ 
Some show love, having something else in mind. Some 
show love for  
emotional attachments and ego. 
ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਹਿਰ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਵਾਨ 
॥੨॥੧੪॥੬੬॥ 
God’s servant fall in love with God the bestowal of 
salvation and Nanak recites God! ||2||14||66|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaavaree, Fourth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮੋਰ ੋਪਰ੍ੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
O mother; tell me about my beloved Lord. 
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸ ੇਕਰਹਲੁ ਬੇਿਲ ਰੀਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
I cannot live without God as the camel cannot live without 
a vine. ||1||Pause|| 
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਿਬਰਕਤੁ ਭਇਓ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
My mind is crying in sadness to see my friend God. 
ਜੈਸੇ ਅਿਲ ਕਮਲਾ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸ ੇਮiੋਹ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
As the bumblebee cannot live without flowers; I cannot 
live without God. ||1|| 
Page 370      
ਰਾਖੁ ਸਰਿਣ ਜਗਦੀਸੁਰ ਿਪਆਰੇ ਮੋਿਹ ਸਰਧਾ ਪੂਿਰ ਹਿਰ ਗੁਸਾਈ ॥ 
Keep me under Your protection O beloved; fulfill my 
devotion O Lord of the world.     
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਨਮਖ ਿਦਖਾਈ 
॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥ 
Servant Nanak's mind is filled with bliss if my Lord shows 
me His face for a moment. ||2||39||13||15||67|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ Raag Aasaa, Second House, Fifth 
Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ  ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਜਿਨ ਲਾਈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੋਈ ਿਫਿਰ ਖਾਇਆ ॥ 
One who fell in love is enticed by it. 
ਿਜਿਨ ਸੁਿਖ ਬੈਠਾਲੀ ਿਤਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
One who sits in comfort has many desires. 
ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟਬੰ ਦੇਿਖ ਿਬਬਾਦੇ ॥ 
I see brothers, friends and family fight! 
ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਿਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥ 



But I understood everything by guru’s grace. ||1|| 
ਐਸਾ ਦੇਿਖ ਿਬਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ॥ 
Seeing this I gave up emotional attachment. 
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸਰੁਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸਿਭ ਧਰ੍ਹੋਿਨ ਧਰ੍ੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The seekers, mystics, demigods and mortals, other than 
God’s devotees are doing silly work. ||1||Pause|| 
ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਉਦਾਸੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਾਿਮ ਿਵਆਪੈ ॥ 
Some wander as renunciates but bothered by the lust. 
ਇਿਕ ਸੰਚਿਹ ਿਗਰਹੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥ 
Some grow rich as householders, but out of their mind. 
ਇਿਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਿਹ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਬਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥ 
Some call themselves truthful but they are concerned 
with everything. 
ਹਮ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਲਿਗ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
God has saved me, by attaching me to the feet of the true 
guru. ||2|| 
ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥ 
The penitents practicing penance are lost. 
ਪੰਿਡਤ ਮੋਹੇ ਲੋਿਭ ਸਬਾਏ ॥ 
The scholarly Pandits are enticed by false attachments 
and greed. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮੋਹ ੇਮੋਿਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥ 
The three worldly qualities and the heavens are enticed 
by false attachments. 
ਹਮ ਸਿਤਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥ 
The true guru has saved me by giving His Hand. ||3|| 
ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਿਸ ॥ 
Become the devotee of a divine person. 
ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Pray and serve him humbly with palms pressed together. 
ਜੋ ਤੰੂ ਕਹਿਹ ਸ ੁਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥ 
Do whatever he says.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥ 
O servant Nanak, nothing comes close to the guru-willed. 
||4||1|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਸੂ ਤੇ ਿਪਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਿਖ ॥ 
I have been separated from my beloved mother-in-law. 
ਦੇਰ ਿਜਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਿਖ ਸੰਤਾਿਪ ॥ 



My brother in law and sister in law are troubled by grief. 
ਘਰ ਕੇ ਿਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ॥ 
I do not worry about the elder brother in law. 
ਿਪਿਰ ਰਿਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਿਣ ॥੧॥ 
I have become wise and knowledgeable by the grace of 
my Lord husband. ||1|| 
ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸ ੁਪਾਇਆ ॥ 
Listen, O people: I have attained the taste of love. 
ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru has enshrined God’s name in my heart. The evil 
minded and the enemies are all eliminated ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਤਆਗੀ ਹਉਮ ੈਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
First, I renounced my ego. 
ਦੁਤੀਆ ਿਤਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਿਤ ॥ 
Second, I renounced the ways of the world. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਿਤਆਿਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ॥ 
Renouncing the three worldly qualities; I see friends and 
foes alike.  
ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥ 
Fourth quality; I realized God in the company of 
devotees. ||2|| 
ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਬਾਿਧਆ ॥ 
I am sitting in a mode of peace and contentment. 
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਿਜਆ ॥ 
The soul has merged with soul and the divine music has 
started to play. 
ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Total contentment is attained contemplating guru’s 
teachings. 
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥੩॥ 
Imbued with my beloved Husband Lord, I am the blessed 
happy soul-bride. ||3|| 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Servant Nanak is saying the divine words. 
ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਤਰ ੈਪਾਿਰ ॥ 
One who listens and practices all above shall, swim 
across! 
ਜਨਿਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
He does not take birth or dies; he does not come or go. 



ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥ 
He remains merged with the Lord. ||4||2|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਨਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥ 
Through worship of the Lord the bride becomes peaceful. 
ਰੂਿਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਿਰ ॥ 
Her beauty is incomparable, and her character is perfect. 
ਿਜਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਵਸੈ ਸੋ ਿਗਰ੍ਹੁ ਸਭੋਾਵੰਤਾ ॥ 
The house in which she lives is a praiseworthy house. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜੰਤਾ ॥੧॥ 
But rare are those guru-willed who attain that state. ||1|| 
ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਿਣ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ ॥ 
I the soul-bride have attained these virtues meeting the 
guru. 
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ਜਿਜ ਕਾਿਜ ਪਰਥਾਇ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
To perform such a marriage act is beautiful; ||1||Pause|| 
ਿਜਚਰੁ ਵਸੀ ਿਪਤਾ ਕੈ ਸਾਿਥ ॥ 
As long as she lived with her father; 
ਿਤਚਰੁ ਕੰਤੁ ਬਹੁ ਿਫਰੈ ਉਦਾਿਸ ॥ 
Till then her huband was wandering sad. 
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ॥ 
Serving Him I have consoled with the Lord. 
ਗੁਿਰ ਆਣੀ ਘਰ ਮਿਹ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
When the guru brought her home then I obtained total 
happiness. ||2|| 
ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ ਸਚੁ ਸੰਤਿਤ ਪਤੂ ॥ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥ 
She has 32 virtues, child of a good family! She is 
obedient intelligent and beautiful. 
ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ॥ 
She fulfills all; what the husband master wants. 
ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜੇਠਾਨੀ ॥੩॥ 
She is more content than both brother in law and sister in 
law. ||3|| 
ਸਭ ਪਰਵਾਰੈ ਮਾਿਹ ਸਰੇਸਟ ॥ 
She is the noblest of the family. 
ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸਟ ॥ 
She guides her younger and older brother in laws. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਗਰ੍ਹੁ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਗਟੀ ਆਇ ॥ 



Blessed is that house in which she has appeared. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥੪॥੩॥ 
O servant Nanak she has brought peace and 
contentment to the family. ||4||3|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਮਤਾ ਕਰਉ ਸ ੋਪਕਿਨ ਨ ਦੇਈ ॥ 
Whatever I say she does not allow it to happen. 
ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਖਲੋਈ ॥ 
She stands blocking the way of goodness and self-
discipline. 
ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਿਦਖਾਵੈ ॥ 
She makes many disguises and shows many forms. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਸਿਨ ਨ ਦੇਈ ਵਿਖ ਵਿਖ ਭਰਮਾਵੈ ॥੧॥ 
She does not let the house flourish. Makes me go in 
different directions. ||1|| 
ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਿਕ ਘਰ ਵਾਸ ੁਨ ਦੇਵੈ ॥ 
She is the mistress of the house; she does not allow me 
to live in it. 
ਜਤਨ ਕਰਉ ਉਰਝਾਇ ਪਰੇਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If I try, she fights with me. ||1||Pause|| 
ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਿਰ ॥ 
She has been sent right from destiny in my house. 
ਨਉ ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਿਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ॥ 
She has conquered all nine continents and all high and 
low places of interest. 
ਤਿਟ ਤੀਰਿਥਨ ਛੋਡੈ ਜੋਗ  ਸੰਿਨਆਸ ॥ 
She does not spare the sacred shrines the Yogis and the 
renunciates. 
ਪਿੜ ਥਾਕੇ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਅਿਭਆਸ ॥੨॥ 
I got tired of reading the Simritees and study of the Vedas 
(scriptures). ||2|| 
ਜਹ ਬੈਸਉ ਤਹ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ ॥ 
Wherever I sit, she sits there with me. 
ਸਗਲ ਭਵਨ ਮਿਹ ਸਬਲ ਪਰ੍ਵੇਸੈ ॥ 
She is present in the whole universe. 
ਹੋਛੀ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 
I cannot do anything to her with half hearted devotion. 
ਕਹੁ ਮੀਤਾ ਹਉ ਕੈ ਪਿਹ ਜਾਈ ॥੩॥ 
Tell me, O my friend: whom should I turn for protection? 



||3|| 
ਸੁਿਣ ਉਪਦਸੇੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥ 
I heard of his teachings, and came to the true guru. 
ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੋਿਹ ਮੰਤਰ੍  ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
The guru has bestowed the lesson of Lord's name to me. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਨੰਤਾ ॥ 
Enshrining in my mind I sing the praise of infinite Lord. 
ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਿਚੰਤਾ ॥੪॥ 
I have realized God and Nanak has become carefree. 
||4|| 
ਘਰੁ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਿਕ ਹਮਾਰੀ ॥ 
This is my guide in my home. 
ਇਹ ਆਮਿਰ ਹਮ ਗੁਿਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੪॥੪॥ 
This is the immortal place and the guru has made me a 
guard there. ||4||4|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਮਤਾ ਿਜ ਪਤਰ੍ੀ ਚਲਾਵਉ ॥ 
First, they advised me through a letter. 
ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੁਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁਚਾਵਉ ॥ 
Second; they sent two men. 
ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਮਤਾ ਿਕਛੁ ਕਰਉ ਉਪਾਇਆ ॥ 
Third; they advised me to do something. 
ਮੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਛੋਿਡ ਪਰ੍ਭ ਤੂਹੀ  ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
I gave up everything and worshipped God! ||1|| 
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਅਿਚੰਤ ਸਹਜਾਇਆ ॥ 
I have become peaceful and content. 
ਦੁਸਮਨ ਦੂਤ ਮਏੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The enemies and the messengers of death died and I 
attained peace! ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੋ ਕਉ ਦੀਆ ਉਪਦੇਸੁ ॥ 
The guru taught me a lesson. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦੇਸੁ ॥ 
My soul, body and everything belong to the Lord. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥ 
Whatever I do is by Your grace. 
ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੰੂਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥੨॥ 
You are my support. You are my court. ||2|| 
ਤੁਧਨੋ ਛੋਿਡ ਜਾਈਐ ਪਰ੍ਭ ਕ ਧਿਰ ॥ 
Where can I go leaving You O God? 



ਆਨ ਨ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਿਰ ॥ 
There is no other comparable to You! 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਕਸ ਕੀ ਕਾਿਣ ॥ 
Your servant has no shortage of anything! 
ਸਾਕਤੁ ਭੂਲਾ ਿਫਰੈ ਬੇਬਾਿਣ ॥੩॥ 
The faithless wanders lost in the wilderness. ||3|| 
ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Your greatness cannot be described. 
ਜਹ ਕਹ ਰਾਿਖ ਲੈਿਹ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥ 
Wherever I go; You embrace me; 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Servant Nanak is at your service. 
ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੫॥ 
God has preserved my honor and blessed me. ||4||5|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਿਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 
Wandering through foreign lands, I have come here to 
buy merchandise. 
ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸਣੁੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥ 
I have been enticed by hearing of the incomparable 
merchandise. 
ਗੁਣ ਰਾਿਸ ਬੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਪਲੈ ਆਨੀ ॥ 
I brought money putting in the pouch.  
ਦੇਿਖ ਰਤਨੁ ਇਹ ੁਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥ 
Seeing the jewel, this mind is fascinated. ||1|| 
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥ 
I have come to the door of the rich trader. 
ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I gave him money and made a deal. ||1||Pause|| 
ਸਾਿਹ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਿਸ ॥ 
The trader sent me to a bigger trader. 
ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਿਸ ॥ 
The jewel is priceless, and the capital is priceless. 
ਿਵਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥ 
I found a friend with ease. 
ਸਉਦਾ ਿਮਿਲਆ ਿਨਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥ 
I bought the merchandise and the mind became peaceful. 
||2|| 



ਭਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 
I have no fear of thieves, the wind or water. 
ਸਹਿਜ ਿਵਹਾਝੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥ 
I have easily made my purchase, and I easily will take it 
away. 
ਸਤ ਕੈ ਖਿਟਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
I truly earned the merchandise and I have no worry. 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਘਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥ 
I have brought this merchandise home safe and sound. 
||3|| 
ਿਮਿਲਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥ 
I have earned profit and I am happy. 
ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰ ੇਬਖਿਸੰਦ ॥ 
Blessed is the banker the perfect bestowal. 
ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥ 
Only a few guru-willed purchase this merchandise. 
ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥ 
Nanak has brought this profitable merchandise home. 
||4||6|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 
He did not consider my merits or demerits. 
ਨਹ ਦੇਿਖਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 
He did not look at my beauty color or make up. 
ਚਜ ਅਚਾਰ ਿਕਛੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 
He did not think of wisdom or conduct. 
ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥ 
My beloved took me by the arm and embraced me. ||1|| 
ਸੁਿਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਿਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ 
Hear, O my companions, my Husband, my Lord the 
master celebrated with me. 
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਰਾਿਖਓ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਿਕਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
Placing His Hand on my forehead; he made me His own. 
What do these ignorant people know? ||1||Pause|| 
ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਿਣ ਸੋਿਹਓ ॥ 
My married life now is adorable. 
ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜੋਿਹਓ ॥ 
Meeting my husband all my sufferings have been 



eliminated. 
ਆਂਗਿਨ ਮੇਰੈ ਸਭੋਾ ਚੰਦ ॥ 
In my yard shines the beautiful moon. 
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਅਨੰਦ ॥੨॥  
Night and day, I enjoy with my beloved. ||2|| 
ਬਸਤਰ੍ ਹਮਾਰੇ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲ ॥ 
My clothes are dyed in deep red color. 
ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਿਠ ਫੂਲ ॥ 
All the ornaments and garlands around my neck look 
beautiful. 
ਿਪਰ੍ਅ ਪੇਖੀ  ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਾਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥ 
Seeing the beloved I have attained all priceless 
treasures. 
ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਨ ॥੩॥ 
The messengers of evil cannot look at me? ||3|| 
ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 
I have obtained eternal bliss and  enjoy forever. 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੇ ॥ 
I have attained satisfaction through the priceless name! 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਿਪਰਿਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 
Says Nanak, when the beloved adorns the happy soul-
bride! 
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 
She is forever a happy bride with her Husband Lord. 
||4||7|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਕਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ॥ 
They give donations and worship! 
ਲੈਤ ਦੇਤ ਉਨਹ੍ਹ੍  ਮੂਕਿਰ ਪਰਨਾ ॥ 
Deny after giving and taking! 
ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹੈ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਜਾਣਾ ॥ 
That door through which you will ultimately go O brahmin! 
ਿਤਤੁ ਦਿਰ ਤੰੂਹੀ ਹੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੧॥ 
You will repent at that door. ||1|| 
ਐਸੇ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ਭਾਈ ॥ 
Such brahmins shall drown, O brother; 
ਿਨਰਾਪਰਾਧ ਿਚਤਵਿਹ ਬੁਿਰਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
They think of doing evil to the innocent. ||1||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਫਰਿਹ ਹਲਕਾਏ ॥ 



With greed in the mind they wander like mad dogs. 
ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ॥ 
They slander others and carry loads of sin on their heads. 
ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ॥ 
Robbed by the worldly wealth they do not miss God. 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹਤੁੀ ਰਾਹੀ ॥੨॥ 
Deluded by doubt they wander all over. ||2|| 
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਘਨੇਰੇ ॥ 
Outwardly they make many disguises. 
ਅੰਤਿਰ ਿਬਿਖਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰ ੇ॥ 
They are filled with filth inside. 
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਿਪ ਨ ਬੂਝੈ ॥ 
They preach others but do not understand themselves. 
ਐਸਾ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਕਹੀ ਨ ਸੀਝੈ ॥੩॥ 
Such brahmins will never be liberated. ||3|| 
ਮੂਰਖ ਬਾਮਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸਮਾਿਲ ॥ 
O foolish brahmin, think of God. 
ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇਰੈ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥ 
He watches and hears, is always with you. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ ਭਾਗੁ ॥ 
Says Nanak, if this is your destiny! 
ਮਾਨੁ ਛੋਿਡ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੮॥ 
Renounce your pride and touch guru's feet. ||4||8|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
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ਦੂਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤੁ ਤਨ ਤੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
Reciting the name of God intently the sickness and pain 
eliminated. 
ਭਏ ਅਨੰਦ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ 
I am at peace joining the company of devotees and my 
mind does not wander anywhere. ||1||    
ਤਪਿਤ ਬੁਝੀ  ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਾਇ ॥ 
My burning desires are quenched through guru's 
teachings O mother. 
ਿਬਨਿਸ ਗਇਓ ਤਾਪ ਸਭ ਸਹਸਾ ਗੁਰੁ ਸੀਤਲੁ ਿਮਿਲਓ ਸਹਿਜ ਸਭੁਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
The fever of doubt is eliminated. I intuitively found the 
peaceful guru. ||1||Pause|| 
ਧਾਵਤ ਰਹੇ ਏਕੁ ਇਕੁ ਬੂਿਝਆ ਆਇ ਬਸੇ ਅਬ ਿਨਹਚਲੁ ਥਾਇ ॥ 



My wandering has ended, since I have realized God; now 
I live in a peaceful place. 
ਜਗਤੁ ਉਧਾਰਨ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 
Seeing Your saints the savior of the world I am satisfied. 
||2|| 
ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛ ੈਅਬ ਪਕਰੇ ਿਨਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥ 
Now I have grasped the feet of devotees; the pain of birth 
is behind me. 
ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੂਆ ਅਬ ਤਾ ਕਉ ਫੁਿਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥ 
My mind sings the tune of contentment and death shall 
no longer consume me. ||3|| 
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹਮਾਰੇ ਸਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
My Lord is the cause of all causes. All-powerful and 
bestowal of peace;  
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਇ ॥੪॥੯॥ 
Nanak lives by reciting Your name, O Lord; You are with 
me all the way. ||4||9|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਰੜਾਵੈ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥ 
The slanderer cries loudly in pain. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮਸੇਰੁ ਿਬਸਿਰਆ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਿਨੰਦਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Forgetting God he gets what he earned. ||1||Pause|| 
ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਿਸਧਾਵੈ  
If he has some companion; he also will be taken along 
with him. 
ਅਣਹੋਦਾ ਅਜਗਰੁ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ਿਨੰਦਕੁ ਅਗਨੀ ਮਾਿਹ ਜਲਾਵੈ ॥੧॥ 
The slenderer carries a heavy load and burns in fire. ||1|| 
ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਿਜ ਹੋਇ ਿਬਤੀਤੈ ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 
That is what happens in God’s court; explains Nanak! 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹ ੈਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਿਬਗਸਾਵੈ ॥੨॥੧੦॥ 
God’s devotee is always peaceful. He is happy singing 
God’s praise. ||2||10|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਉ ਮ ੈਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 
Although I totally decorated myself with makeup. 
ਤਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥ 
Still; my mind is not satisfied. 
ਅਿਨਕ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਮਿਹ ਲਾਵਉ ॥ 
I applied various scents to my body. 



ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਿਤਲੁ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥ 
But I find no peace. 
ਮਨ ਮਿਹ ਿਚਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥ 
Think such a desire in my mind! 
ਿਪਰ੍ਅ ਦੇਖਤ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ 
That I live seeing my beloved O my mother! ||1|| 
ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥ 
O mother, what should I do? This mind cannot rest. 
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਬੈਰਾਗੁ ਿਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It feels sad due to separation from my beloved. 
||1||Pause|| 
ਬਸਤਰ੍ ਿਬਭੂਖਨ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਿਬਸਖੈੇ ॥   
Garments, ornaments, and pleasures are enticing. 
ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 
They also are of no use. 
ਪਿਤ ਸੋਭਾ ਅਰੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ 
Honor, fame, dignity and greatness! 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 
Obedience by the whole world; 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁਦੰਰ ਲਾਲ ॥ 
The beautiful house is enticing; 
ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥ 
But obeying the will of God gives contentment. ||2|| 
ਿਬੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਿਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥ 
With foods and delicacies of so many different kinds; 
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹਤੁੁ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
And all kind of pleasures and entertainments; 
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ॥ 
Power and property and absolute command; 
ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨ ਜਾਇਸੀ ॥ 
With all these the mind is not satisfied and the thirst is not 
quenched. 
ਿਬਨੁ ਿਮਲਬੇ ਇਹੁ ਿਦਨੁ ਨ ਿਬਹਾਵੈ ॥ 
Without meeting Him, the day does not pass. 
ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
Meeting God; I find peace. ||3|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥ 
By searching and seeking, I heard this news. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨੁ ਤਿਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥ 



That no one attains salvation without the company of 
God’s devotees. 
ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ  
One, who has good luck written on his forehead, finds the 
true guru. 
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਆ ॥ 
His hopes are fulfilled and mind is satisfied. 
ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ॥ 
Meeting with God eliminates the thirst. 
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥ 
Nanak has found the Lord in his mind and body! ||4||11|| 
ਅਸਾ  ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦੇ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Panch-Padas: 
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ਪਰ੍ਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਿਤ ॥ 
First, your social status is high. 
ਦੁਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪਾਂਿਤ ॥ 
Second, you are respected in the society. 
ਿਤਰ੍ਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੁ ॥ 
Third, your home is beautiful. 
ਿਬਗੜ ਰੂਪੁ ਮਨ ਮਿਹ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥ 
But you are an ugly filled with ego. ||1|| 
ਸੋਹਨੀ ਸਰੂਿਪ ਸਜੁਾਿਣ ਿਬਚਖਿਨ ॥ 
O beautiful, attractive, wise and clever woman: 
ਅਿਤ ਗਰਬੈ ਮੋਿਹ ਫਾਕੀ ਤੰੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You have been trapped by your pride and false 
attachment. ||1||Pause|| 
ਅਿਤ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥ 
Your kitchen is very clean. 
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਿਤਲਕੁ ਲਾਲ ॥ 
You take bath and worship and apply red mark on your 
forehead; 
ਗਲੀ ਗਰਬਿਹ ਮੁਿਖ ਗੋਵਿਹ ਿਗਆਨ ॥ 
You speak loudly and explain spiritual wisdom. 
ਸਭ ਿਬਿਧ ਖੋਈ ਲੋਿਭ ਸੁਆਨ ॥੨॥ 
With all that, you are still lost like a greedy dog. ||2|| 
ਕਾਪਰ ਪਿਹਰਿਹ ਭੋਗਿਹ ਭੋਗ ॥ 
You wear clothes and enjoy pleasures. 
ਆਚਾਰ ਕਰਿਹ ਸੋਭਾ ਮਿਹ ਲੋਗ ॥ 
You practice good conduct to impress people; 



ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
You apply scented oils of sandalwood and musk. 
ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਕੋਰ੍ਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥ 
But your company is false angry and wicked! ||3|| 
ਅਵਰ ਜੋਿਨ ਤੇਰੀ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥ 
Other people may be your water-carriers! 
ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਿਸਕਦਾਰੀ ॥ 
In this world, you may be a ruler. 
ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪਿਹ ਦਾਮ ॥ 
Gold, silver and wealth may be yours! 
ਸੀਲੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ॥੪॥ 
But the lust has destroyed your character. ||4|| 
ਜਾ ਕਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਮਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
Those who have been blessed by God by His grace! 
ਸਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਲਈ ਛਡਾਇ ॥ 
They are freed from jail. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Attained the taste of God’s name meeting the company of 
devotees. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਓਹ ਕਾਇਆ ॥੫॥ 
Says Nanak, fruitful is that body! ||5|| 
ਸਿਭ ਰੂਪ ਸਿਭ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਿਨ ॥ 
All grace and all comforts are attained by happy soul-
bride; 
ਅਿਤ ਸੁੰਦਿਰ ਿਬਚਖਿਨ ਤੰੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥ 
You shall be very beautiful and wise. ||1||Second 
Pause||12|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ੨ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Ik-Tukas 2 : 
ਜੀਵਤ ਦੀਸੈ ਿਤਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥ 
One, who is seen to be alive, shall surely die. 
ਮੁਆ ਹੋਵੈ ਿਤਸ ੁਿਨਹਚਲੁ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 
But he who is humble shall live forever. ||1|| 
ਜੀਵਤ ਮੁਏ ਮੁਏ ਸੇ ਜੀਵੇ ॥ 
Those who die while alive shall live.  
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
Takes medicine of God’s name by mouth; drinks nectar 
through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸਾ ॥ 



The clay pot shall be broken and destroyed. 
ਿਜਸੁ ਛੂਟ ੈਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਤਸੁ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ॥੨॥ 
One who eliminates the three qualities dwells in own 
home. ||2|| 
ਊਚਾ ਚੜੈ ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ ॥ 
One that goes up must come down. 
ਧਰਿਨ ਪੜੈ ਿਤਸ ੁਲਗੈ ਨ ਕਾਲਾ ॥੩॥ 
One lying on the ground does not fall to death. ||3|| 
ਭਰ੍ਮਤ ਿਫਰੇ ਿਤਨ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who continue to wander, achieve nothing. 
ਸੇ ਅਸਿਥਰ ਿਜਨ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ 
Those who practice guru's teachings, become immortal. 
||4|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥ 
This body and soul all belong to the Lord. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥੫॥੧੩॥ 
O Nanak, meeting the guru, I am content! ||5||13|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪੁਤਰੀ ਤੇਰੀ ਿਬਿਧ ਕਿਰ ਥਾਟੀ ॥ 
Your puppet body has been created skillfully. 
ਜਾਨੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਹੋਇਗੀ ਮਾਟੀ ॥੧॥ 
Believe that it shall turn to dust. ||1|| 
ਮੂਲੁ ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ॥ 
Remember your origin, O forgetful fool. 
ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਕਆ ਗਰਬੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Why are you so proud of yourself? ||1||Pause|| 
ਤੀਿਨ ਸੇਰ ਕਾ ਿਦਹਾੜੀ ਿਮਹਮਾਨੁ ॥ 
You are a guest, given three meals a day. 
ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਤੁਝ ਪਾਿਹ ਅਮਾਨ ॥੨॥ 
Other things are entrusted to you. ||2|| 
ਿਬਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥ 
Hidden in the filth of bones and blood, wrapped in skin 
ਇਸੁ ਊਪਿਰ ਲੇ ਰਾਿਖਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥ 
You are proud of it? ||3|| 
ਏਕ ਵਸਤੁ ਬੂਝਿਹ ਤਾ ਹੋਵਿਹ ਪਾਕ ॥ 
If you could understand one thing; then you will be pure. 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤੰੂ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥ 
Without understanding, you shall be impure forever. ||4|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 



Says Nanak I praise the guru; 
ਿਜਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥੫॥੧੪॥ 
Through him the all-knowing primal Lord is realized. 
||5||14|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ ॥  
Aasaa, Fifth Mahalla, Ik-Tukas, Chau-Padas: 
ਇਕ ਘੜੀ ਿਦਨਸੁ ਮ ੋਕਉ ਬਹੁਤੁ ਿਦਹਾਰੇ ॥ 
I did not find a moment in a day for a long time. 
ਮਨੁ ਨ ਰਹ ੈਕੈਸੇ ਿਮਲਉ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ 
I do not miss Him; how can I meet my beloved? ||1|| 
ਇਕੁ ਪਲੁ ਿਦਨਸੁ ਮ ੋਕਉ ਕਬਹ ੁਨ ਿਬਹਾਵੈ ॥ 
I cannot live for a moment of the day without Him. 
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ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਮ ੋਕਉ ਿਪਰਿਹ ਿਮਲਾਵੈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
I have serious desire to see Him. Is there any saint who 
can unite me with my beloved? ||1||Pause|| 
ਚਾਿਰ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥ 
The four watches of the day are like the four ages. 
ਰੈਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੇ ॥੨॥ 
When night comes, I feel that it will never end. ||2|| 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਿਮਿਲ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥ 
The five demons have joined together to separate me 
from my Husband Lord. 
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ ॥੩॥ 
Wandering and rambling, I cry and twist my hands. ||3|| 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਦਰਸ ੁਿਦਖਾਇਆ ॥ 
God has revealed Himself to servant Nanak; 
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥ 
Searching my soul I have obtained supreme peace. 
||4||15|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਮਿਹ  ਪਰਮ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
In Lord's service are the greatest treasures? 
ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 
Reciting His sacred name is serving God! ||1|| 
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਿਗ ਸਖਾਈ ॥ 
God is my companion; He is with me as my support. 
ਦੁਿਖ ਸੁਿਖ ਿਸਮਰੀ ਤਹ ਮਉਜੂਦੁ ਜਮੁ ਬਪੁਰਾ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਡਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Reciting God all the time in pleasure and pain. Even if the 
devil of death present there, does not scare me? 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈ ਹਿਰ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
Lord is my support; Lord is my power. 
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ਦੀਬਾਣੁ ॥੨॥ 
Lord is my friend; He is my mind's advisor. ||2|| 
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਪੰੂਜੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 
Lord is my capital and I believe in Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਧਨੁ ਖਟੀ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹੁ ॥੩॥ 
I the guru-willed earn the wealth of His name. He is my 
banker. ||3|| 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਤ ਆਵੈ ॥ 
By guru’s grace, this realization has come. 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥ 
Servant Nanak has merged in the Lord. ||4||16|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥ 
By God’s grace my mind focuses on Him. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Serving the true guru, all rewards are obtained. ||1|| 
ਮਨ ਿਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਿਹਗਾ ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥ 
O my mind, why do you feel sad in separation? My true 
guru is perfect. 
ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Bestowal of wishes, treasure of all comforts and ocean of 
nectar is always overflowing. ||1||Pause||  
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
One who enshrines His lotus feet in the heart? 
ਪਰ੍ਗਟੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥ 
The divine light is lit and divinity attained! ||2|| 
ਪੰਚ ਸਖੀ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 
The five companions met together to sing the songs of 
joy. 
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥ 
The music of infinite divine sermon started to play. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
O Nanak, when the guru is pleased, one meets the Lord, 
the king. 



ਸੁਿਖ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥ 
Then, the night of one's life passes in peace and 
contentment. ||4||17|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ 
By His grace, God revealed Himself to me. 
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
Meeting the guru I have received the entire wealth. ||1|| 
ਐਸਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥ 
O brother; collect this kind of wealth. 
ਭਾਿਹ ਨ ਜਾਲੈ ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਸਗੁੰ ਛੋਿਡ ਕਿਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That does not burn, does not drown, never leaves and 
goes anywhere. ||1||Pause|| 
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥ 
It does not fall short or runs out. 
ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਮਨੁ ਰਿਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 
Eating and spending, the mind is satisfied. ||2|| 
ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਿਜਸੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥ 
He is the true banker, who gathers the wealth of the Lord 
in his home. 
ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥ 
He showers the whole world with this wealth. ||3|| 
ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਪਰੁਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥ 
Those who earned it previously, obtain this wealth! 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਿਤ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥ 
O servant Nanak; at the last moment wear the ornament 
of God’s name. ||4||18|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜੈਸੇ ਿਕਰਸਾਣੁ ਬੋਵੈ ਿਕਰਸਾਨੀ ॥ 
Just like the farmer sows His crop. 
ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਿਢ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ 
Harvests it whether it is ripe or unripe. ||1|| 
ਜੋ ਜਨਮੈ ਸ ੋਜਾਨਹੁ ਮੂਆ ॥ 
Same way whoever is born has to die. 
ਗੋਿਵੰਦ ਭਗਤੁ ਅਸਿਥਰੁ ਹੈ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ   
Only the devotee of the Lord of the universe lives forever. 
||1||Pause|| 
ਿਦਨ ਤੇ ਸਰਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਿਤ ॥ 
The day shall certainly be followed by the night. 



ਰੈਿਣ ਗਈ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਪਰਭਾਿਤ ॥੨॥ 
And when the night ends, morning dawns again. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸੋਇ ਰਹ ੇਅਭਾਗੇ ॥ 
The unlucky stay asleep in the false attachment of the 
worldly wealth. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਗੇ ॥੩॥ 
By guru’s grace, a few remain awake. ||3|| 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਅਿਹ ਨੀਤ ॥ 
Says Nanak, sing praises of God all the time. 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲ ਚੀਤ ॥੪॥੧੯॥ 
Your face and mind will become pure. ||4||19|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥ 
All priceless treasures are Yours. 
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਿਨਦਾਨ ॥੧॥ 
O ignorant; God will fulfill your desires. ||1|| 
ਤੰੂ ਮੇਰੋ ਿਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥ 
You are my beloved; what hunger can I have? 
ਤੰੂ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਲਗੈ ਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrining You in the mind eliminates sufferings. 
||1||Pause|| 
ਜੋ ਤੰੂ ਕਰਿਹ ਸਈੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Whatever You do, is acceptable to me. 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥ 
O true master, true is Your command. ||2|| 
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
When it pleases You, I sing the praises of the Lord. 
ਤੇਰੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਆਉ ॥੩॥ 
You always do real justice. ||3|| 
ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥ 
O True Lord, You are unknowable and mysterious. 
ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥ 
You guided Nanak and he serves You. ||4||20|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਨਕਿਟ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥ 
You are always close to all beings. 
ਕੁਦਰਿਤ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥ 
You pervade in the nature in many forms and colors. ||1|| 



ਕਰਹ੍ੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥ 
My mind does not worry grieve or cry. 
ਅਿਵਨਾਸੀ ਅਿਵਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Imperishable, unshakable, and unapproachable my Lord 
is always there. ||1||Pause|| 
ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਿਕਸ ਕੀ ਕਾਿਣ ॥ 
There is no shortage for your servant! 
ਿਜਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਿਣ ॥੨॥ 
His King preserves his honor. ||2|| 
ਜੋ ਲਉਡਾ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਆ ਅਜਾਿਤ ॥ 
The slave, whom God has released from caste system! 
ਿਤਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ਿਕਸ ਕੀ ਤਾਿਤ ॥੩॥ 
That slave does not have to worry anyone. ||3|| 
ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ 
Lord is independent and carefree. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥ 
O servant Nanak; praise the guru. ||4||21|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਛੋਿਡ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਮਾਤਾ ॥ 
Forsaking Lord's essence the mortal is intoxicated with 
false essence. 
ਘਰ ਮਿਹ ਵਸਤੁ ਬਾਹਿਰ ਉਿਠ ਜਾਤਾ ॥੧॥ 
The merchandise is in his home but he goes out to find it. 
||1|| 
ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾਥਾ ॥ 
He cannot hear the true sacred story. 
ਰਾਿਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲਿਗ ਗਾਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attached to false stories, he is engaged in argument. 
||1||Pause|| 
ਵਜਹੁ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਸੇਵ ਿਬਰਾਨੀ ॥ 
He is employed by his master but serves someone else. 
ਐਸੇ ਗੁਨਹ ਅਛਾਿਦਓ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥੨॥ 
He commits such sins. ||2|| 
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਲੂਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੀ ॥ 
He tries to hide from the one who is always with him. 
ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਸੋ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਮੰਗੀ ॥੩॥ 
It does not serve his purpose but he keeps begging again 
and again. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 



Says Nanak, God is kind to the humble. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੪॥੨੨॥ 
Do it as You please; O merciful Lord. ||4||22|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
Name of the Lord is my soul, my life and wealth. 
ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸੰਿਗ  ਕਾਮੁ ॥੧॥ 
It helps me here and hereafter. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥ 
Without Lord's name, everything else falls short. 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵੈ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind is satisfied and content seeing my Lord. 
||1||Pause|| 
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ 
Guru’s sermon is the jewel, the treasure of devotion. 
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥ 
Those who earn by singing or listening become content. 
||2|| 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥ 
My mind is attached to Lord's lotus feet. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥ 
The gracious guru has bestowed this gift. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਿਖਆ ਦੀਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
Guru has given awns to Nanak. 
ਪਰ੍ਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਚੀਨਹ੍ਹ੍  ॥੪॥੨੩॥ 
He sees the immortal God in everyone. ||4||23| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਭਰੇਪੁਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥ 
The joy and peace is attained through the omnipresent 
God. 
ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥੧॥ 
He completes His work. ||1|| 
ਪੂਰ ਸਮਗਰ੍ੀ ਪੂਰ ੇਠਾਕੁਰ ਕੀ ॥ 
Perfect is the creation of the perfect Lord. 
ਭਿਰਪੁਿਰ ਧਾਿਰ ਰਹੀ ਸੋਭ ਜਾ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
His greatness is all pervading. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 
The treasure of His name makes one’s thinking pure. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ 



He is the Creator; there is no other! ||2|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਿਥ ॥ 
All beings and creatures are in His Hand. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਕੈ ਸਾਿਥ ॥੩॥ 
God is pervading all and is always with them. ||3|| 
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ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
He created the creation to perfection. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੨੪॥ 
O Nanak, Lord's devotees are blessed with greatness. 
||4||24|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਬਨਾਵਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ॥ 
Shape your mind through guru’s teachings. 
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ॥੧॥ 
Collect Godly wealth through guru’s divine vision! ||1|| 
ਊਤਮ ਮਿਤ ਮੇਰ ੈਿਰਦੈ ਤੰੂ ਆਉ ॥ 
O sublime knowledge; come into my mind. 
ਿਧਆਵਉ ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦਾ ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਿੋਹ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite, sing God’s praises. The name of God is very 
dear to me. ||1||Pause|| 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਵਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 
I am satisfied and fulfilled by the true name. 
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਸੰਤ ਧੂਰਾਇ ॥੨॥ 
The dust of the saints equals sixty-eight sacred baths. 
||2|| 
ਸਭ ਮਿਹ ਜਾਨਉ ਕਰਤਾ ਏਕ ॥ 
I recognize one Creator in everyone. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕ ॥੩॥ 
Joining the company of devotees my understanding is 
refined. ||3|| 
ਦਾਸੁ ਸਗਲ ਕਾ ਛੋਿਡ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
The servant of servants gives up ego and pride. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨੫॥ 
The guru has given this gift to Nanak. ||4||25|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬੁਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸ ਭਈ ਮਿਤ ਪੂਰੀ ॥ 
My intellect has been enlightened and my understanding 
has become perfect. 



ਤਾ ਤੇ ਿਬਨਸੀ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਰੀ ॥੧॥ 
Thus my ill will is eliminated and gone away. ||1|| 
ਐਸੀ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਈਅਲੇ ॥ 
I received such teachings from the guru; 
ਬੂਡਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਿਹ ਿਨਕਿਸਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O brother, I have been saved from drowning in the deep 
dark well. ||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਅਗਾਹ ਅਗਿਨ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ॥ ਗੁਰ ੁਬੋਿਹਥੁ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥੨॥ 
The priceless guru’s ship saved me from the 
unfathomable ocean of fire. ||2|| 
ਦੁਤਰ ਅੰਧ ਿਬਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥ 
This worldly pleasure is dark and treacherous ocean. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪਰਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੩॥ 
The perfect guru has revealed the way to cross it. ||3|| 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛੁ ਉਕਿਤ  ਨ ਮੋਰੀ ॥ 
I did not practice any meditation or penance. 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਿਤ ਤੋਰੀ ॥੪॥੨੬॥ 
Nanak seeks your refuge O guru. ||4||26|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ੨ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Ti-Padas: 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥ 
One who drinks Lord's inspiring spirit is dyed with it 
forever. 
ਆਨ ਰਸਾ ਿਖਨ ਮਿਹ ਲਿਹ ਜਾਤਾ ॥ 
The other tastes disappear in a moment. 
ਹਿਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਿਨ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
Intoxicated with the Lord's sublime essence are always 
joyous. 
ਆਨ ਰਸਾ ਮਿਹ ਿਵਆਪੈ ਿਚੰਦ ॥੧॥ 
Other tastes are filled with filth. ||1|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥ 
One, who drinks Lord's sublime essence, is intoxicated 
forever. 
ਆਨ ਰਸਾ ਸਿਭ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All other tastes are inferior. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The value of Lord's sublime taste cannot be described. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਿਟ ਸਮਾਇ ॥ 
Lord's sublime juice permeates the shops of the 
devotees. 



ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਿਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥ 
It cannot be purchased for any price. 
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸ ਹੀ ਦੇਿਹ ॥੨॥ 
He obtains it whom He gives. ||2|| 
ਨਾਨਕ ਚਾਿਖ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥ 
Tasting it, Nanak is wonder-struck. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥ 
Through the guru, Nanak has obtained this taste. 
ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Here and hereafter, it does not leave him. 
ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਿਰ ਰਸ ਮਾਿਹ ॥੩॥੨੭॥ 
Nanak is engrossed in Lord's subtle essence. ||3||27|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁਿਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਿਤ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥ 
It eliminates the lust, anger, greed, attachment and self 
created ill will. 
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਸਵੇ ਕਮਾਵਿਹ ਤਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹੋਵਿਹ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ 
One who serves humbly; is loved by the husband Lord. 
||1|| 
ਸੁਿਣ ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ 
O beautiful; listening to the words of devotee attains 
salvation. 
ਦੂਖ ਭੂਖ ਿਮਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਤੰੂ ਸੁਖਮਿਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your pain, hunger and doubt shall vanish and you shall 
obtain peace, O happy soul-bride. ||1||Pause|| 
ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਿਬਖੁ ਿਤਆਸ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
I serve my guru washing his feet, my soul is blessed and 
the thirst for sin quenched. 
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਿਸ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਿਹ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥ 
Becoming the servant of a servant attains admiration in 
God’s court. ||2|| 
ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਿਬਉਹਾਰਾ ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
This is good conduct and lifestyle; to obey Your 
command is Your worship. 
ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥ 
One who practices this lesson O Nanak, swims across 
the terrifying world-ocean. ||3||28|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Du-Padas: 



ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 
You have obtained this human body. 
ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 
This is your chance to meet the Lord of the universe. 
ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ 
Other efforts are of no use to you. 
ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ 
Recite God’s name only, joining the company of 
devotees. ||1|| 
ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 
Make an effort to cross over the terrifying world ocean. 
ਜਨਮੁ ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The life is going waste attached to the worldly pleasure. 
||1||Pause|| 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ੁਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ 
I have not practiced meditation, penance, self-restraint or 
faith. 
ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
I did not serve God in order to realize the Lord the King. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ 
Says Nanak my actions are lowly. 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੨੯॥ 
O Lord, I seek Your sanctuary - please, preserve my 
honor. ||2||29|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ 
I have none else but You. You are in my mind. 
ਤੰੂ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥ 
You are my friend and companion O God; why should I 
be afraid? ||1|| 
ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 
You are my support, You are my hope. 
ਬੈਠਤ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੰੂ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
While sitting, standing, sleeping or awake, with every 
breath and morsel of food, I never forget You. ||1||Pause|| 
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਿਵਕਰਾਲਾ ॥ 
Protect me O God; I have come to Your sanctuary; the 
ocean of fire is terrible. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥ 



O guru the bestowal of peace on Nanak. I am Your child 
O Lord. ||2||30|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜਨ ਲੀਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਛਡਾਇ ॥ 
The Lord has saved His slave. 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਮੇਰ ੋਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾਪੁ ਮੁਆ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind has surrendered to my beloved and my fever 
has gone. ||1||Pause|| 
ਪਾਲਾ ਤਾਊ ਕਛੂ ਨ ਿਬਆਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ  
Cold and heat do not touch me at all. I sing the praises of 
God’s name. 
ਡਾਕੀ ਕੋ ਿਚਿਤ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ॥੧॥ 
I am not affected by anything because I have taken 
refuge at God’s feet. ||1|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਹੋਏ ਆਿਪ ਸਹਾਇ ॥ 
By the grace of saints, God has become gracious and He 
supports me. 
ਗੁਨ ਿਨਧਾਨ ਿਨਿਤ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਿਮਟਾਇ ॥੨॥੩੧॥ 
Nanak sings the praise of God. The doubt and sufferings 
erased. ||2||31|| 
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
I have taken the medicine of the name of God. 
ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਿਬਨਿਸਆ ਥਾਉ ॥੧॥ 
I have found peace, and the pain has been removed 
immediately. ||1|| 
ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਬਚਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 
The fever has disappeared through the teachings of the 
perfect guru. 
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਭ ਿਮਟੇ ਿਵਸਰੂੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I am happy and all of my sorrows have been dispelled. 
||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
All beings and creatures obtained peace. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥ 
O Nanak, reciting the name of God. ||2||32|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਸ ੁਬੇਲਾ ਆਈ ॥ 
That time, which the mortal does not wish, eventually 



comes. 
ਿਬਨੁ ਹੁਕਮੈ ਿਕਉ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ 
Without Lord's command, how can one understand? ||1|| 
ਠੰਢੀ ਤਾਤੀ ਿਮਟੀ ਖਾਈ ॥ 
The body is consumed by cold heat and earth. 
ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢਾ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is neither young nor old, O brother. ||1||Pause|| 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Servant Nanak has entered the sanctuary of devotees. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਉ ਪਾਿਰ ਪਰਾਈ ॥੨॥੩੩॥ 
By guru’s grace, he has gone across the world ocean. 
||2||33|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
The soul is enlightened forever. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧॥ 
In the company of devotees one dwells at the feet of the 
Lord! ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਿਤ ਜਿਪ  ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
O my mind; recite the name of God all the time. 
ਸੀਤਲ ਸਾਂਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਜਾਿਹ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall find lasting peace and contentment and your 
sins shall depart. ||1||Pause|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥ 
Says Nanak, one who has perfect pre-ordained destiny. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਰੂਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ॥੨॥੩੪॥ 
He realizes the perfect supreme Lord through the guru. 
||2||34|| 
ਦੂਜੇ ਘਰ ਕੇ ਚਉਤੀਸ ॥ Thirty-four Shabads in Second House. || 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਾ ਹਿਰ ਸਆੁਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਬੇਲੀ ॥ 
One who has God as his master and a friend! 
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ਪੀੜ ਗਈ ਿਫਿਰ ਨਹੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The pain is gone and shall not suffer again. ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ॥ 
Showing His mercy, He unites her with Him. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਸਹੁੇਲੀ ॥੧॥ 
She attains peace, joy and comfort. ||1|| 



ਸਾਧਸੰਿਗ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਤੋਲੀ ॥ 
Singing the praises of the unweighable Lord in the 
company of devotees. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮਲੋੀ ॥੨॥੩੫॥ 
Reciting God, Nanak has become priceless. ||2||35|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਖੇਲਤ ਸਿਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥ 
Those who play the game of lust, anger, intoxication with 
worldly wealth, lose gambling. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਇਹ ਅਪੁਨੈ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਵਾਰੇ ॥੧॥ 
Purity, contentment, compassion, faith and truthfulness; 
enshrine in your mind. ||1|| 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੂਕੇ ਸਿਭ ਭਾਰੇ ॥ 
The load of birth and death has been removed. 
ਿਮਲਤ ਸੰਿਗ ਭਇਓ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting the guru, the mind became pure and He 
bestowed salvation in a moment. ||1||Pause|| 
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹਇੋ ਰਹ ੈਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਿਹ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥ 
My mind has become the dust of all, and everyone 
seems a friend to me. 
ਸਭ ਮਧੇ ਰਿਵਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਿਭ ਜੀਅ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥੨॥ 
My Lord abides all. He bestows gifts and cares for all 
beings. ||2|| 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਆਿਪ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥ 
He is one and only one; the whole world is His creation. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਬਹੁਤੁ ਉਧਾਰੇ ॥੩॥ 
Reciting God; all became devotees and attained salvation 
through one name. ||3|| 
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਿਬਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੇ ॥ 
Lord of the universe is deep, profound and infinite; His 
creation has no limits. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਿਧਆਇ ਿਧਆਇ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ 
॥੪॥੩੬॥ 
By Your grace, Nanak sings Your praises; reciting 
humbly, he bows to God. ||4||36|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਿਬਅੰਤੁ ਅਿਵਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਇਹੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 
You are infinite, eternal and incomprehensible; all this is 
Your creation. 



ਿਕਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰਹ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਝੈ ਮਝਾਿਰ ॥੧॥ 
What clever games can we play, when everything is 
contained in You? ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪਨੇ ਬਾਿਲਕ ਰਾਖਹੁ ਲੀਲਾ ਧਾਿਰ ॥ 
O my true guru, protect your child, through the power of 
your play. 
ਦੇਹੁ ਸੁਮਿਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Grant me the understanding to sing Your praises forever 
O my inaccessible and infinite Lord.   ||1||Pause|| 
ਜੈਸੇ ਜਨਿਨ ਜਠਰ ਮਿਹ ਪਰ੍ਾਨੀ ਓਹੁ ਰਹਤਾ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥ 
As the mortal in the womb of his mother; lives by the 
support of God’s name!   
ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰ ੈਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਿਰ ॥੨॥ 
He recites God every breath intently. The heat does not 
affect him. ||2|| 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
Other’s wealth, other’s wives, and other’s slander; 
eliminate them all! 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਿਰ ॥੩॥ 
Worship God in your mind devotionally through the guru. 
||3|| 
ਿਗਰ੍ਹ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਿਰ ॥ 
Houses and palaces that you see; none of these shall go 
with you! 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਵਿਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਿਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ॥੪॥੩੭॥ 
Till you live in today’s age O servant Nanak; recite the 
name of God. ||4||37|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫  Aasaa, Third House, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਜੋਬਨ ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜੋਆਨੀ  
Power, property, beauty, household, fame and beauty of 
youth; 
ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥ 
Lot of wealth, elephants, horses and jewels, purchased 
paying tens of thousands! 
ਆਗੈ ਦਰਗਿਹ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੧॥ 
In God’s court ahead, it is of no use. The proudy leaves 
and goes. ||1|| 



ਕਾਹੇ ਏਕ ਿਬਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
Why focus your mind on any other than the Lord? 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਵੋਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sitting, standing, sleeping and waking, recite God all the 
time. ||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਬਿਚਤਰ੍ ਸੁੰਦਰ ਆਖਾੜੇ ਰਣ ਮਿਹ ਿਜਤੇ ਪਵਾੜੇ ॥ 
The wondrous beautiful arenas and victories in the 
battlefield are all useless. 
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ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ॥ 
I can kill someone, capture anyone, and release anyone. 
That is what you say! 
ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਛਿੋਡ ਚਿਲਆ ਏਕ ਿਦਹਾੜੇ ॥੨॥ 
One day by God’s order he departs leaving everything 
behind. ||2|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਿਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
He performs all sorts of religious rituals and good actions, 
but he does not realize the Creator the doer of all. 
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਆਿਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ਤਤੁ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 
Preaches others, does not practice and does not realize 
the true teachings. 
ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ ਿਜਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨੈ ॥੩॥ 
Naked he came and naked he goes; throwing dust on 
him like an elephant. ||3|| 
ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਿਭ ਮੀਤਾ ਝੂਠਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥ 
O saints, and friends, listen to me: this entire world is 
false. 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਡੁਬੇ  ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥   
Drowned saying mine, mine, the fool wasted away the life 
and died. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥ 
Meet the guru O Nanak; recite God’s name and attain 
salvation. ||4||1||38|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫ Raag Aasaa, Fifth House, Fifth 
Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace 
ਭਰ੍ਮ ਮਿਹ ਸਈੋ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥ 
The whole world is asleep in doubt blinded by worldly 



entanglements. 
ਕੋਊ ਜਾਗੈ ਹਿਰ ਜਨੁ ॥੧॥ 
Only a few God’s devotees stay awake. ||1|| 
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
The mortal is intoxicated by the worldly that is dearer to 
him than life. 
ਕੋਊ ਿਤਆਗੈ ਿਵਰਲਾ ॥੨॥ 
There are only a few who renounce the worldly affairs. 
||2|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਿਰ ਸੰਤ ਮਤੰ ॥ 
Taking refuge at God’s abode is incomparable; so is the 
hymn of the saint. 
ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ॥੩॥ 
Only a few devotees do that. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਜਾਗੇ ਿਗਆਨ ਰੰਿਗ ॥ 
O Nanak staying awake in the company of devotee’s 
dyes in divine knowledge. 
ਵਡਭਾਗੇ ਿਕਰਪਾ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 
They are fortunate by the grace of God. ||4||1||39|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Aasaa, Sixth House, Fifth 
Mahalla: 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਪਰਵਾਨਾ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਮਿਨ ਸਈੋ ॥ 
Whatever pleases You is acceptable to me; that brings 
peace and contentment to me.   
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ ॥੧॥ 
You are the doer, the cause of causes, all-powerful and 
infinite; there is none other than You. ||1|| 
ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ॥ 
Your humble servants sing Your praises with enthusiasm 
and love. 
ਮਸਲਿਤ ਮਤਾ ਿਸਆਣਪ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਤੰੂ ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Good advice, consultation and intelligence of a person 
are attained by Your blessings. ||1||Pause|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਿਪਆਰੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 
O beloved; I attained the taste of Your sacred name in 
the company of devotees.  
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 



Those who lovingly sing your praises attain peace and 
contentment. ||2|| 
ਜਾ ਕਉ ਟੇਕ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਿਚੰਤਾ ॥ 
One who has Your support, O Lord; has no worry. 
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸ ੇਸਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ ॥੩॥ 
One who is blessed by You is a noble king O Lord! ||3|| 
ਭਰਮ ਮਹੋ ਧਰ੍ੋਹ ਸਿਭ ਿਨਕਸੇ ਜਬ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Since I visualized You; the doubt, false attachment and 
cheating disappeared. 
ਵਰਤਿਣ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਰੰਿਗ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥੪੦॥ 
Dealing in the name o Nanak; we become truthful and 
merge in God’s name. 
||4||1 | 40|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥ 
He washes away the filth of others from different lifes and 
obtains the rewards of his own actions. 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ॥੧॥ 
He has no peace in this world, and he has no place in the 
court of the Lord. In the city of death, he is tortured. ||1|| 
ਿਨੰਦਿਕ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The slanderer wastes his life in vain. 
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He cannot reach the destiny. There is no place for him 
there! ||1||Pause|| 
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਨੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਿਕਆ ਓਹੁ ਕਰੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥ 
The slanderer got the reward of his doing; what can he 
do? 
ਤਹਾ ਿਬਗੂਤਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥ 
The ruined is sent where no one keeps him. Who can he 
cry to? ||2|| 
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ਿਨੰਦਕ ਕੀ ਗਿਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ  
The slanderer never attains salvation anywhere; this is 
the will of God! 
ਜੋ ਜੋ ਿਨੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਿਤਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥ 
More the people slander the saints the more the saints 
live in peace. ||3|| 
ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤੰੂ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥ 



The saints have Your support, O Lord; You are saint’s 
helper. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਿਰ ਰਾਖੇ ਿਨੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥ 
Says Nanak, God saves the saints and washes away the 
slanderers. ||4||2||41|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬਾਹਰੁ ਧੋਇ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਦੁਇ ਠਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ॥ 
He washes outside but his mind is filthy; thus he loses in 
both places. 
ਈਹਾ ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਮੋਿਹ ਿਵਆਿਪਆ ਆਗੈ ਮੁਿਸ ਮੁਿਸ ਰੋਏ ॥੧॥ 
Here, he is bothered in lust, anger and emotional 
attachment; hereafter, he shall sigh and weep. ||1|| 
ਗੋਿਵੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਿਤ ਹੈ ਹੋਰਾ ॥ 
He has been deprived of worshipping God. 
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ਨਾਮੁ ਨ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Destroying the snake-hole, the snake is not killed; the 
deaf person does not hear Lord's name. ||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਕੀ ਿਕਰਿਤ ਛੋਿਡ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
He gave up the worldly affairs and does not know the 
essence of worship. 
ਬੇਦ ਸਾਸਤਰ੍ ਕਉ ਤਰਕਿਨ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥ 
He finds fault with the scriptures; does not know the 
essence of worship. ||2|| 
ਉਘਿਰ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬਆੂ ਨਦਿਰ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ ॥ 
He is exposed like a counterfeit coin when appraised by 
the jeweler. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ 
The inner-knower knows everything; how can we hide 
anything from Him? ||3|| 
ਕੂਿੜ ਕਪਿਟ ਬੰਿਚ ਿਨੰਮੁਨੀਆਦਾ ਿਬਨਿਸ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲੇ ॥ 
Cheating by lies and fraud the mortal got destroyed and 
disappeared in no time. 
ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤ ਨਾਨਿਕ ਕਿਹਆ ਅਪਨੈ ਿਹਰਦੈ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੩॥੪੨॥ 
Nanak speaks the truth; he says it by contemplating in 
the mind. ||4||3||42|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Making an effort the mind becomes pure and dances by 
eliminating ego. 



ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਿਤ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਿਹ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥ 
The five passions are kept under control, and one Lord 
dwells in the mind. ||1|| 
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
Your humble servant dances and sings Your praises. 
ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੰੁਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He plays guitar, tambourine and cymbals and the infinite 
divine music. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬਧੋੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥ 
First, he guides his mind, and then, he leads others. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਿਹਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥ 
He recites God’s name in his mind and says to others 
from his mouth. ||2|| 
ਕਰ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਤਿਨ ਲਾਵੈ ॥ 
He joins the company of devotees and washes their feet; 
he applies the dust of the saints to his body. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
He surrenders his mind and body to the guru; thus 
obtains the true wealth. ||3|| 
ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ 
Whoever listens or watches with intent; their pain of birth 
and death disappears. 
ਐਸੀ ਿਨਰਿਤ ਨਰਕ ਿਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥ 
Such a dance eliminates hell; O Nanak, the guru-willed 
remains awake. ||4||4||43|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬਰ੍ਹਮਣੀ ਸਦੂੀ ਤੇ ਸਰ੍ੇਸਟਾਈ ਰੇ ॥ 
The wicked became a brahmin and the low caste became 
sacred. 
ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ ॥੧॥ 
The desire that does not fulfill even by eating the fruits of 
heaven or the underworld is eliminated. ||1||    
ਘਰ ਕੀ ਿਬਲਾਈ ਅਵਰ ਿਸਖਾਈ ਮਸੂਾ ਦੇਿਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ॥ 
The house-cat has been taught otherwise, but got scared 
seeing the mouse. 
ਅਜ ਕੈ ਵਿਸ ਗੁਿਰ ਕੀਨੋ ਕੇਹਿਰ ਕੂਕਰ ਿਤਨਿਹ ਲਗਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Guru has put the ego under the control of humility; the 
ego is making noise. ||1||Pause|| 
ਬਾਝੁ ਥੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਥਾਿਮਹ੍ਆ ਨੀਘਿਰਆ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ 



Without pillars, the roof is put on and the homeless has 
built a house! 
ਿਬਨੁ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜਿੜਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੇ ॥੨॥ 
The jewels are set without the jeweler and the wonderful 
stone shines! ||2||  
ਦਾਦੀ ਦਾਿਦ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਿਨਰਨਉ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ 
He was unable to get recommendation for decision, but 
now accepted the deciison. 
ਮਾਿਲ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਿਮਰਤਕੁ ਨੈਨ ਿਦਖਾਲਨੁ ਧਾਇਆ ਰੇ ॥੩॥ 
The dead owns wealth and costly carpets, and showing 
around. ||3|| 
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ਸੋਈ ਅਜਾਣੁ ਕਹੈ ਮੈ ਜਾਨਾ ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ  
The ignorant says that he knows but he does not 
understand the knower of all. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਅਿਮਉ ਪੀਆਇਆ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਿਬਗਸਾਨਾ ਰੇ ॥੪॥੫॥੪੪॥ 
Says Nanak, the guru gave the nectar to drink; I savor 
and enjoy it. ||4||5||44|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਿਬਸਾਰੇ ਅਉਗਨ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰਆ ॥ 
He has cut my bonds, and overlooked my shortcomings, 
He has confirmed His principles. 
ਹੋਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਮਾਤ ਿਪਤ ਿਨਆਈ ਬਾਿਰਕ ਿਜਉ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਰਆ ॥੧॥ 
Becoming gracious He cares for me like mother and 
father. ||1|| 
ਗੁਰਿਸਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਿਲ ॥ 
The guru the protector looks after his devotees. 
ਕਾਿਢ ਲੀਏ ਮਹਾ ਭਵਜਲ ਤੇ ਅਪਨੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By His grace He took me out of the terrible world ocean. 
||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Reciting His name one is saved from the devil of death 
and attains peace here and hereafter. 
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥ 
Recite His name with each breath and morsel of food and 
always praise Him. ||2|| 
ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਿਗ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥ 
Through loving devotional worship the supreme status is 
obtained, and in the company of devotees the sorrows 



are eliminated. 
ਿਛਜੈ ਨ ਜਾਇ ਿਕਛੁ ਭਉ ਨ ਿਬਆਪੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਗਾਠੇ ॥੩॥ 
Cannot be destroyed and bothered by other concerns, I 
tied the Godly wealth in a knot of a clean cloth. ||3|| 
 ਅੰਿਤਕਾਲ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
At the last moment, God the protector here and hereafter 
came to help. 
ਪਰ੍ਾਨ ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੪॥੬॥੪੫॥ 
He is my life, my beloved friend and wealth.  Nanak 
admires Him. ||4||6||45|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਤੰੂ ਸਾਿਹਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
When You are my master, I am crefree. Who else do I 
praise?  
ਏਕੁ ਤੰੂ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਮੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
I have everything when You are on my side. Without You 
there is none! ||1|| 
ਬਾਬਾ ਿਬਖੁ ਦੇਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
O elder; I have seen the painful world. 
ਰਿਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰ ੇਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Save me, O Lord of the universe! Your Name is my only 
support. ||1||Pause|| 
ਜਾਣਿਹ ਿਬਰਥਾ ਸਭਾ   ਮਨ ਕੀ ਹੋਰੁ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 
You know the state of my mind; who else could I go and 
tell? 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
The world is crazy without the name. Peace dwells 
obtaining the name. ||2|| 
ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ਿਜ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਪਾਿਸ ॥ 
What shall I say? Whom shall I say? What I have to say, I 
say to God. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥ 
Everything happens by Your will. I hang my hope on You 
forever. ||3|| 
ਜੇ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਉ ॥ 
If you bestow honor; it is Your grace; here and hereafter, 
I recite Your name. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥ 
O bestowal of peace on Nanak; I have support of Your 



name. ||4||7||46|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਿਹ ਪੀਓ ॥ 
O Lord; I drank Your inspiring sacred name!   
ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਿਬਨਾਿਸਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥ 
The fearful load of sins from many lifes has vanished; 
doubt and duality are also dispelled. ||1|| 
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥ 
I live by seeing You. 
ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਬਚਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listening to Your words, O guru, my mind and body are 
soothed. ||1||Pause|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਆਿਪ ਕੀਓ ॥ 
By Your grace, I joined the company of devotees; You did 
this deed! 
ਿਦੜੁ ਕਿਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਸਹਜੇ ਿਬਿਖਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥ 
Holding tight to Your feet, O God, the ill deeds 
disappeared. ||2|| 
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਮਤੰਰ੍ੁ ਲੀਓ ॥ 
I realized this immortal hymn the treasure of peace of 
Your name O God! 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥ 
By Your grace, You gave me the guru; my fever, pain and 
hatred erased. ||3|| 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ॥ 
Blessed is the attainment of this human body, through 
that God united me with Him. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਿਲਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ 
॥੪॥੮॥੪੭॥ 
Singing praises of God in today’s age are great. Your 
name is Nanak’s resolve! 
||4||8||47|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਿਗਆਨਾ ॥ 
Everything is pre-ordained; what knowledge do I have? 
ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨਾ ਬਾਿਰਕੁ ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥ 
God forgave His forgetful child. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਕਉ ਰਾਿਖ ਲੀਆ ॥ 



My Lord is always kind. He saved poor me! 
ਕਾਿਟਆ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The sickness eliminated, peace attained. God bestowed 
His sacred name to recite. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰਹਿਰਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ॥ 
He eliminated all my sins and bonds. I attained salvation. 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਗੁਿਰ ਕਾਿਢ ਲੀਏ ॥੨॥ 
Guru took my hand and took me out of the terrible dark 
deep pit. ||2|| 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਿਟਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
All concerns gone, I became carefree and  protected by 
God’s grace. 
ਐਸੀ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰ ੇਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥ 
Such is Your blessing O my God; You have resolved all 
my affairs. ||3|| 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਸਾਿਹਬ ਮਿਨ ਮੇਲਾ ॥ 
My mind  met with my Lord the treasure of excellence. 
ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ ॥੪॥੯॥੪੮॥ 
Taking to His refuge Nanak has become content. 
||4||9||48|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਤੰੂ ਿਵਸਰਿਹ ਤਾਂ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ 
If I forget You, then everyone is after me! When I miss 
You, it is a service. 
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥ 
I do not know anyone else O true, invisible, unfathomable 
Lord. ||1|| 
ਚੀਿਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 
When I miss You; You are always kind to me; what can 
the poor people do? 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whom do I say bad or good; every being is your! 
||1||Pause|| 
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ  
You are my shelter, You are my resolve; giving Your 
hand, You protect me. 
ਿਜਸੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਤਸ ਕਉ ਿਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥ 
Whoever You are kind to; no one gives any trouble to 
him. ||2|| 



ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
That is peace and honor; which is pleasing to the mind of 
the dear Lord. 
ਤੰੂ ਦਾਨਾ ਤੰੂ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ 
You are bestowal and forever compassionate; I enjoy 
reciting Your name. ||3|| 
ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥ 
I offer my prayer to You; my body and soul are all Yours. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
Says Nanak, this is all Your greatness; no one knows my 
name. ||4||10||49|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ॥ 
By Your grace O all knower; the divine knowledge is 
attained in the company of devotees.  
ਖੋਿਲ ਿਕਵਾਰ ਿਦਖਾਲੇ ਦਰਸਨੁ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥੧॥ 
Opening the door, You visualized to me and never to be 
born again. ||1|| 
ਿਮਲਉ ਪਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਹਰਉ ਰੇ ॥ 
Meeting with my beloved Lord, all my pains are taken 
away. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਰਦੈ ਅਰਾਿਧਆ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Salvation is attained in the company of those who intently 
recite God. ||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਉਿਦਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਿਹ ਬਸਨਾ ॥ 
The world is a wilderness an ocean of fire; pain and 
pleasure is the way of life there. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟ ਭਇਆ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਜਿਪ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ॥੨॥ 
Meeting the guru and reciting God’s name, the mind 
becomes pure. ||2|| 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਥਾਿਪ ਕੀਓ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਿਧਆ ॥ 
He created me and made His own through the sacred 
bonds  
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧਆ ॥੩॥ 
By guru’s grace the mortal has attained salvation by 
reciting God! 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਭਾਣੇ ॥ 
God, the savior, has saved those, who are pleasing to the 
will of God. 



ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੧੧॥੫੦॥ 
The soul and body are all Yours, O great giver; Nanak 
praises You forever. ||4||11||50|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥ 
Sleeping in the filth of false attachment is eliminated. 
What a blessing? 
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ੁਨ ਿਵਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The great enticer does not affect you. Where has your 
laziness gone? ||1||Pause|| 
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ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਿਮ ਕਉਨ ਛੁਿਟਓ ਰੀ ॥ 
How have you escaped from the treachery of lust, anger 
and ego? 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਿਟਓ ਰੀ ॥੧॥ 
The gods, men, demons, evil and the whole world are all 
robbed by the three worldly qualities. ||1|| 
ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਤਰ੍ਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਿਰਆ ਬੂਟੁ ਰਿਹਓ ਰੀ ॥ 
This forest fire has burnt everything. No green plant left 
behind. 
ਐਸੋ ਸਮਰਥ ੁਵਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਿਹਓ ਰੀ ॥੨॥ 
He is so powerful that I cannot describe; I cannot imagine 
His greatness! ||2|| 
ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਿਹ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਿਨਓ ਰੀ ॥ 
I became so pure that even in the room of lamp-black did 
not blacken me! 
ਮਹਾ ਮੰਤਰ੍ ੁਗੁਰ ਿਹਰਦੈ ਬਿਸਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਿਨਓ ਰੀ ॥੩॥ 
Guru’s greatest lesson enshrines in the mind and I hear 
the amazing name. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਨਦਿਰ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਿਣ ਲਗਾਈ ॥ 
By His graceful vision he has attached me to His service! 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥ 
In the company of devotees, Nanak has attained peace 
through devotional worship. ||4||12||51|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
Raag Aasaa, Seventh House, Fifth Mahalla: 
ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਿਨ ਸੋਿਹਆ ॥ 



That red dress looks beautiful on you. 
ਸੁਿਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ॥੧॥ 
Your good nature has enticed my mind. ||1|| 
ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ 
What has made you so beautiful? 
ਕਵਨ ਰੰਿਗ ਤੰੂ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What color has made you so red? ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸੁਹਾਗੁ ॥ 
You are beautiful; you are the happy soul-bride. 
ਤੁਮ ਘਿਰ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਿਰ ਭਾਗੁ ॥੨॥ 
Your beloved is in your home; good fortune is in your 
home. ||2|| 
ਤੰੂ ਸਤਵੰਤੀ ਤੰੂ ਪਰਧਾਿਨ ॥ 
You are truthful and distinguished. 
ਤੰੂ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਿਗਆਿਨ ॥੩॥ 
You are pleasing to Your beloved, and you have superb 
knowledge. ||3|| 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਿਗ ਗੁਲਾਲ ॥ 
Appealing to the beloved made deep red. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥ 
Says Nanak; all this is by God’s grace! ||4|| 
ਸੁਿਨ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਘਾਲ ॥ 
Listen, O companions: this is my work! 
ਪਰ੍ਭ ਆਿਪ ਸੀਗਾਿਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੫੨॥ 
God bestows this adornment. ||1||Second Pause||1||52|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਿਰ  ॥ 
I suffer terrible pain when You are away. 
ਅਬ ਮਸਲਿਤ ਮੋਿਹ ਿਮਲੀ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥ 
Now my Lord has advised me. ||1|| 
ਚੁਕਾ ਿਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ 
My pride is gone, O friends and companions; 
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My doubt is dispelled, and the guru has united me with 
my beloved. ||1||Pause|| 
ਿਨਕਿਟ ਆਿਨ ਿਪਰ੍ਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥ 
My beloved has drawn me near Him on the bed. 
ਕਾਿਣ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੀ ॥੨॥ 
I have escaped the shortcomings of others. ||2|| 



ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੈ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰਾ ॥ 
I have been enlightened by guru’s teachings. 
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥ 
My Husband Lord is blissful and playful. ||3|| 
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਮ ੈਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥ 
By good luck, my beloved Lord has come home. 
ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥ 
Servant Nanak has obtained the eternal marriage. 
||4||2||53|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is enticed by the true name. 
ਲੋਗਨ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥੧॥ 
My dealings with other people are  superficial. ||1|| 
ਬਾਹਿਰ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਿਸਉ ਮਉਲਾ ॥ 
Outwardly, I am on good terms with all. 
ਅਿਲਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
But I remain detached, like the lotus in water. ||1||Pause|| 
ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਿਸਉ ਕਰਤਾ ॥ 
I talk with everyone with my mouth. 
ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥੨॥ 
But I keep God in my heart. ||2|| 
ਦੀਿਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥ 
I may appear utterly terrible. 
ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥੩॥ 
But my mind is the dust of everyone’s feet. 
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 
Servant Nanak has found the perfect guru. 
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ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥ 
Inside out He has shown me God. ||4||3||54|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਿਨ ਬਲੀਆ ॥ 
The mortal enjoys the fullness of youth. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥ 
But without the name he merges with dust. ||1|| 
ਕਾਨ ਕੰੁਡਲੀਆ ਬਸਤਰ੍ ਓਢਲੀਆ ॥ 
He may wear ear rings and fine clothes. 
ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਿਨ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  



Have a comfortable bed and proud in the mind. 
||1||Pause|| 
ਤਲੈ ਕੰੁਚਰੀਆ ਿਸਿਰ ਕਿਨਕ ਛਤਰੀਆ ॥ 
He may have elephants to ride, and golden umbrella over 
his head; 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਲੇ ਧਰਿਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥ 
But without worship of God, he is buried in the dirt. ||2|| 
ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਿਨਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥ 
He may enjoy many women of exquisite beauty; 
ਹਿਰ ਰਸ ਿਬਨੁ ਸਿਭ ਸੁਆਦ ਿਫਕਰੀਆ ॥੩॥ 
But without the sublime essence of the Lord, all tastes 
are tasteless. ||3|| 
ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖਲੀਆ ॥ 
Deluded by the worldly wealth, the mortal performs bad 
deeds. 
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥ 
Nanak seeks the refuge of God,  all-powerful and kind. 
||4||4||55|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਿਰਆ ॥ 
There are many plants in one garden. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਿਹ ਫਿਲਆ ॥੧॥ 
The sacred name bears fruit there. ||1|| 
ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਗਆਨੀ ॥ 
Think this way O wise man! 
ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥ 
By which you attain salvation. 
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਿਬਖੂਆ ਕੇ ਕੰੁਟਾ ਬੀਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In the middle of poisonous plants there is nectar also. 
||1||Pause|| 
ਿਸੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥ 
There is only one gardener who waters them. 
ਖਬਿਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥ 
He takes care of every leaf and branch. ||2|| 
ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਆਿਣ ਜੜਾਈ ॥ 
He plants all sort of plants there. 
ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਿਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 
They all bear fruit - none is without fruit. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 



Those who obtain the sacred name from the guru. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥ 
O servant Nanak; they swim across the world ocean. 
||4||5||56|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਬਨਾਈ ॥ 
The play of royalty is obtained by reciting Your name. 
ਜੋਗੁ ਬਿਨਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥ 
I became Your servant singing Your praises. ||1|| 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲਹ੍ਹ੍ੈ  ॥ 
All comforts are obtained in Your shelter. 
ਭਰ੍ਮ ਕੇ ਪਰਦ ੇਸਿਤਗੁਰ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ ੇ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
True guru has removed the veil of doubt. ||1||Pause|| 
ਹੁਕਮੁ ਬੂਿਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ 
Understanding Your command I revel in pleasure and joy. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਿਨਰਬਾਣੇ ॥੨॥ 
Serving the guru obtains the real state of salvation. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਤੰੂ ਜਾਤਾ ਸੋ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One who knows You is accepted whether householder or 
a renunciate. 
ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਿਨਰਬਾਣੁ ॥੩॥ 
Imbued in Your name attains salvation. ||3|| 
ਜਾ ਕਉ ਿਮਿਲਓ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
One who has obtained the treasure of God’s Name! 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥ 
says Nanak, his treasure-house is filled to the brim. 
||4||6||57|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਤੀਰਿਥ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥ 
They go to pilgrimage; yet full of ego! 
ਪੰਿਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥ 
If I ask the pandits, I find them enticed by wealth. ||1|| 
ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 
Show me that place, O friend! 
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Where the praises of God are sung all the time. 
||1||Pause|| 
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 
The Shaastras and the Vedas speak of sin and virtue. 



ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥ 
Contemplating heaven and hell leads to birth and death 
cycle. ||2|| 
ਿਗਰਸਤ ਮਿਹ ਿਚੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹਕੰਾਰ ॥ 
In the householder's life, there is worry, sadness and 
false pride. 
ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥ 
He performs deeds of entanglements. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥ 
God’s grace brings the mind under control. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੀ ਿਤਿਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥ 
O Nanak, the guru-willed swims across the world ocean. 
||4|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
Sing the praises of God in the company of devotees. 
ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥ 
This state of mind is obtained from the guru. ||1||Second 
Pause||7||58|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਘਰ ਮਿਹ ਸੂਖ ਬਾਹਿਰ ਫੁਿਨ ਸੂਖਾ ॥ 
In my home and outside I am at peace. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੇ ਦੂਖਾ ॥੧॥ 
Reciting the name of God, all sufferings are eliminated. 
||1|| 
ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਾਂ ਤੰੂ ਿਚਿਤ ਆਂਵ ॥ 
There is total peace, when I miss You. 
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ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪ ੈਜੋ ਜਨੁ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He who is pleasing to You recites Your name. ||1||Pause|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ 
Reciting Your name the body and mind are soothed. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਤ ਢਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥੨॥ 
The house of pain is demolished by reciting the name of 
God. ||2|| 
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸਈੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
He who realizes Your command is accepted. 
ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਜਾ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੩॥ 
The true teachings is their resolve. ||3|| 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 



The perfect guru taught me to recite God’s name. 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੯॥ 
Says Nanak that his mind has found peace. ||4||8||59|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਤਹ ਤਹ ਜਾਈ ॥ 
Wherever You send me, I go there! 
ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹ ੁਸਈੋ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Whatever You give me, brings me peace. ||1|| 
ਸਦਾ ਚੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਸਾਈ ॥ 
I am forever the humble disciple of the Lord of the 
universe, the sustainer of the world. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Your grace fulfills me. ||1||Pause|| 
ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ ਪਨੈਹ੍ਹ੍ਉ ਖਾਈ ॥ 
Whatever You give me, I wear and eat. 
ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਰ੍ਭ ਸੁਖੀ  ਵਲਾਈ ॥੨॥ 
By Your grace, O God, my life passes peacefully. ||2|| 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥ 
I recite Your name in my mind and body. 
ਤੁਮਹ੍ਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ਲਾਈ ॥੩॥ 
I recognize none equal to You. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਤ ਇਵੈ ਿਧਆਈ ॥ 
Says Nanak; this is how I recite You. 
ਗਿਤ ਹੋਵੈ  ਸੰਤਹ ਲਿਗ ਪਾਈ ॥੪॥੯॥੬੦॥ 
Touching the feet of the saints intently attains salvation. 
||4||9||60||   
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਵੋਤ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Recite the name of God while standing sitting or sleeping. 
ਮਾਰਿਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥   
Walking on the way, sing the praises of the Lord. ||1|| 
ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ॥ 
With your ears, listen to the sacred sermon. 
ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਿਨ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listening to it, your mind shall be joyful. The sufferings 
and diseases of your mind shall depart. ||1||Pause|| 
ਕਾਰਿਜ ਕਾਿਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥ 
While you work, on the road and at the beach, recite 
God. 



ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥ 
By guru’s grace, drink the nectar of the Lord. ||2|| 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
Sing the praise of God day and night. 
ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
That person does not travel the path of the devil of death. 
||3|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ॥ 
One who does not forget the Lord, twenty-four hours a 
day! 
ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਲਿਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥ 
O Nanak; touching his feet attains salvation ||4||10||61|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
Reciting Him one lives in peace; 
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥ 
One becomes happy, and sufferings end. ||1|| 
ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 
Celebrate, make merry, and sing God's glories. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Console with your guru all the time. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
Always rehearse guru’s true teachings. 
ਿਥਰੁ ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 
Sitting at your home; attain divinity. ||2|| 
ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥ 
Never think bad of others in your mind. 
ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥ 
You shall not suffer O brother O friend. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁਿਰ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
Guru bestowed the essence of the lesson of God. 
ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥ 
Nanak searches for this peace all the time. ||4||11||62|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
The lowly, who is not known to anyone. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹ ੁਚਹੁ ਕੰੁਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 
Reciting God’s name, he is honored in the four corners. 
||1|| 



ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥   
I beg for the blessed vision; please, give it to me, O 
beloved! 
ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Serving You, who has not been saved? ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥ 
That person, whom no one wants to be near! 
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਧੋਈ ॥੨॥ 
The whole world washes his feet. ||2|| 
ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥ 
That person who is of no use to anyone; 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥ 
By the grace of saints, he is worshipped; ||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਨ ਸਵੋਤ ਜਾਗੇ ॥ 
In the company of devotees the sleeping mind awakens. 
ਤਬ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥ 
Then, O Nanak, God tastes sweet. ||4||12||63|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਨ ਿਨਹਾਰਉ ॥ 
See One God in your eyes. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰਉ ॥੧॥ 
Recite the name of God forever. ||1|| 
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ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
Sing the praises of the Lord. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਤਾਿਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By the power of saints in the company of devotees, recite 
God’s name. ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਿਤ ਪਰੋਈ ॥ 
Everything is strung on His string. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵਆ ਸੋਈ ॥੨॥ 
He abides in each and every heart. ||2|| 
ਓਪਿਤ ਪਰਲਉ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰਤਾ ॥ 
He creates and destroys in an instant. 
ਆਿਪ ਅਲੇਪਾ ਿਨਰਗੁਨੁ ਰਹਤਾ ॥੩॥ 
He remains unattached, and without attributes. ||3|| 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
He is the Creator, the cause of causes, and inner knower. 
ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੩॥੬੪॥ 



Nanak's master enjoys Himself. ||4||13||64|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਰਹੇ ਭਵਾਰੇ ॥ 
My wandering through millions of births has ended. 
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਜੀਤੀ ਨਹੀ ਹਾਰੇ ॥੧॥ 
In this hard to attain body I have won not lost. ||1|| 
ਿਕਲਿਬਖ ਿਬਨਾਸੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੂਿਰ ॥ 
My sins have been erased, and my sufferings and pains 
are gone. 
ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Through the dust of the saints I became pure. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੰਤ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗ ॥       
The saints of God have the ability to save us. 
ਿਤਸੁ ਭੇਟੇ ਿਜਸ ੁਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥੨॥ 
They meet with them, who have such pre-ordained 
destiny. ||2|| 
ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਮਤੰਰ੍ੁ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
My mind is filled with happiness, since the guru gave me 
the lesson. 
ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥ 
My thirst has been quenched and my mind has become 
stable. ||3|| 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ॥ 
The wealth of the name of God is the nine treasures and 
the spiritual powers. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਬੁਿਧ ॥੪॥੧੪॥੬੫॥ 
Nanak has obtained the understanding from the guru. 
||4||14||65|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla:    
ਿਮਟੀ ਿਤਆਸ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥ 
My thirst and the darkness of ignorance have been 
removed. 
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਅਘ ਕਟੇ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥ 
Serving the saints, countless sins are eliminated. ||1|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ॥ 
I have obtained celestial peace and immense joy. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਨੁਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Mind became clean serving the guru and listening to the 
name of God. ||1||Pause|| 



ਿਬਨਿਸਓ ਮਨ ਕਾ ਮੂਰਖੁ ਢੀਠਾ ॥ 
The stubborn foolishness of my mind is gone; 
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥੨॥ 
God's will has become sweet to me. ||2|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥ 
I have grasped the feet of the perfect guru. 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੩॥ 
The sins of countless lifes have been washed away. ||3|| 
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਸਫਲ ਭਇਆ ॥ 
This priceless life has become fruitful. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥੪॥੧੫॥੬੬॥ 
Says Nanak, God has become kind to me. ||4||15||66|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥ 
I enshrine my guru all the time in my mind. 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਝਾਰੇ ॥੧॥ 
With my hair; I dust the feet of the guru. ||1|| 
ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥ 
Wake up O my wakeful mind! 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਿਸ ਕਾਮਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹੁ ਿਮਿਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Nothing is of use without God. Worldly attachment is 
false and temporary. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 
Embrace guru's sermon with love. 
ਗੁਰੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥ 
When the guru shows kindness, the pain is destroyed. 
||2|| 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 
Without the guru, there is no other place of rest. 
ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥ 
Guru is the giver; guru gives the name. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ॥ 
Guru is God. 
ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਿਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥ 
Twenty-four hours a day, O Nanak, recite the guru. 
||4||16||67|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਿਬਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ॥ 
He is the tree, and the branches extending out. 



ਅਪਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ॥੧॥ 
He guards His crop. ||1|| 
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 
Wherever I look, I see God! 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਆਪੇ ਸਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He resides in every heart. ||1||Pause|| 
ਆਪੇ ਸੁਰ ਿਕਰਿਣ ਿਬਸਥਾਰੁ ॥ 
He is the sun, and the rays emanating from it. 
ਸੋਈ ਗੁਪਤੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ ॥੨॥ 
He is hidden, He is revealed. ||2|| 
ਸਰਗੁਣ ਿਨਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥ 
He has created the virtuous and unvirtuous. 
ਦੁਹ ਿਮਿਲ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥੩॥ 
Both converge to a single point. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥ 
Says Nanak; the guru has erased my doubt and fear. 
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥ 
With my eyes I see God in every being. ||4||17||68|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥ 
I know nothing of divine knowledge. 
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ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥ 
Day and night, I recite Your name. ||1|| 
ਮੈ ਿਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
I am worthless; I have no virtue. 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰ੍ਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is the Creator, the cause of all causes. ||1||Pause|| 
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥ 
I am foolish, stupid, ignorant and thoughtless. 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਿਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 
Your name is my mind's only hope. ||2|| 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ੁਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥ 
I did not practice meditation, penance, self-discipline or 
good deeds. 
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਮਨਿਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥ 
But in my mind I recite God's name. ||3||   
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਿਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥ 
I know nothing and my intellect is low. 



ਿਬਨਵਿਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥ 
Prays Nanak, O God, You are my only support. 
||4||18||69|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥ 
Two words God God is my rosary. 
ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 
O kind God; I have become humble reciting God. ||1|| 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥ 
I offer my prayer to the true guru. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮ ੋਕਉ ਦੇਹ ੁਹਰੇ ਹਿਰ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Shower mercy on me and keep me in Your refuge by 
giving me the rosary of the name of God. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰੈ ॥ 
One who enshrines the rosary of Lord's name in his 
heart? 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥੨॥ 
Is freed from the pains of birth and death. ||2|| 
ਿਹਰਦੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੈ ॥ 
Enshrines in the mind and says God from the mouth. 
ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਿਹ ਨ ਡੋਲੈ ॥੩॥ 
He never wavers here or hereafter. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 
Says Nanak, who is imbued with the name. 
ਹਿਰ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥ 
The rosary of God’s name goes with him! ||4||19||70|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕਾ ਹਇੋ ॥ 
Whoever the things belong to; shall get it. 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਲੇਪੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 
No stain attaches to such a humble being. ||1|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ॥ 
Lord's servant is liberated forever. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸਈੋ ਭਲ ਜਨ ਕੈ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਦਾਸ ਕੀ ਜੁਗਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever God does; is pleasing to His servant; the way 
of life of His slave becomes extremely clean. ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ 
One who renounces everything, and comes to God’s 
refuge. 



ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 
How can the worldly wealth bother that person? ||2|| 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
With the treasure of the name of the Lord in his mind! 
ਿਤਸ ਕਉ ਿਚੰਤਾ ਸੁਪਨੈ ਨਾਿਹ ॥੩॥ 
He has no worry even in a dream. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 
Says Nanak; I have found the perfect guru. 
ਭਰਮੁ ਮਹੋੁ ਸਗਲ ਿਬਨਸਾਇਆ ॥੪॥੨੦॥੭੧॥ 
My doubts and attachments have been totally eliminated. 
||4||20||71|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਉ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਹਇੋਓ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥ 
When my God is pleased! 
ਤਾਂ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਨੇਰਾ ॥੧॥ 
Then, tell me, how can suffering or doubt come near? 
||1|| 
ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
I live by listening to Your praise. 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਕਉ ਲੇਹੁ ਉਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I am worthless - save me, O Lord! ||1||Pause|| 
ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਦੂਖੁ ਿਬਸਾਰੀ ਿਚੰਤਾ ॥ 
My suffering has ended, and my worry is eliminated. 
ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਜਿਪ ਸਿਤਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥ 
I have obtained the reward, reciting guru’s sermon. ||2|| 
ਸੋਈ ਸਿਤ ਸਿਤ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 
He is true, and true is His glory. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਰਖੁ ਕੰਿਠ ਪਰੋਇ ॥੩॥ 
Keep him weaved in your mind by reciting. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਉਨ ਉਹ ਕਰਮਾ ॥ 
Says Nanak, what is that action? 
ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨੧॥੭੨॥ 
Which enshrines the name of God in the mind. 
||4||21||72|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਗੂਤੇ ॥ 
Lust, anger, and ego ruin! 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥ 
God’s devotees are saved reciting the name of God! ||1|| 



ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ 
The mortals are asleep, intoxicated with the wine of the 
worldly. 
ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The devotees remain awake imbued with Lord's worship. 
||1||Pause|| 
ਮੋਹ ਭਰਿਮ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਵਾਇਆ ॥ 
In emotional attachment and doubt, the mortals wander 
through many lifes. 
ਅਸਿਥਰੁ ਭਗਤ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥ 
The devotees become immortal reciting God devotionally. 
||2|| 
ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਿਗਰ੍ਹ ਮੇਰਾ ॥ 
My house is the deep dark pit of bonds. 
ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਿਹ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥ 
The liberated saints realize that God is very near. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Says Nanak, one who has taken to God's refuge. 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥ 
Obtains peace in this world, and salvation hereafter. 
||4||22||73|| 
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ਅਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰ ੇ॥ 
You are my waves and I am Your fish. 
ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਮ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥ 
You are my master; I am at Your door. ||1|| 
ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 
You are my Creator and I am Your servant. 
ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have taken to Your sanctuary, O God the treasure of 
virtues. ||1||Pause|| 
ਤੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥ 
You are my life, You are my support. 
ਤੁਝਿਹ ਪੇਿਖ ਿਬਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥ 
Seeing You I am happy like the chakore bird that loves 
moon. ||2|| 
ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਿਤ ਪਿਤ ਤੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
You are my salvation and honor. You accept me. 



ਤੂ ਸਮਰਥ ੁਮੈ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 
You are all-powerful, You are my strength. ||3|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਿਸ ॥ 
Night and day I recite Your name. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥ 
This is Nanak's prayer to God. ||4||23||74|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਝੂਠੁ ਕਮਾਨਾ ॥ 
The mourner practices falsehood; 
ਹਿਸ ਹਿਸ ਸੋਗੁ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ 
He laughs with joy while mourning for others. ||1|| 
ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਿਰ ਗਾਵਨੁ ॥ 
Someone has died while others sing at someone else's 
house. 
ਕੋ ਰੋਵੈ ਕੋ ਹਿਸ ਹਿਸ ਪਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Some cry and some laugh in joy. ||1||Pause|| 
ਬਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਿਬਰਧਾਨਾ ॥ 
From childhood to old age; 
ਪਹੁਿਚ ਨ ਮੂਕਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੨॥ 
The mortal does not attain his goal and regrets in the 
end. ||2|| 
ਿਤਰ੍ਹੁ ਗੁਣ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world is under the influence of  three qualities. 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਅਉਤਾਰਾ ॥੩॥ 
The mortal comes and goes through heaven and hell 
again and again. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ॥ 
Says Nanak, one who is attuned to God’s name. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਤਾ ਕਾ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੨੪॥੭੫॥ 
Becomes acceptable, and his life becomes fruitful. 
||4||24||75|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰ੍ਭ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥ 
She remains asleep and does not know the news of God. 
ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਬਹੁਿਰ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ 
When the time of death came she regrets. ||1|| 
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥ 
Enshrine the love of God intuitively in your mind. 
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Have yearnings to meet God; why are you lazy? 
||1||Pause|| 
ਕਰ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਿਣ ਿਨਸਾਿਰਓ ॥ 
He poured nectar on your hands. 
ਿਖਸਿਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥੨॥ 
It slipped through your fingers, and fell on the ground. 
||2|| 
ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥ 
You are loaded with false attachments and ego.  
ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥ 
You cannot blame God the Creator. ||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਟ ੇਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥ 
In the company of devotees, the darkness of doubt 
disappears. 
ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥ 
O Nanak; the Creator unites them with Him. ||4||25||76|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I long humbly for the lotus feet of my beloved. 
ਜਮਕੰਕਰ ਨਿਸ ਗਏ ਿਵਚਾਰੇ ॥੧॥ 
The devil of death has run away from me. ||1|| 
ਤੂ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 
I miss you by your kindness. 
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting Your name all diseases are destroyed. 
||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਦੂਖ ਦੇਵਿਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥ 
It gives lot of pain to others. 
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕਿਹ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥ 
But it cannot come near Your slave. ||2|| 
ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਪਆਸ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ॥ 
My mind is thirsty of visualizing You. 
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥ 
The mortal dwells in peace and contentment by missing 
You. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥ 
Listen to the prayer of Nanak: 
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਦੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥ 
Please enshrine Your name in his heart. ||4||26||77|| 



ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੋ ਿਮਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥ 
My mind is satisfied and the entanglements erased. 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ 
My God has become kind to me. ||1|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਲੀ ਬਨੀ ॥ 
By the grace of saints, everything has turned out well. 
ਜਾ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਪੂਰਨੁ ਸੋ ਭੇਿਟਆ ਿਨਰਭੈ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I surrendered myself to Him; who has everything! 
||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਾਧ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥ 
By the kindness of devotees, I recite God’s name. 
ਿਮਿਟ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ ਿਬਕਰਾਲ ॥੨॥ 
The most dreadful desires have been eliminated. ||2|| 
ਠਾਕੁਿਰ ਅਪੁਨੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥ 
My master has given me a gift. 
ਜਲਿਨ ਬੁਝੀ ਮਿਨ ਹੋਈ ਸਾਂਿਤ ॥੩॥ 
Burning fire has been extinguished and my mind is at 
peace. ||3|| 
ਿਮਿਟ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ॥ 
My search has ended, and my mind is absorbed in 
peace. 
Page 390 
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੨੭॥੭੮॥ 
Nanak has obtained the treasure of the name of God. 
||4||27||78|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਠਾਕੁਰ ਿਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
Those who are attached to the master 
ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹ ੇਅਘਾਈ ॥੧॥ 
Are satisfied and fulfilled. ||1|| 
ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ॥ 
God’s devotees never run short of anything. 
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਬਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They have plenty to eat, spend, enjoy and give. 
||1||Pause|| 
ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥ 
One who has the unfathomable Lord of the universe as 
his master! 



ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥ 
How can any person stand up to him? ||2|| 
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਈ ॥ 
One whose service is as good as eighteen mystics! 
ਪਲਕ ਿਦਸਿਟ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Touch his feet for a moment. ||3|| 
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰ ੇਸੁਆਮੀ ॥ 
One, upon whom You shower Your grace; my Lord! 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਿਤਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥ 
Says Nanak, he does not lack anything; ||4||28||79|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਉ ਮ ੈਅਪੁਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Since I worshipped my guru. 
ਤਬ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
My mind became peaceful. ||1|| 
ਿਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਿਬਨਾਿਸਉ ਸਸੰਾ ॥ 
My counting and doubts are eliminated.  
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Dyed in God’s name the devotee becomes divine. 
||1||Pause|| 
ਜਉ ਮ ੈਅਪੁਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਚੀਿਤ ॥ 
When I miss my Lord. 
ਤਉ ਭਉ ਿਮਿਟਓ ਮੇਰ ੇਮੀਤ ॥੨॥ 
O friend; my concerns are eliminated. ||2|| 
ਜਉ ਮ ੈਓਟ ਗਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥ 
O God; since I took to Your shelter.  
ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ॥੩॥ 
My desires are fulfilled. ||3|| 
ਦੇਿਖ ਚਿਲਤ ਮਿਨ ਭਏ ਿਦਲਾਸਾ ॥ 
Seeing Your wonderful play my mind is encouraged. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨੯॥੮੦॥ 
Servant Nanak; believes in You! ||4||29||80|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਨਿਦਨੁ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਈ ॥ 
Night and day, the mouse gnaws at the rope of life. 
ਿਗਰਤ ਕੂਪ ਮਿਹ ਖਾਿਹ ਿਮਠਾਈ ॥੧॥ 
Falling into the well,  the mortal eats the sweets. ||1|| 
ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਨੀ ॥ 
Spent the night thinking and planning. 



ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਚਤਵਤ ਕਬਹੂ ਨ ਿਸਮਰੈ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Designs many plays of the worldly, yet never misses 
God! ||1||Pause|| 
ਦਰ੍ੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਿਨਹਚਲ ਿਗਰ੍ਹੁ ਬਾਂਿਧਆ ॥ 
Built his house in the shade of a tree believing it to be 
permanent. 
ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਿਸ ਸਕਤ ਸਰੁ ਸਾਂਿਧਆ ॥੨॥ 
But the rope of death is tied tight around his neck. ||2|| 
ਬਾਲੂ ਕਨਾਰਾ ਤਰੰਗ ਮੁਿਖ ਆਇਆ ॥ 
The sandy shore is being washed away by the waves, 
ਸੋ ਥਾਨੁ ਮੂਿੜ ਿਨਹਚਲੁ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
The ignorant thinks that the place is permanent. ||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
Reciting the name of God in the company of devotees. 
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩੦॥੮੧॥ 
Nanak lives by singing the praises of the Lord. 
||4||30||81|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਤੁਕੇ ੯ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Du-Tukas 9: 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੂ ਕਰਤੀ ਕੇਲ ॥ 
You are engaged in playful act with them. 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਮਲੇ ॥ 
Through them; we are united. 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੁਮ ਸਭੁ ਕੋਊ ਲੋਰ ੈ॥ 
You long for everything through them. 
ਓਸੁ ਿਬਨਾ ਕੋਊ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਜੋਰੈ ॥੧॥ 
Without that, no one will look at your face. ||1|| 
ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾ ਸਮਾਏ ॥ 
Where is that detached soul? 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਤੁਹੀ ਦੁਹੇਰੀ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without that you are miserable. ||1||Pause|| 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੂ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਮਾਹਿਰ ॥ 
With that, you are the woman of the house; 
ਉਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੂ ਹੋਈ ਹ ੈਜਾਹਿਰ ॥ 
With that, you are known. 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੂ ਰਖੀ ਪਪੋਿਲ ॥ 
With that, you are caressed; 
ਓਸੁ ਿਬਨਾ ਤੰੂ ਛੁਟਕੀ ਰੋਿਲ ॥੨॥ 
Without that you are reduced to dust. ||2|| 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੇਰਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ 



With them you have honor and respect; 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੁਮ ਸਾਕੁ ਜਗਤੁ ॥ 
With them you have relatives in the world. 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੇਰੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਥਾਟੀ ॥ 
With that, you are adorned in every way; 
ਓਸੁ ਿਬਨਾ ਤੰੂ ਹਈੋ ਹ ੈਮਾਟੀ ॥੩॥ 
Without that, you are reduced to dust. ||3|| 
ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
That detached soul is neither born, nor dies. 
ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
It acts according to the command of Lord's will. 
ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਿਪ ॥ 
O Nanak; God creates, unites and separates. 
ਅਪਨੀ ਕੁਦਰਿਤ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ॥੪॥੩੧॥੮੨॥ 
He knows His creation. ||4||31||82|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
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ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥ 
He does not die; I do not fear. 
ਨਾ ਓਹੁ ਿਬਨਸ ੈਨਾ ਹਮ ਕਿੜਆ ॥ 
He does not perish; I do not grieve. 
ਨਾ ਓਹੁ ਿਨਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥ 
He is not poor; I am not hungry. 
ਨਾ ਓਸੁ  ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥ 
He is not in pain; I do not suffer. ||1|| 
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ 
There is no other destroyer than Him. 
ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is my life; the giver of life. ||1||Pause|| 
ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥ 
He is not bonded; I am not bound. 
ਨਾ ਉਸੁ ਧਧੰਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥ 
He has no occupation; I have no entanglements. 
ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ 
The filth does not touch Him; neither he makes me filthy. 
ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥ 
He is joyous and I am always happy. ||2|| 
ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ 
He has no worry nor have I! 



ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥ 
He has no stain; neither I am stained. 
ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥ 
He has no hunger; I have no thirst. 
ਜਾ ਉਹੁ ਿਨਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥ 
Since He is pure; I look good as well. ||3|| 
ਹਮ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 
I am nothing; He is the only One. 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
He is here and hereafter. 
ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਖੋਏ ਭਰ੍ਮ ਭੰਗਾ ॥ 
O Nanak, the guru has taken away my doubts and 
mistakes. 
ਹਮ ਓਇ ਿਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥ 
He and I, joined together and became one. ||4||32||83|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਿਨਕ ਭਾਂਿਤ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥ 
Serve Him in many different ways. 
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥ 
Offer your soul, life and your wealth to Him. 
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Carry water for Him, and wave fan over Him, and 
renounce ego. 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੧॥ 
Praise Him all the time! ||1|| 
ਸਾਈ ਸਹੁਾਗਿਣ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥ 
One who appeals to husband Lord is a happy soul bride. 
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
O mother; you also join her. ||1||Pause|| 
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਿਨਹਾਿਰ ॥ 
I am the water-carrier of the slaves of His slaves. 
ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ॥ 
Their dust is in my mind and soul. 
ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥ 
By good luck inscribed on my forehead, I obtain their 
society. 
ਿਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
Through His love, the Lord  is realized. ||2|| 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥ 



I offer meditation, austerity and religious observances. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹਮੋਾ ॥ 
I offer good actions, faith and incense burning. 
ਗਰਬੁ ਮੋਹੁ ਤਿਜ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥ 
Renouncing pride and attachment, I became humble. 
ਉਨਹੂ ਕੈ ਸੰਿਗ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥ 
In their society, I see God with my eyes. ||3|| 
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥ 
Each and every moment, I recite His name. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥ 
Day and night, I serve Him like this. 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
Lord of the universe, the cherisher of the World, has 
become kind. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥ 
O Nanak; The bestowal lives in devotee’s company. 
||4||33||84|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
In love of God, eternal peace is obtained. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
In love of God, one does not suffer pain. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥ 
In love of God, the filth of ego is washed away. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦ ਿਨਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥ 
In love of God, one becomes clean forever. ||1|| 
ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Listen, O friend: such love and affection to God; 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Is the support of the soul and life of each and every 
heart? ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਭਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥ 
In love of God, all treasures are obtained. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਰਦੈ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 
Love of God; enshrines His name in the mind. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਦ ਸਭੋਾਵੰਤ ॥ 
In love of God, one is always praiseworthy. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਭ ਿਮਟੀ ਹੈ ਿਚੰਤ ॥੨॥ 
In love of God, all worry is erased. ||2|| 



ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ 
In love of God, one crosses over this terrible world-
ocean. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥ 
In love of God, one does not fear death. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 
In love of God, all are saved. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥ 
Love of God shall go with you. ||3|| 
ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਿਮਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥ 
On his own, no one is united or separated. 
ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਤਸੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਘੂਲੈ ॥ 
One, who is blessed by God, joins the company of 
devotees. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ 
Says Nanak; I admire You. 
ਸੰਤ ਓਟ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥ 
O God, You are the support and the strength of the 
saints. ||4||34||85|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਭੂਪਿਤ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Becoming a king, one rules his kingdom. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਅਨਰਥ ਿਵਹਾਝੀ ਮਾਇਆ ॥ 
Oppressing the people, he gathers wealth. 
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ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ॥ 
Gathering and collecting one fills  bags. 
ਪਰ੍ਿਭ ਉਸ ਤੇ ਡਾਿਰ ਅਵਰ ਕਉ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ॥੧॥ 
But God takes it away from him, and gives it to another. 
||1|| 
ਕਾਚ ਗਗਰੀਆ ਅੰਭ ਮਝਰੀਆ ॥ 
The mortal is like an unbaked clay pot in water. 
ਗਰਿਬ ਗਰਿਬ ਉਆਹੂ ਮਿਹ ਪਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Indulging in pride and ego, he keeps filling that pot. 
||1||Pause|| 
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਆ ਿਨਹੰਗਾ ॥ 
Becoming carefree he is exposed. 
ਚੀਿਤ ਨ ਆਇਓ ਕਰਤਾ ਸੰਗਾ ॥ 
He does not miss the Creator, who is always with him. 



ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ   ਕੀਆ ਸੰਬਾਹਾ ॥ 
He raises armies, and collects arms. 
ਿਨਕਿਸਆ ਫੂਕ ਤ ਹੋਇ ਗਇਓ ਸੁਆਹਾ ॥੨॥ 
But when the breath leaves; he turns to ashes. ||2|| 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਰੁ ਰਾਨੀ ॥ 
His lofty palaces, mansions and the queen! 
ਹਸਿਤ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਮਿਨ ਭਾਨੀ ॥ 
The elephants and horses; he rides the way he wants. 
ਵਡ ਪਰਵਾਰੁ ਪੂਤ ਅਰੁ ਧੀਆ ॥ 
His large family of sons and daughters. 
ਮੋਿਹ ਪਚੇ ਪਿਚ ਅੰਧਾ ਮੂਆ ॥੩॥ 
But, engrossed in attachment, the blind wastes away the 
life. ||3|| 
ਿਜਨਿਹ ਉਪਾਹਾ ਿਤਨਿਹ ਿਬਨਾਹਾ ॥   
One who created him destroys him. 
ਰੰਗ ਰਸਾ ਜੈਸੇ ਸਪੁਨਾਹਾ ॥ 
Enjoyments and pleasures are just like a dream. 
ਸੋਈ ਮੁਕਤਾ ਿਤਸੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥ 
He is liberated, and possesses regal power and wealth. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਜਸੁ ਖਸਮ ੁਦਇਆਲੁ ॥੪॥੩੫॥੮੬॥ 
O Nanak, whom the Lord is kind; ||4||35||86|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥ 
The mortal is in love with these. 
ਜਉ ਿਮਲੀਐ ਤਉ ਵਧੈ ਵਧੇਰੀ ॥ 
More he has, the more he longs for; 
ਗਿਲ ਚਮੜੀ ਜਉ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥ 
It hangs around his neck, and does not leave him. 
ਲਾਿਗ ਛੁਟੋ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 
But falling at the feet of the true guru, he is saved. ||1|| 
ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਿਤਆਿਗ ਗਵਾਈ ॥ 
I have renounced the enticer of the world. 
ਿਨਰਗੁਨੁ ਿਮਿਲਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have met the absolute Lord, and I am being admired. 
||1||Pause|| 
ਐਸੀ ਸੁੰਦਿਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹ ੈ॥ 
She is so beautiful; she captivates the mind. 
ਬਾਿਟ ਘਾਿਟ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਿਨ ਬਿਨ ਜੋਹੈ ॥ 
On the road, at the dock, at home, in the forest; she is 



enticing me. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਠੀ ॥ 
She tastes sweet to the mind and body. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮ ੈਖੋਟੀ ਡੀਠੀ ॥੨॥ 
By guru’s grace, I saw that she is a counterfeit. ||2|| 
ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਠਗਾਊ ॥ 
Her courtiers are also great deceivers. 
ਛੋਡਿਹ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥ 
They do not spare even their fathers or mothers. 
ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਿਨ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ॥ 
They have enslaved their companions. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੈ ਸਗਲੇ ਸਾਧ ੇ॥੩॥ 
By guru’s grace, I conquered them all. ||3|| 
ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥ 
Now, my mind is filled with joy. 
ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟ ੇਸਿਭ ਫੰਦ ॥ 
My fear is gone, and the noose is cut. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Says Nanak, when I met the guru. 
ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮ ੈਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥ 
I established my whole house in peace. ||4||36||87|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ॥ 
Twenty-four hours a day, he realizes God close to him. 
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ॥ 
He accepts God’s will at face value. 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 
One name is the resolve of the saint; 
ਹੋਇ ਰਹ ੇਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 
He becomes the dust of the feet of all. ||1|| 
ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹ ੁਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
O brother, listen to the code of conduct of the saints. 
ਉਆ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Their praises cannot be described. ||1||Pause|| 
ਵਰਤਿਣ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ 
Their occupation is the name of God. 
ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥ 
Singing the praises of God devotionally gives them 
peace. 



ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ 
Friends and foes are alike to them. 
ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੨॥ 
They know of no other than God. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥ 
He erases millions of sins. 
ਦੁਖ ਦੂਿਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 
He the giver of life, eliminates suffering! 
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥ 
He is brave and man of his word. 
ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥ 
The saints have cheated the worldly pleasure. ||3|| 
ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਿਹ ਸੁਰਦੇਵ ॥ 
The gods want their company. 
ਅਮੋਘ ਦਰਸ ੁਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 
Visualizing and worshipping them is fruitful. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
With his palms pressed together, Nanak offers his prayer: 
ਮੋਿਹ ਸੰਤਹ ਟਹਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਿਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥ 
O Lord, treasure of excellence, please bless me with the 
service of the saints. ||4||37||88|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਿਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥ 
Reciting one name attains happiness and comfort. 
ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 
Praising God is the highest faith. 
ਮਹਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ 
Company of devotees is the most sacred. 
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ਿਜਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥ 
Meeting with them, love for God is embraced. ||1|| 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥ 
By guru’s grace; he attains peace. 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting His name bestows enlightenment. His state 
cannot be described. ||1||Pause|| 
ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਿਤਸੁ ਪੂਜਾ ॥ 
Fasts, religious vows, cleansing baths, are worship to 
Him; 



ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਤਿਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸੁਨੀਜਾ ॥ 
Listening to the Vedas, Puraanas, and Shaastras. 
ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ 
Extremely sacred and pure is his place! 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 
One who recites God’s name in the company of 
devotees. ||2|| 
ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਸ ੋਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥ 
That humble being becomes renowned all over the world. 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥ 
Even sinners are purified, those who want the dust of his 
feet. 
ਜਾ ਕਉ ਭੇਿਟਓ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
One who has surrendered to the Lord our King? 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ 
His condition and state cannot be described. ||3|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਿਧਆਵਉ ॥ 
Twenty-four hours a day, with palms pressed together, 
they recite God’s name. 
ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥ 
It is worth seeing those devotees. 
ਮੋਿਹ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥ 
Take me the poor in your company. 
ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥ 
Nanak has come to Your refuge. ||4||38||89|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਠ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 
Twenty-four hours a day, he takes bath in water; 
ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਿਗਆਨੀ ॥ 
He makes continual offerings to the Lord; he is a true 
man of wisdom. 
ਿਬਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛਡੈੋ ਨਾਹੀ ॥ 
He never leaves anything unturned. 
ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਿਤਸੁ ਲਾਗਹ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Again and again, he falls at his feet. ||1|| 
ਸਾਲਿਗਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥ 
Such is the idol I serve; 
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I worship and offer flowers to God. ||1||Pause|| 



ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸਨੁੀਐ ਚਹੁ ਕੰੁਟ ॥ 
His bell is heard in four corners of the world. 
ਆਸਨੁ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੈਕੰੁਠ ॥ 
His seat is forever in heaven. 
ਜਾ ਕਾ ਚਵਰੁ ਸਭ ਊਪਿਰ ਝੂਲੈ ॥ 
His canopy waves over all. 
ਤਾ ਕਾ ਧੂਪੁ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥੨॥ 
His incense is ever fragrant. ||2|| 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਪੰਟੁ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ॥ 
He is treasured in each and every heart. 
ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਿਗ ਹੈ ਸਾਧਾ ॥ 
The company of devotees is impossible to give up. 
ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 
His prayer and praise gives eternal peace. 
ਮਿਹਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥੩॥ 
His admiration is beautiful, and limitless. ||3|| 
ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸ ਹੀ ਲਹਨਾ ॥ 
One who has it gets the benefit. 
ਸੰਤ ਚਰਨ ਓਹੁ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ॥ 
He humbly takes to the sanctuary of the saints. 
ਹਾਿਥ ਚਿੜਓ ਹਿਰ ਸਾਲਿਗਰਾਮੁ ॥ 
I hold in my hand the idol of God. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੩੯॥੯੦॥ 
Says Nanak, the guru has bestowed this gift. ||4||39||90|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Panch-Pada: 
ਿਜਹ ਪੈਡੈ ਲੂਟੀ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥ 
The path; where the water carrier is robbed. 
ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਰੀ ॥੧॥ 
The saints stay away from that path. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਚੁ ਕਿਹਆ ॥ 
True guru said the truth. 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਕੁਤੇ ਬੀਥੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੂਿਰ ਰਿਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your name bestows salvation; the path of devil of death 
is far away. ||1||Pause|| 
ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ ॥ 
That place, where there is greed; giving awns is very 
little. 
ਦੂਿਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥੨॥ 
That path remains far from Lord's humble servant. ||2|| 



ਜਹ ਆਵਟੇ ਬਹਤੁ ਘਨ ਸਾਥ ॥ 
Where many have been beaten! 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੇ ਸਗੰੀ ਸਾਧ ॥੩॥ 
The devotees of God remain with Him. ||3|| 
ਿਚਤਰ੍ ਗੁਪਤੁ ਸਭ ਿਲਖਤੇ ਲੇਖਾ ॥ 
He is hidden in the mind and records your actions. 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਪੇਖਾ ॥੪॥ 
They cannot even see Lord's humble devotees. ||4|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
Says Nanak, one whose guru is perfect 
ਵਾਜੇ ਤਾ ਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥ 
He plays the infinite divine music to eternity. ||5||40||91|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Du-Pada 1: 
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਸਖਾਇਓ ਨਾਮ ੁ॥ 
The name of God is taught in the company of devotees. 
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 
All desires and tasks are fulfilled. 
ਬੁਿਝ ਗਈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਹਿਰ ਜਸਿਹ ਅਘਾਨੇ ॥ 
My thirst has been quenched, and I am satisfied with 
Lord's praise. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਸਾਿਰਗਪਾਨੇ ॥੧॥ 
I live by reciting the Lord, the sustainer of earth. ||1|| 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਿਨ ਪਿਰਆ ॥ 
I have entered the refuge of the Creator, the cause of all 
causes. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦੁ ਚਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, I attained peace. Darkness is dispelled 
and enlightenment dawned. ||1||Pause|| 
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ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ 
My treasures are overflowing with rubies and jewels; 
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ 
Reciting the name of God I do not fall short of anything. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਬਦੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
Only a few drink the nectar of guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥ 
O Nanak, he attains salvation. ||2||41||92|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Seventh House, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥ 



Recite God’s name in the mind every day. 
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਂਈ ॥੧॥ 
Thus you and all your companions and associates will be 
saved. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥ 
My guru is always with me. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting His name I have enshrined Him in my mind. 
||1||Pause|| 
ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ॥ 
Your actions taste sweet to me. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥ 
Nanak begs for the treasure of the name of the Lord. 
||2||42||93|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਤਿਰਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
In the company of devotees the whole world attains 
salvation. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿਹ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 
The name of God is the support of the mind. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਿਪਆਰੇ ॥ 
The saints adore the lotus feet of the divine guru; 
ਪੂਜਿਹ ਸੰਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The saints worship God with love. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਭਾਗੁ ॥ 
She who has such good destiny written on her forehead! 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਿਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੪੩॥੯੪॥ 
Says Nanak; she has a happy married life. ||2||43||94|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਮੀਠੀ ਆਿਗਆ ਿਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥ 
Obeying my Husband Lord seems sweet to me. 
ਸਉਕਿਨ ਘਰ ਕੀ ਕੰਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥ 
My Husband Lord has discarded my rival. 
ਿਪਰ੍ਅ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੀਗਾਿਰ ਕਰੀ ॥ 
My beloved husband has decorated me, his happy soul-
bride. 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਪਿਤ ਹਰੀ ॥੧॥ 
He has silenced the burning thirst of my mind. ||1|| 
ਭਲੋ ਭਇਓ ਿਪਰ੍ਅ ਕਿਹਆ ਮਾਿਨਆ ॥ 



It is good that I listened to my beloved Lord. 
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸ ੁਘਰ ਕਾ ਜਾਿਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I came to know the peace of this house with ease. 
||Pause|| 
ਹਉ ਬੰਦੀ ਿਪਰ੍ਅ ਿਖਜਮਤਦਾਰ ॥ 
I am the servant, serving my beloved. 
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 
He is immortal, inaccessible and infinite. 
ਲੇ ਪਖਾ ਿਪਰ੍ਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥    
Holding the fan, sitting at his feet, I wave it over my 
beloved. 
ਭਾਿਗ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥ 
The five demons; that tortured me have run away. ||2|| 
ਨਾ ਮੈ ਕੁਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ 
I am not from a noble family, and have no honor. 
ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਉ ਭਾਨੀ ਕੰਤ ॥ 
What do I know? Why am I pleasing to my beloved? 
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਨੀ ॥ 
I am a poor orphan and dishonored. 
ਕੰਤ ਪਕਿਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥ 
My husband took me in, and made me his queen. ||3|| 
ਜਬ ਮੁਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮ ੁਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
When I saw my beloved's face. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥ 
I became happy and peaceful; my married life is blessed. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
Says Nanak; my desires are fulfilled. 
ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥ 
True guru has united me with God, the treasure of 
excellence. ||4||1||95|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਮਾਥੈ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਰੂਿਰ ॥ 
A frown creases her forehead, and her look is evil. 
ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਿਜਹਬਾ ਕੀ ਫੂਿੜ ॥ 
Her speech is bitter, and her tongue is rude. 
ਸਦਾ ਭੂਖੀ ਿਪਰੁ ਜਾਨੈ ਦੂਿਰ ॥੧॥ 
She is always hungry because her husband is far away. 
||1|| 
ਐਸੀ ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈ ॥ 



Such a woman has been created by God 
ਉਿਨ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
She ate the whole world but guru has saved me O 
brother. ||Pause|| 
ਪਾਇ ਠਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਿਹਆ ॥ 
She drugged and robbed the whole world. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਮੋਿਹਆ ॥ 
She has enticed Brahma, Vishnu and Shiva. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਿਹਆ ॥੨॥ 
The guru-willed attuned to God’s name are not affected. 
||2||    
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ 
People got weary keeping fast meditating and doing 
religious deeds. 
ਤਟ ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 
They wander the entire planet, on pilgrimages to the 
banks of sacred rivers. 
ਸੇ ਉਬਰ ੇਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
But those who seek the sanctuary of the guru are saved. 
||3|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥ 
Whole world is tied to the attachment of the worldly 
wealth. 
ਹਉਮ ੈਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥ 
The foolish self-willed are consumed by ego! 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥ 
Taking me by the arm, guru has saved Nanak. ||4||2||96|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਿਬਸਰਿਹ ਸੁਆਮੀ ॥ 
Everything is painful, when one forgets the master. 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਿਮ ਨ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥੧॥ 
Here and hereafter, such a mortal is of no use. ||1|| 
ਸੰਤ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇ ॥ 
The saints are fulfilled reciting the name of God. 
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਨਾਇ ਲਾਏ ਸਰਬ ਸੂਖ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੀ ਰਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By Your grace You made me to recite Your name. I 
attained peace by Your kindness. ||Pause|| 
ਸੰਿਗ ਹੋਵਤ ਕਉ ਜਾਨਤ ਦੂਿਰ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਮਰਤਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਝੂਿਰ ॥੨॥ 



God is close yet a person thinks far. That person dies 
regretting. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੀਆ ਿਤਸੁ ਿਚਤਵਤ ਨਾਿਹ ॥ 
He does not miss the one who gave him everything. 
ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਜਾਿਹ ॥੩॥ 
He spends his time engrossed in bad deeds. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰਹੁ ਏਕ ॥ 
Says Nanak; recite the name of  God. 
ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ  ਟੇਕ ॥੪॥੩॥੯੭॥ 
Salvation is obtained by taking the support of the guru. 
||4||3||97|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਹਿਰਆ ॥ 
Mind and body all got rejuvenated reciting the name of 
God. 
ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਪਰਹਿਰਆ ॥੧॥ 
All sins and sorrows are washed away. ||1|| 
ਸੋਈ ਿਦਵਸ ੁਭਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
Blessed is that day, O my brother? 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The day salvation is attained singing the praises of God. 
||Pause|| 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਪਜੇੂ ਪੈਰ ॥ 
Worshipping the feet of God’s devotees. 
ਿਮਟੇ ਉਪਦਰ੍ਹ ਮਨ ਤੇ ਬੈਰ ॥੨॥ 
Troubles and hatred are eliminated from the mind. ||2|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਮਿਲ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
Meeting the perfect guru eliminates the conflict. 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਿਭ ਵਸਗਿਤ ਆਇਆ ॥੩॥ 
The five demons came under control. ||3|| 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 
In  who’s mind the name of God is enshrined. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਊਪਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੪॥੯੮॥ 
O Nanak - I praise him. ||4||4||98|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਗਾਿਵ ਲੇਿਹ ਤੂ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ॥ 
O singer, sing the praises of God! 
ਜੀਅ ਿਪੰਡ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੇ ॥ 
Who is the support of soul, the body and life? 



ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Serving Him, peace is obtained. 
ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਪਿਹ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਾਵਿਹ ॥੧॥ 
You shall no longer go to anyone else. ||1|| 
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦੀ ਸਾਿਹਬੁ ਗੁਨ ਿਨਧਾਨ ਿਨਤ ਿਨਤ ਜਾਪੀਐ ॥ 
My blissful Lord is forever in peace; recite His name the 
priceless treasure. 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਸੁ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਰ੍ਭੁ ਮਿਨ ਵਾਸੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I admire the beloved saint; by his grace the Lord abides 
in the mind. ||Pause|| 
ਜਾ ਕਾ ਦਾਨੁ ਿਨਖੂਟੈ ਨਾਹੀ ॥ 
His gifts are never exhausted. 
ਭਲੀ ਭਾਿਤ ਸਭ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੀ ॥ 
Everyone absorbs in peace with ease. 
ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥ 
No one can erase His giving. 
ਮਿਨ ਵਾਸਾਈਐ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੨॥ 
Enshrine that true Lord in your mind. ||2|| 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਿਗਰ੍ਹ ਜਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ॥ 
His house is filled with everything. 
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਨ ਝੂਰਨ ॥ 
God's servants never suffer pain. 
ਓਿਟ ਗਹੀ ਿਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Taking His support I attained the carefree state. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸੋ ਗੁਨ ਿਨਿਧ ਗਾਈਐ ॥੩॥ 
Sing the praises of that treasure of excellence with every 
breath. ||3|| 
ਦੂਿਰ ਨ ਹੋਈ ਕਤਹੂ ਜਾਈਐ ॥ 
He never goes far from you. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ॥ 
When He blesses; we attain divine knowledge. 
ਅਰਦਾਿਸ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥ 
I offer this prayer to the perfect guru. 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥੪॥੫॥੯੯॥ 
Nanak begs for the treasure of  Lord's name. ||4||5||99|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਿਮਿਟਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥ 
First, the pains of the body vanished 
ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ ॥ 



Then, the mind became peaceful forever. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਨਾਉ ॥ 
By his grace the guru bestowed me with a gift of name. 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਜਾਉ ॥੧॥ 
I pay regards to my guru. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰ ੇਭਾਈ ॥ 
I have obtained the perfect guru, O brother. 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In the sanctuary of the guru my sickness sorrows and 
sufferings are gone! ||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 
Feet of the guru enshrined in my heart; 
ਮਨ ਿਚੰਤਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 
I attained the fruit of my choice. 
ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸਾਿਤ ॥ 
Fire is extinguished and I am totally peaceful. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਿਰ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥੨॥ 
Showering his kindness, the guru has given this gift. ||2|| 
ਿਨਥਾਵੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥ 
The guru has given shelter to the shelterless. 
ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਕੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 
The guru has given honor to the dishonored. 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਸੇਵਕ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ॥ 
Breaking the bonds, the guru has saved his servant. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ॥੩॥ 
I taste with my tongue the sacred words of divine 
teachings. ||3|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ 
By good fortune, I worship the guru humbly. 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਪਾਈ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਾ ॥ 
Forsaking everything, I have obtained God's refuge. 
Page 396 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ 
॥੪॥੬॥੧੦੦॥ 
Says Nanak; one whom the guru is kind. That person 
becomes content forever. ||4||6||100|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਿਜ ॥ 
The guru has sent him! 



ਿਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਜੋਿਗ ॥ 
The long-living has been born due to his deeds. 
ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ਆਇ ਕੀਆ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
He came to dwell in the womb. 
ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਬਗਾਸੁ ॥੧॥ 
His mother's heart is happy. ||1|| 
ਜੰਿਮਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ॥ 
The son, the devotee of the Lord of the universe is born. 
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸਭ ਮਿਹ ਿਲਿਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This pre-ordained destiny has been revealed to all. 
||Pause|| 
ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਿਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥ 
The child is born after ten months by God’s order. 
ਿਮਿਟਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਥੀਆ ॥ 
Sorrow is dispelled and great joy has ensued. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ ॥ 
The companions happily sing the songs of guru's 
sermon. 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥ 
This is pleasing to the true master. ||2|| 
ਵਧੀ ਵੇਿਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥ 
The vine has grown and shall last for many generations. 
ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਿਰ ਬੰਿਧ ਬਹਾਲੀ ॥ 
God has enshrined the power of faith in him. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਦਵਾਇਆ ॥ 
The guru granted my wish. 
ਭਏ ਅਿਚੰਤ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 
I have become carefree by fixing my mind to one Lord. 
||3|| 
ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਿਪਤਾ ਊਪਿਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 
As the child places faith in his father; 
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਿਣ ॥ 
I speak as it pleases the guru. 
ਗੁਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥ 
This is no hidden secret; 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥ 
Guru is pleased and bestowed this gift on Nanak. 
||4||7||101|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 



ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥ 
Giving his hand, the perfect guru has protected the child. 
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 
Glory of his servant has become evident. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਿਧਆਈ ॥ 
I contemplate the guru; I recite the guru. 
ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਗੁਰੁ  ਪਿਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ  
I offer prayer of my mind to the guru. ||Pause|| 
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
I have come to the sanctuary of the guru; 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥ 
The service of His servant has been fulfilled. ||2|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
He has preserved my soul, body, youth and life. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥ 
Says Nanak; I praise the guru. ||3||8||102|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫ Aasaa, Eighth House, Kaafee, Fifth 
Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬ ੁਮੇਰਾ ॥ 
I am Your purchased slave, O true master. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹ ੈਤੇਰਾ ॥੧॥ 
My soul and body and everything else is Yours. ||1|| 
ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ਤੰੂ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ 
You are the honor of the dishonored. I have my trust in 
You O master 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕਿਹ ਸੋ ਜਾਣਹ ੁਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without the true one, any other support is false - know 
this well. ||1||Pause|| 
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 
Your command is infinite; no one can find its limit. 
ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥ 
One, who meets with the perfect guru, follows Lord's will. 
||2|| 
ਚਤੁਰਾਈ ਿਸਆਣਪਾ ਿਕਤੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਈਐ  
Cunningness and cleverness are of no use. 
ਤੁਠਾ ਸਾਿਹਬੁ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
Whatever God bestows; is pleasing to me. ||3|| 



ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਿਕਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ  
One may perform tens of thousands of acts; there is no 
stopping to it. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹਰੋੁ ਛੋਿਡਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥ 
Servant Nanak has made God’s name his support and 
gave up everything else. ||4||1||103|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਿਲਆ ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
I pursued all pleasures, but none is as great as the Lord. 
ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥ 
The divinity is attained by the grace of the guru. ||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥ 
I admire and praise my guru forever. 
ਨਾਮੁ ਨ ਿਵਸਰਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Bestow this gift to me; that I do not forget God‘s name at 
all. ||1||Pause|| 
ਭਾਗਠੁ ਸਚਾ ਸਇੋ ਹ ੈਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਤਿਰ ॥ 
One who has acquired Godly wealth is a lucky one. 
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ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਤੇ ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ॥੨॥ 
One who has guru’s teachings enshrined in the mind 
escapes from the net of devil of death. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਿਬਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ  
What praise of the guru can I say? Guru has complete 
knowledge and is the ocean of truth.  
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ੁ॥੩॥ 
He is real God through all ages. ||3|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਨੁ ਰੰਗੇ  
Recite the name of God devotionally all the time. 
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥ 
The guru is my soul, my life, and wealth; O Nanak, He is 
with me forever. ||4||2||104|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥ 
If the invisible and infinite Lord dwells in my mind, even 
for a moment! 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥ 
All my pains, troubles, and diseases vanished o mother. 
||1|| 



ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ 
I praise my Lord the master. 
ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting His name gives eternal peace and contentment. 
||1||Pause|| 
ਿਬੰਦਕ ਗਾਿਲਹ੍ਹ੍  ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ॥ 
I have heard only a little bit about the Lord. 
ਸੂਖੀ ਹੰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥ 
I have obtained all peace, O my mother; there is no 
shortage of anything. ||2|| 
ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਇ ਪੇਿਖ ਮੁਸਤਾਕ ਭਈ ॥ 
He is beautiful to my eyes; I got interested seeing Him. 
ਮੈ ਿਨਰਗੁਿਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਿਪ ਲਿੜ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥ 
I am worthless, O mother; He has attached me to the 
hem of His robe. ||3|| 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੰੂ ਬਾਹਰਾ ॥ 
He is beyond the scriptures of the world. 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਦਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥ 
The supreme emperor of Nanak is ever present. 
||4||3||105|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਲਾਖ ਭਗਤ ਆਰਾਧਿਹ ਜਪਤੇ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥ 
Tens of thousands of devotees worship You, saying 
"beloved, beloved." 
ਕਵਨ ਜੁਗਿਤ ਮੇਲਾਵਉ ਿਨਰਗੁਣ ਿਬਖਈ ਜੀਉ ॥੧॥ 
How shall You unite me, the worthless soul, with You. 
||1|| 
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ॥ 
You are my support, O merciful God, Lord of the 
universe, and sustainer of the world. 
ਤੰੂ ਸਭਨਾ ਕੇ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are the master of all; the entire creation is Yours. 
||1||Pause|| 
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਪੇਖਿਹ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥ 
You are the support of the saints, watching everything 
closely. 
ਨਾਮ ਿਬਹੂਨਿੜਆ ਸੇ ਮਰਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਵਸੂਿਰ ਿਵਸੂਿਰ ॥੨॥ 
Those without God’s name, shall die, engulfed in sorrow 
and pain. ||2|| 



ਦਾਸ ਦਾਸਤਣ ਭਾਇ ਿਮਿਟਆ ਿਤਨਾ ਗਉਣੁ ॥ 
Those servants, who perform Lord's service, are freed 
from death. 
ਿਵਸਿਰਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨਾਮੁ ਿਤਨਾੜਾ ਹਾਲੁ ਕਉਣੁ ॥੩॥ 
What shall be the fate of those who forget God’s name? 
||3|| 
ਜੈਸੇ ਪਸ ੁਹਿਰਹ੍ਹ੍ਆਉ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭ ॥ 
As the cattle are enticed to the green pasture; so is this 
world. 
ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਿਮਲਾਵਹੁ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭ ॥੪॥੪॥੧੦੬॥ 
O God, please cut away Nanak's bonds, and unite him 
with You. ||4||4||106|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਭੇ ਥੋਕ ਿਵਸਾਿਰ ਿਹਕੋ ਿਖਆਲੁ ਕਿਰ ॥ 
Forget all other things, and enshrine one God in your 
mind. 
ਝੂਠਾ ਲਾਿਹ ਗੁਮਾਨੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਿਰ ॥੧॥ 
Give up your false ego and surrender your mind and 
body to God. ||1|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਸਾਲਾਿਹ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਤੰੂ ॥ 
Twenty-four hours a day, praise the Creator. 
ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਮੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I live by Your blessing; please be kind to me. ||1||Pause|| 
ਸੋਈ ਕੰਮ ੁਕਮਾਇ ਿਜਤੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥ 
Do the work, which brings honor. 
ਸੋਈ ਲਗੈ ਸਿਚ ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਅਲਾ ॥੨॥ 
He attunes to the truth, O Lord,  whom You bless with 
Your grace! ||2|| 
ਜੋ ਨ ਢਹੰਦੋ ਮੂਿਲ ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਿਸ ਕਿਰ ॥ 
Build and adorn that house, which shall never be 
destroyed. 
ਿਹਕੋ ਿਚਿਤ ਵਸਾਇ ਕਦੇ ਨ ਜਾਇ ਮਿਰ ॥੩॥ 
Enshrine one Lord in your mind; who never dies. ||3|| 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮੁ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਿਣਆ ॥ 
God is dear to those, who obey the will of God. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਅਕਥੁ ਨਾਨਿਕ ਵਖਾਿਣਆ ॥੪॥੫॥੧੦੭॥ 
By guru’s grace, Nanak describes the indescribable. 
||4||5||107|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 



ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨ ਿਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਿਕਨੇਿਹਆ ॥ 
Who are those, that never forget the name of God? 
ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਿਲ ਸਾਂਈ ਜੇਿਹਆ ॥੧॥ 
There is no difference between them and God. ||1|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਤੁਮਹੁ ਸੰਿਗ ਭੇਿਟਆ ॥ 
The mind and body are content meeting with You, O 
Lord. 
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪਰਸਾਿਦ ਦੁਖੁ ਸਭੁ ਮੇਿਟਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Peace is obtained, by the grace of God’s humble servant; 
all pains are taken away. ||1||Pause|| 
ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮਡੰ ਉਧਾਰੇ ਿਤੰਨਹ੍ਹ੍  ਖੇ ॥ 
God has saved all lands of the universe. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਿਪ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸੇ ॥੨॥ 
Those, minds where You dwell, O Lord, are the true 
devotees. ||2|| 
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ਿਜਸ ਨੋ ਮੰਨੇ ਆਿਪ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ ॥ 
Those whom You approve, are approved. 
ਪਰ੍ਗਟ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਭ ਠਾਈ ਜਾਨੀਐ ॥੩॥ 
Such a celebrated and honored person is known 
everywhere. ||3|| 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਆਰਾਿਧ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ॥ 
Day and night, worship God with every breath. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਿਰ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥੪॥੬॥੧੦੮॥ 
O true emperor; fulfill Nanak's desire. ||4||6||108|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥ 
He who pervades everywhere is my Lord. 
ਏਕੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਿਰ ਛਤੁ ਦੂਜਾ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥੧॥ 
He is the protector of all, none else! ||1|| 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਿਰਆ ॥ 
O savior; keep me as You please. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I see  no other, kind like You.   ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਾਰੀਐ ॥ 
God takes care of everyone. 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਿਪ ਿਤਸੁ ਨ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨॥ 
One, in whose mind God enshrines never forgets Him. 
||2|| 



ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਿਪ ਆਪਣ ਭਾਿਣਆ ॥ 
He does everything by His will. 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਾਿਣਆ ॥੩॥ 
He is the support of His devotees through all ages. ||3|| 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥ 
One, who recites God’s name, never regrets. 
ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਪਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥ 
Nanak is thirsty of visualizing You; please fulfill his desire. 
||4||7||109|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਕਆ ਸੋਵਿਹ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਗਾਫਲ ਗਿਹਿਲਆ  
Why are you sleeping forgetting the name, O careless 
and foolish man? 
ਿਕਤੀ ਇਤੁ ਦਰੀਆਇ ਵੰਞਿਨਹ੍ਹ੍  ਵਹਿਦਆ ॥੧॥ 
This river has washed many away! ||1|| 
ਬੋਿਹਥੜਾ ਹਿਰ ਚਰਣ ਮਨ ਚਿੜ ਲੰਘੀਐ ॥ 
O mortal, get aboard Lord’s boat humbly and intently and 
cross over. 
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਾਧ ੂਸੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing God’s praise twenty four hours a day in the 
company of devotees. ||1||Pause|| 
ਭੋਗਿਹ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਿਞਆ ॥ 
You may enjoy various pleasures, but they are useless 
without the Name. 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਮਿਰ ਮਿਰ ਰੰੁਿਨਆ ॥੨॥ 
Without worshipping God you shall die in pain again and 
again. ||2|| 
ਕਪੜ ਭੋਗੁ ਸੁਗੰਧ ਤਿਨ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ॥ 
You may dress and eat and apply scented oils to your 
body, 
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥ 
Without reciting God; definitely you are going to die and 
become dust. ||3|| 
ਮਹਾ ਿਬਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਵਰਲੈ ਪੇਿਖਆ ॥ 
Only a few realize that this world is filled with evil. 
ਛੂਟਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਿਖਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥ 
Salvation is attained in God’s refuge O Nanak; it is pre-
ordained. ||4||8||110|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 



ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਸੰਿਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥ 
No one  accompanies anyone; why are you so proud? 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਬੀਐ ॥੧॥ 
With the support of one name, this terrible world-ocean is 
crossed over. ||1|| 
ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟਕੇ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 
You are my support of the poor mortal, O my perfect 
guru! 
ਦੇਿਖ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Visualizing You, my mind and body become content. 
||1||Pause|| 
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਿਜ ਨ ਿਕਤੈ ਗਨੋ ॥ 
Royal powers, wealth, and worldly involvements are of no 
use. 
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨੋ ॥੨॥ 
The devotion of singing God’s praises is everlasting 
wealth. ||2|| 
ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਿਵਆ ॥ 
All worldly pleasures are like a shadow. 
ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਿਵਆ ॥੩॥ 
The guru-willed sings the praise of God; the treasure of 
peace. ||3||  
ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥ 
O God; You are the true treasure of unfathomable 
virtues. 
ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥ 
God is the hope and support of Nanak's mind. ||4||9||111|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ  
Reciting His name removes pain and attains peace and 
contentment. 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਕਰ ਜੋਿੜ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ 
Night and day, with your palms pressed together, recite 
the name of God. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
He who owns everything is Nanak’s God! 
ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He truly is omnipresent. ||1||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਿਗਆਨ ਜੋਗੁ ॥ 



He is with you inside out. He is realized contemplating 
divine knowledge. 
ਿਤਸਿਹ ਅਰਾਿਧ ਮਨਾ ਿਬਨਾਸੈ ਸਗਲ ਰੋਗੁ ॥੨॥ 
Reciting Him o mind eliminates all diseases. ||2|| 
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਰਾਖੈ ਅਗਿਨ ਮਾਿਹ ॥ 
The infinite savior Lord saves us in the heat of the womb. 
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ਸੀਤਲੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਤਪਿਤ ਜਾਇ ॥੩॥ 
God’s name is soothing. Reciting His name eliminates 
the heat of mind. ||3|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਾ ॥ 
O Nanak; surrendering to God’s devotees attains peace 
contentment and happiness. 
ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਿਸਿਧ ਭਏ ਭੇਿਟਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧੦॥੧੧੨॥ 
Surrendering to the perfect guru, all deeds are 
completed. ||4||10||112|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਗੋਿਬੰਦੁ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ॥ 
The guru-willed realizes God the treasure of excellence! 
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥ 
When He showers His grace, we enjoy God’s love. ||1|| 
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਾਹ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ 
Come, O saints - let us join and speak the sermon of 
God. 
ਅਨਿਦਨੁ ਿਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God’s name all the time not worrying about the 
criticism. ||1||Pause|| 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ 
I live by reciting God’s name and obtain immense 
happiness. 
ਿਮਿਥਆ ਮੋਹੁ ਸਸੰਾਰੁ ਝੂਠਾ ਿਵਣਸਣਾ ॥੨॥ 
Worldly attachment is temporary and false, shall vanish. 
||2|| 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਨੇਹੁ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਲਾਇਆ  
Only a few fall in love with God humbly and devotionally. 
ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥ 
Blessed are those who recite the name of God. ||3|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਿਸਮਰਤ ਿਮਿਟ ਜਾਵਈ  
Reciting God, the fear and pain of birth and death will be 



eliminated. 
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥ 
Whatever appeals to God; Nanak is at peace with it. 
||4||11||113|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਿਭ ਭੰੁਚਹ  
Come, O friends: let us get together and enjoy all tastes 
and flavors. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹ ਿਮਿਲ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥੧॥ 
Let us join and recite God’s name and eliminate sins. ||1|| 
ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਤਾ ਤੇ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
O saints; let us think of reality that eliminates any 
hindrance. 
ਖੀਨ ਭਏ ਸਿਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed stays awake, all  thieves have become 
weak. |1||Pause|| 
ਬੁਿਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮ ੈਿਬਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥ 
Acquire humble wisdom and burn the evil ego. 
ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥ 
The treasure of God’s name is sold and weighed 
correctly in the true shop. ||2|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਅਰਿਪਆ ਸੇਈ ਪਿਤਵੰਤੇ ॥ 
Those who offer mind body and wealth are honorable. 
ਆਪਨੜੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਿਣਆ ਿਨਤ ਕੇਲ ਕਰੰਤੇ ॥੩॥ 
They enjoy playing the game that appeals to God. ||3|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਿਬਖਲੀ ਪਿਤ ਕਮਲੀ  
Those who drink the wine of ill will are disgraced. 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥ 
Those who are imbued to reciting God; O Nanak are real 
addicts. ||4||12||114|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਰੰਭੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
By God’s grace I started to work hard and guided others 
to do so. 
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਿਪ ਜੀਵਣਾ ਗੁਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥੧॥ 
Guru gave the lesson of God’s name; I live by reciting it. 
||1|| 
ਪਾਇ ਪਰਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੈ ਿਜਿਨ ਭਰਮੁ ਿਬਦਾਿਰਆ ॥ 
I touch the feet of my guru who dispelled my doubts. 



ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪਣੀ ਸਚੁ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By His grace, God truly put me on the true path. 
||1||Pause|| 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ॥ 
Truly, by his command, He made me His own.  
ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਿਦਤੀ ਦਾਿਤ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
By His grace, God gave me the perfect gift! ||2|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਅਿਹ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ  
I sing God’s praises by reciting His name forever. 
ਨੇਮੁ ਿਨਬਾਿਹਓ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੩॥ 
By God’s grace, the guru performed his duty graciously. 
||3|| 
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਲਾਭੁ ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਿਦਤਾ ॥ 
Get the benefit of praising the treasure of God’s name 
given by the guru.  
ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਹੁ ਅਿਮਤਾ ॥੪॥੧੩॥੧੧੫॥ 
The saints are the traders, O Nanak, and the infinite Lord 
is their banker. ||4||13||115|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥ 
One who has You as his master, O God; he is fortunate! 
ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮ ੁਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ 
He is happy, and forever at peace; his doubts and fears 
are dispelled. ||1|| 
ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥ 
I am the servant of the Lord of the universe; my master is 
the greatest. 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਿਬਿਧ ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the Creator, the cause of causes; He is my true 
guru. ||1||Pause|| 
ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਤਾ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥ 
There is no other who I should think about. 
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ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥ 
Serving the guru attains destiny and swim across the 
terrible world ocean. ||2|| 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੇਰੀ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
Your grace attains peace and the treasure of Your name 
in the mind. 



ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਿਕਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 
The devotee, you are kind to is accepted. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥ 
A rare one attains the taste of  nectar of singing God’s 
praises. 
ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਿਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥ 
By his devotion Nanak has realized God’s name in his 
mind and lives by reciting. ||4||14||116|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
God, whose follower I am is the highest of all. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤਾ ਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥ 
All things, big and small belong to Him. ||1|| 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥ 
My soul life and wealth all belong to God. 
ਨਾਿਮ ਿਜਸੈ ਕੈ ਊਜਲੀ ਿਤਸੁ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who becomes pure reciting His name is His devotee. 
||1||Pause|| 
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਦ ਮੈ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥ 
Reciting Your name makes carefree, peaceful gem and a 
jewel. 
ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਾ ਤੰੂ ਮੀਰਾ ॥੨॥ 
One who has You as her master, is satisfied, fulfilled and 
happy forever. ||2|| 
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵਉ ॥ 
O my companions and fellow maids, please speak the 
divine words. 
ਸੇਵਹੁ ਸਾਧ ੂਭਾਉ ਕਿਰ ਤਉ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਪਾਵਉ ॥੩॥ 
Serve God’s devotees with intent and find the treasure of 
the Lord. ||3|| 
ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁਰੈ ਸਭ ਕਹਤੀ ਮੇਰਾ ॥ 
All are servants of the Lord and all call Him their own. 
ਿਜਸਿਹ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਿਤਸੁ ਸੁਖਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥ 
She dwells in peace, O Nanak, whom the Lord adorns. 
||4||15||117|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਿਸਖੁ ਰੀ ॥ 
Become the servant of saints and learn these virtues. 
ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮ ੋਭਰਤਾ ਦੂਿਰ ਨ ਿਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥ 



The most sacred quality is; never think the husband Lord 
far away. ||1|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਿਗ ਰੀ ॥ 
Dye your beautiful mind with deep red color of God’s 
name. 
ਿਤਆਿਗ ਿਸਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੰੂ ਜਾਣੁ ਗੁਪਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Renounce clever and cunning ideas and realize God with 
you. ||1||Pause|| 
ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥ 
Accept whatever the husband says; make it your 
decoration. 
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰI ॥੨॥ 
Forget the love of duality, and chew on this betel leaf. ||2|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਿਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਿਬਛਾਇ ਰੀ ॥ 
Make guru's teachings your lamp, and your bed the truth. 
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥ 
Twenty-four hours a day, stand with your palms pressed 
together; God, your King, shall meet you. ||3|| 
ਿਤਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਿਪ ਅਪਾਿਰ ਰੀ ॥ 
All intellect and adornment is His; he is very handsome. 
ਸਾਈ ਸਹੋਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਿਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥ 
One who appeals to God is happily married O Nanak. 
||4||16||118||   
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥ 
As long as there are doubts in the mind, the mortal 
staggers and falls. 
ਭਰ੍ਮ ਕਾਟੇ ਗੁਿਰ ਆਪਣੈ ਪਾਏ ਿਬਸਰਾਮਾ ॥੧॥ 
The guru removed my doubts, and I have obtained my 
place of rest. ||1|| 
ਓਇ ਿਬਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ ॥ 
Those quarrelsome troublesome are tired of the guru. 
ਹਮ ਛੂਟ ੇਅਬ ਉਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਤੇ ਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have now escaped from them, and they have left me. 
||1||Pause|| 
ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ॥ 
He is concerned with mine and yours, and he is held in 
bondage. 
ਗੁਿਰ ਕਾਟੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ ॥੨॥ 



Guru dispelled my ignorance and the noose of death was 
cut from my neck. ||2|| 
ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥ 
As long as he does not understand God's will, he remains 
miserable. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥ 
Meeting the guru, he recognized God's will, and became 
happy. ||3|| 
ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ 
I have no enemies or adversaries; no one is bad to me. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥ 
O Nanak; one who serves the guru is a Godly person. 
||4||17||119|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ  
Singing the praise of God gives peace contentment and 
happiness. 
ਗਰਹ ਿਨਵਾਰੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 
Bestowing His name, the guru removes the bad omens. 
||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I praise my guru; I admire him forever. 
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ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਜਸੁ ਿਮਿਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I admire my guru; meeting him I got absorbed in truth. 
||1||Pause|| 
ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਿਹ ਿਜਸੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Good or bad omens affect those who do not miss God. 
ਿਤਸੁ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਭਾਵੈ ॥੨॥ 
One that pleases God; devil of death does not come 
close to him. ||2|| 
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਊਪਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
Giving awns, meditation and penance; God’s name is 
above all. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸੁ ਪਰੂਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥ 
One who recites God’s name; his desires are fulfilled. ||3|| 
ਭੈ ਿਬਨਸੇ ਭਰ੍ਮ ਮਹੋ ਗਏ ਕੋ ਿਦਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥ 
Fear and doubt disappeared and he sees nothing else 
but God. 



ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥ 
O Nanak one who is protected by God, suffers no pain. 
||4||18||120|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੯ ਮਹਲਾ ੫ Aasaa, Ninth House, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਚਤਵਉ ਿਚਤਿਵ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਆਗੈ ਭਾਵਉ ਿਕ ਨ ਭਾਵਉ ॥ 
Contemplate God in your mind and attain peace; whether 
you appeal to Him or not? 
ਏਕੁ ਦਾਤਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਿਚਕ ਦੂਸਰ ਕੈ ਪਿਹ ਜਾਵਉ ॥੧॥ 
There is only one giver; all others are beggars. Who else 
can we turn to? ||1|| 
ਹਉ ਮਾਗਉ ਆਨ ਲਜਾਵਉ ॥ 
If I beg from others, I feel shame.  
ਸਗਲ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਏਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਸਮਸਿਰ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There is one supreme Lord of all; who else is equal to 
Him? ||1||Pause|| 
ਊਠਉ ਬੈਸਉ ਰਿਹ ਿਭ ਨ ਸਾਕਉ ਦਰਸਨੁ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਵਉ ॥ 
Standing or sitting I cannot live without Him. I search to 
visualize Him. 
ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ਸਨਕਾਿਦਕ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਮਹਲੁ 
ਦੁਲਭਾਵਉ ॥੨॥ 
Even Brahma, Sanak, Sanandan, Sanaatan and a 
humble prince , find it difficult to realize God. ||2|| 
ਅਗਮ ਅਗਮ ਆਗਾਿਧ ਬੋਧ ਕੀਮਿਤ ਪਰੈ ਨ ਪਾਵਉ ॥ 
He is far from understanding. No one can put a price on 
Him. 
ਤਾਕੀ ਸਰਿਣ ਸਿਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਵਉ ॥੩॥ 
Worship guru if you want to go to the refuge of the true 
Lord. ||3|| 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਿਟਓ ਬੰਧੁ ਗਰਾਵਉ ॥ 
God became kind and compassionate; he cut and threw 
away my chains. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ਤਉ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧॥੧੨੧॥ 
Says Nanak; joining the company of the devotees 
eliminates rebirth. ||4||1||121|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਿਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਿਗ ਸਵਾਰੀ ॥ 
Sing His praises intently inside, outside and while awake.  



ਸੰਿਗ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥ 
The traders of God’s name receive expenses and food to 
carry with them. ||1|| 
ਅਵਰ ਿਬਸਾਰੀ ਿਬਸਾਰੀ ॥ 
Others are forgotten. 
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Perfect guru has bestowed the gift of God’s name and it 
is my destiny. 
||1||Pause|| 
ਦੂਖਿਨ ਗਾਵਉ ਸੁਿਖ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਿਗ ਪੰਿਥ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
Sing His praises in pleasure or pain walking on a path 
intently. 
ਨਾਮ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਗੁਿਰ ਮਨ ਮਿਹ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਿਤਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥ 
My guru has instilled God in my mind and my thirst is 
quenched. ||2|| 
ਿਦਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥ 
Sing His praises during day, night and with every breath. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਿਬਸਾਸੁ ਹਇੋ ਹਿਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥ 
If you believe in devotees company then God is with you 
in life and death. ||3|| 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁਪਰ੍ਭ ਪਾਵਉ ਸਤੰ ਰੇਨ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 
Bless servant Nanak with this gift, O God that he may 
enshrine in his heart, the dust of the feet of saints. 
ਸਰ੍ਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥ 
Listen to his sermon and see with own eyes and put your 
head on the feet of the guru. ||4||2||122|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੦ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Tenth House, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੰੂ ਅਸਿਥਰੁ ਕਿਰ ਮਾਨਿਹ ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੋ ਦਾਹਾ ॥ 
That, which you believe is permanent, is a guest here for 
only a few days. 
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ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਿਗਰ੍ਹ ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਅਸਨਾਹਾ ॥੧॥ 
Children, wife, homes, and all possessions are all 
temporary attachment. ||1|| 
ਰੇ ਮਨ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਹੈ ਹਾ ਹਾ ॥ 
O mind, why are you laughing? 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਦੇਖੁ ਜੈਸੇ ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਇਕੁ ਰਾਮ ਭਜਨੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



All this is a mirage. Take advantage of God’s worship. 
||1||Pause|| 
ਜੈਸੇ ਬਸਤਰ ਦੇਹ ਓਢਾਨੇ ਿਦਨ ਦੋਇ ਚਾਿਰ ਭੋਰਾਹਾ ॥ 
It is like the clothes you wear; they wear off in a few days. 
ਭੀਿਤ ਊਪਰੇ ਕੇਤਕੁ ਧਾਈਐ ਅੰਿਤ ਓਰਕੋ ਆਹਾ ॥੨॥ 
How long can you walk on the land? Ultimately it will end. 
||2|| 
ਜੈਸੇ ਅੰਭ ਕੰੁਡ ਕਿਰ ਰਾਿਖਓ ਪਰਤ ਿਸੰਧੁ ਗਿਲ ਜਾਹਾ ॥  
As water collected in a ditch, finally reaches and gets 
absorbed in a river.  
ਆਵਿਗ ਆਿਗਆ ਪਾਰਬਰ੍ਪਮ ਕੀ ਉਿਠ ਜਾਸੀ ਮੁਹਤ ਚਸਾਹਾ ॥੩॥ 
One comes in the world by God’s will and goes when the 
time comes. ||3|| 
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲਿਹ ਲੇਖੈ ਬੈਸਿਹ ਲੇਖੈ ਲੈਦਾ ਸਾਹਾ ॥ 
O mind, you walk, stand breathe according to 
preordained destiny.   
ਸਦਾ ਕੀਰਿਤ ਕਿਰ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਉਬਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣ ਓਟਾਹਾ ॥੪॥੧॥੧੨੩॥ 
O Nanak; always sing God’s praise. Taking guru’s refuge 
will save you. ||4||1||123|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥ 
The opposite became alike. The enemies became 
friends. 
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਰਤਨੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਓ ਮਲੀਨ ਬੁਿਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥ 
The jewel enlightened the dark; the impure intellect 
became pure. ||1|| 
ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਭਈ ॥ 
When the Lord of the universe became kind. 
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting the guru attained peace and contentment due to 
reciting God’s name. 
||1||Pause|| 
ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪਰ੍ਗਟਈ ॥ 
No one knew a miser like me. Now I am famous all over. 
ਸੰਿਗ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਿਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥ 
No one wanted to sit next to me. Now everyone touches 
my feet. ||2|| 
ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਿਫਰਤ ਢੰੂਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਿਝ ਗਈ ॥ 
I used to wander in search of pennies. Now my thirst is 



completely quenched. 
ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥ 
I could not bear one harsh word. Now I am soothed in the 
company of devotees. ||3|| 
ਏਕ ਜੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥ 
What can I say about Your virtues. You are unfathomable 
and unimaginable. 
ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥ 
Make me the servant of servants O God; Nanak is at 
Your refuge. ||4||2||124|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla:  
ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਤੰੂ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਤੋਟੇ ਕਉ ਬੇਿਗ ਧਾਇਆ ॥ 
O fool, you are slow to earn profit, and quick to run up a 
loss. 
ਸਸਤ ਵਖਰੁ ਤੰੂ ਿਘੰਨਿਹ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਬਾਧਾ ਰੇਨਾਇਆ ॥੧॥ 
You do not buy cheap merchandise; O sinner, you are 
tied in debts. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇਰੀ ਆਸਾਇਆ ॥ 
True guru, is your only hope. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮ ੈਏਹਾ ਓਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You change sinners to sacred O Lord; You are my only 
support. ||1||Pause|| 
ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਿਹ ਉਰਝਾਵਿਹ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ ॥ 
You are busy listening to evil talk; yet do not want to 
recite God’s name. 
ਿਨੰਦ ਿਚੰਦ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਉਮਾਿਹਓ ਬੂਝੀ ਉਲਟਾਇਆ ॥੨॥ 
You are delighted by slander and ill talk; your thinking is 
reversed. ||2|| 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਿਨੰਦਾ ਅਖਾਿਧ ਖਾਿਹ ਹਰਕਾਇਆ ॥ 
Other’s wealth, other’s body and slandering others; 
eating the uneatable, you have gone insane. 
ਸਾਚ ਧਰਮ ਿਸਉ ਰੁਿਚ ਨਹੀ ਆਵੈ ਸiਤ ਸੁਨਤ ਛੋਹਾਇਆ ॥੩॥ 
The mind does not like the true faith. Gets angry hearing 
truth. ||3|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਿਰ ਨਾਇਆ ॥ 
O God, merciful to the meek, compassionate Lord, Your 
name is the support of Your devotees. 
ਨਾਨਕ ਆਿਹ ਸਰਣ ਪਰ੍ਭ ਆਇਓ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੨੫॥ 
Nanak has come to Your refuge; O God, make him Your 



Own, and preserve his honor. ||4||3||125|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla 
ਿਮਿਥਆ ਸੰਿਗ ਸਿੰਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਬਾਧੇ ॥ 
Enticed by the imaginary are trapped in the worldly 
pleasure. 
ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ਅਹਬੰੁਿਧ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥ 
They do not miss God the preserver of life, are blinded by 
ego. ||1|| 
ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ 
O mind, O renunciate, why don’t you recite God? 
ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਿਹ ਤੰੂ ਬਸਤਾ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਬਖੈ ਕੀ ਿਬਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You live in a mud hut and keeping all ill will with you. 
||1||Pause|| 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਾਵੈ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥ 
Spend the day and night saying  mine, mine; the life 
decreases every moment. 
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ਜੈਸੇ ਮੀਠੈ ਸਾਿਦ ਲੋਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਿਧ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥ 
The way sweet flavors tempt you. You are occupied by 
false and filthy deeds. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਰਿਸ ਲਪਟਾਧੇ ॥ 
Your senses are wrapped by lust, anger, greed and 
emotional attachment. 
ਦੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪਰੁਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥ 
God has put you in doubt and you will be born again and 
again. ||3|| 
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਉ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਧੇ ॥ 
When destroyer of pain of the poor became kind, I found 
peace meeting the guru. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਿਧਆਵਉ ਮਾਿਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥ 
Says Nanak, recite God day and night; shall eliminate all 
egotistic ideas. ||4|| 
ਇਉ ਜਿਪਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤੇ ॥ 
Reciting the name of the Lord of destiny this way O 
brother. 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ 
॥੪॥੪॥੧੨੬॥ 
The destroyer of sufferings of the poor, became merciful 
and pain of birth and death eliminated. ||1||Second. 



Pause||4||4||126|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਨਮਖ ਕਾਮ ਸਆੁਦ ਕਾਰਿਣ ਕੋਿਟ ਿਦਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
For a little bit of sexual pleasure, one suffers in pain for 
millions of days. 
ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣਿਹ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਪਛੁਤਾਵਿਹ ॥੧॥ 
Enjoying for a moment; regrets later forever. ||1|| 
ਅੰਧੇ ਚੇਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
O blind; miss God the Lord. 
ਤੇਰਾ ਸੋ ਿਦਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your day to go is drawing near. ||1||Pause|| 
ਪਲਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਦੇਿਖ ਭੂਲੋ ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਤੰੂਮਰੁ  
Seeing the fruit of poisonous melon and swallowwort, you 
forgot everything. 
ਜੈਸਾ ਸੰਗੁ ਿਬਸੀਅਰ ਿਸਉ ਹ ੈਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹੁ ॥੨॥ 
This someone else’s house is like the company of a 
snake! ||2|| 
ਬੈਰੀ ਕਾਰਿਣ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਬਸਤੁ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ  
For the sake of enemy you commit sins forgetting 
honesty. 
ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਿਤਨ ਹੀ ਿਸਉ ਸੰਗੀ ਸਾਜਨ ਿਸਉ ਬੈਰਾਨਾ ॥੩॥ 
You befriends with those who will leave you and enemy 
with friends. ||3|| 
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਇਹੈ ਿਬਿਧ ਿਬਆਿਪਓ ਸ ੋਉਬਿਰਓ ਿਜਸੁ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ॥ 
The entire world is entangled this way; he who has 
perfect guru is saved. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਓ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸਰੀਰਾ ॥੪॥੫॥੧੨੭॥ 
Says Nanak, I have crossed over the terrifying world-
ocean; my body has become sacred. ||4||5||127|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla Dupadas: 
ਲੂਿਕ ਕਮਾਨੋ ਸੋਈ ਤੁਮਹ ਪੇਿਖਓ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਮੁਕਰਾਨੀ ॥ 
He watches whatever you do hiding o fool ignorant and 
denial. 
ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਕਉ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ਿਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ 
You carry your earnings with you and regret later. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਮੇਰ ੇਸਭ ਿਬਿਧ ਆਗੈ ਜਾਨੀ ॥ 
My God already knows everything. 
ਭਰ੍ਮ ਕੇ ਮਸੂੇ ਤੰੂ ਰਾਖਤ ਪਰਦਾ ਪਾਛੈ ਜੀਅ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Deceived by doubt, you keep secret by listening to your 



mind. ||1||Pause|| 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਏ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਾਗੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥ 
As He pleases, makes us do; what can we do? 
ਬਖਿਸ ਲੈਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੨॥੬॥੧੨੮॥ 
O supreme Lord forgive Nanak! He praises You forever. 
||2||6||128|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ 
He preserves His servants; He makes them recite His 
name. 
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਿਕਰਿਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 
God goes; wherever His devotee needs Him. ||1|| 
ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਨਕਟੀ ਹੋਇ ਿਦਖਾਵੈ ॥ 
God wants to be close to His devotee. 
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਿਹ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever the devotees asks God; immediately happens! 
||1||Pause|| 
ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
I admire the servant, who is pleasing to God. 
ਿਤਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸਣੁੀ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਿਤਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥ 
Hearing of his glory, the mind is rejuvenated; Nanak 
comes to touch his feet. ||2||7||129|| 
ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੧ ਮਹਲਾ ੫ Aasaa, Eleventh House, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਿਦਖਾਵੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਜੈਸਾ ਹੈ ਓਹੁ ਤੈਸਾ ਰੇ ॥ 
The juggler displays many disguises, but he remains 
same as he was. 
ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਿਮਓ ਭਰ੍ਮ ਭੀਤਿਰ ਸੁਖਿਹ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸਾ ਰੇ ॥੧॥ 
Due to doubt he wandered through many lifes; never 
attained peace. ||1|| 
Page 404 
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮੀਤਾ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਨੀਤਾ ਰੇ ॥ 
O saints, my friends and companions, without God; 
everything is temporary. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹੁ ਜਨਮ ੁਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing the praises of God in the company of devotees and 
conquer the precious life. ||1||Pause|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਿਬਿਧ ਤਰੀਐ ਰੇ ॥ 



God created the world in three qualities; how to attain 
salvation then? 
ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ਰੇ ॥੨॥ 
There are a lot of whirlwinds ahead; the salvation is 
attained through guru’s teachings. ||2|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਿਜ ਬੀਚਾਿਰਓ ਤਤੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥ 
Finally, Nanak realized this reality by searching. 
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਪਤੀਆਨਾ ਰੇ ॥੩॥੧॥੧੩੦॥ 
Reciting the treasure of priceless name, the jewel of mind 
believes it! ||3||1||130|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Dupadas: 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਮਰੇੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 
By guru’s grace, He dwells in my mind; whatever I ask 
for, I get! 
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ 
This mind is satisfied with the love of God’s name; does 
not wander anymore. ||1|| 
ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 
My Lord is the highest of all. I praise Him day and night. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਿਤਸ ਤੇ ਤੁਝਿਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He creates and destroys in a moment. You should fear 
Him. ||1||Pause|| 
ਜਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਿਹ ਚੀਿਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 
Whenever I see God my master; I never think of anyone 
else.  
ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਪਿਹਰਾਇਆ ਭਰ੍ਮ ੁਭਉ ਮੇਿਟ ਿਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
God adorns servant Nanak; he has eliminated doubt and 
other concerns. ||2||2||131|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਚਾਿਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥ 
The four castes worship the six Shaastras by pressing 
their palms together. 
ਸੁੰਦਰ ਸਘੁਰ ਸਰੂਪ ਿਸਆਨੇ ਪਚੰਹੁ ਹੀ ਮੋਿਹ ਛਲੀ ਰੇ ॥੧॥ 
I the beautiful, refined and wise have been cheated by 
five passions. ||1|| 
ਿਜਿਨ ਿਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥ 
Who is that brave and powerful that I meet and kill the 
five passions? 
ਿਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਿਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



He, who kills and throws away the five, is perfect in 
today’s age. ||1||Pause|| 
ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਿਸ ਭਾਗਿਹ ਨਾਹੀ ਮਹੁਕਮ ਫਉਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ॥ 
He is from a powerful race and strong army; he does not 
run away. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਿਨਰਦਿਲਆ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥ 
Says Nanak that powerless being is protected in the 
company of devotees.  
||2||3||132|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਨੀਕੀ ਜੀਅ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਊਤਮ ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The sermon of God is sacred and tasty. All other tastes 
are bland. ||1||Pause|| 
ਬਹੁ ਗੁਿਨ ਧੁਿਨ ਮੁਿਨ ਜਨ ਖਟੁ ਬੇਤੇ ਅਵਰੁ ਨ ਿਕਛੁ ਲਾਈਕੀ ਰੇ ॥੧॥ 
The virtuous beings, heavenly singers, sages and the 
knower of the six Shaastras proclaim that nothing else is 
worthy of consideration. ||1|| 
ਿਬਖਾਰੀ ਿਨਰਾਰੀ ਅਪਾਰੀ ਸਹਜਾਰੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਪੀਕੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥ 
Different, unique, unequalled and peace giving; Nanak 
drinks in the company of devotees. ||2||4||133|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਮਾਰੀ ਿਪਆਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰੀ ਗੁਿਰ ਿਨਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My beloved drinks nectar; but never forgets the guru from 
his mind. ||1||Pause|| 
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਿਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ 
Seeing touching, gives complete contentment; one dyed 
by God’s name. ||1||  
ਿਖਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਿਰ ਦਮ ਨਹ ਜਮ ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਨਾਨਕ ਉਿਰ ਹਾਰੀ ਰੇ 
॥੨॥੫॥੧੩੪॥ 
Reciting intently the guru the God for a moment in the 
mind O Nanak; the devil of death cannot rob. ||2||5||134|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa Fifth Mahalla:  
ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The company of devotees is sacred. ||Pause|| 
ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਵਖਾਨੀ ॥੧॥ 
Reciting God for a moment during any watch of day 
realizes God. ||1|| 
ਚਾਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਹਿਰ ਜਸੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ ॥੨॥ 
Walking, sitting and sleeping, recite the name of God 



devotionally. ||2|| 
ਹਂਉ ਹਉਰੋ ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਗਉਰੋ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਛਾਨੀ ॥੩॥੬॥੧੩੫॥ 
I am light, You are heavy, O Lord; Nanak seeks Your 
refuge. ||3||6||135|| 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨ 
Raag Aasaa, Fifth Mahalla, Twelfth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਤਆਿਗ ਸਗਲ ਿਸਆਨਪਾ ਭਜੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਨਰਕੰਾਰੁ ॥ 
Give up smart ideas and worship the supreme, formless 
God. 
ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਸਗਲ ਦੀਸੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 
Without one true name, everything seems like dust. ||1|| 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ਸੰਿਗ ॥ 
Know that God is always with you. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਬੂਝੀਐ ਏਕ ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, one understands God by His grace. 
||1||Pause|| 
ਸਰਿਣ ਸਮਰਥ ਏਕ ਕੇਰੀ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 
Seek the shelter of one all-powerful Lord; there is no 
other place of rest. 
ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਸਦਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੨॥ 
Swim across the terrible world ocean; praising God all the 
time. ||2|| 
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਿਨਵਾਰੀਐ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮ ਪੁਿਰ ਹੋਇ  
Eliminates birth and death and the pain of death. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸਇੋ ॥੩॥ 
One, whom God blesses, attains the treasure of His 
name. ||3|| 
ਏਕ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਏਕੋ ਏਕ ਕਾ ਮਿਨ ਜੋਰੁ ॥ 
One Lord is my shelter and support; I have faith in One 
God. 
ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਰੁ ॥੪॥੧॥੧੩੬॥ 
O Nanak; recite God in the company of devotees, not 
anyone else. ||4||1||136|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਦੀਏ ਸਿਭ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
God gave soul, mind, body and life to enjoy the taste of 



everything. 
ਦੀਨ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਸਰਿਣ ਰਾਖਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥ 
He, the friend of poor, giver of life, protects those who 
seek His refuge. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
O my mind; recite the name of God. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਸਹਾਇ ਸੰਗੇ ਏਕ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Here and after, He is our helper and companion; put your 
mind to Him. ||1||Pause|| 
ਬੇਦ ਸਾਸਤਰ੍ ਜਨ ਿਧਆਵਿਹ ਤਰਣ ਕਉ ਸਸੰਾਰੁ  
The mortal worships Vedas and Shaastras, to swim 
across the world-ocean 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਿਕਿਰਆ ਸਭ ਊਪਿਰ ਨਾਮ ੁਅਚਾਰੁ ॥੨॥ 
Religious rituals, good deeds and other worship; God’s 
name is above all. ||2|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਬਨਸੈ ਿਮਲੈ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵ  
Lust, anger, and ego depart, meeting guru the God. 
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀ ਭਲੀ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥੩॥ 
Worship God devotionally reciting His name. Serving God 
is a good deed. ||3|| 
ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਤੰੂ ਿਨਮਾਣੇ ਮਾਣੁ  
I seek Your refuge O merciful Lord; You are the Honor of 
the humble. 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਤਾਣੁ ॥੪॥੨॥੧੩੭॥ 
You are the support of my soul and life; You are Nanak’s 
strength. ||4||2||137|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਡੋਿਲ ਡੋਿਲ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਬਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ  
Wavering and wandering without the company of 
devotees brings pain 
ਖਾਿਟ ਲਾਭੁ ਗੋਿਬਦੰ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਇਕ ਰੰਗ ॥੧॥ 
Get the benefit of reciting God the lord of the universe 
devotionally. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਿਤ ॥ 
Recite God’s name all the time. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਇ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਪਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God in every breath; give up the love of others. 
||1||Pause|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਆਿਪ ॥ 



God is the doer, all-powerful, cause of causes; He is the 
giver of life. 
ਿਤਆਿਗ ਸਗਲ ਿਸਆਣਪਾ ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਪ ॥੨॥ 
Give up all smart ideas and recite God twenty four hours 
a day. ||2|| 
ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਸਹਾਇ ਸੰਗੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ 
He is a friend, companion, help and support; He is lofty, 
inaccessible and infinite. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਿਹਰਦੈ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥ 
Enshrine Him humbly in your mind; He is the support of 
the soul. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥ 
Show Your mercy, O supreme Lord that I sing Your 
praises. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੩॥੧੩੮॥ 
All peace and respect attained; Nanak lives by reciting 
Your name. ||4||3||138|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥ 
I make an effort by Your grace O master, joining the 
company of devotees. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਿਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ॥੧॥ 
O God; dye me with Your color by Your grace. ||1|| 
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਿਪ ॥ 
Recite the name of God in your mind. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰ ੈਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By your grace; dwell in mind and be my support. 
||1||Pause|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਨਾਮ ੁਤੁਮਾਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
Listening to the praise of Your name; I yearn to see You. 
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ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ੁਸੁਆਉ ॥੨॥ 
Please, be kind to me - I am just a worm. This is my 
objective. ||2|| 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥ 
My body and wealth are Yours; You are my God - nothing 
is in my power. 
ਿਜਉ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਿਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਿਹ ॥੩॥ 
As You keep me, so I live; I eat what You give. ||3|| 



ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥ 
Bathing in the dust of God’s devotees eliminates the sins 
of many lifes. 
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥ 
By devotional worship, doubt and fear depart; O Nanak, 
Lord is ever-present. ||4||4||139|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸ ੋਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥ 
O unapproachable incomprehensible God; only the 
fortunate visualize You. 
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁ॥੧॥ 
By the grace of merciful God; the guru bestows God’s 
name. ||1|| 
ਕਿਲਜੁਗੁ ਉਧਾਿਰਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
In today’s ages; the guru bestows salvation.  
ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਿਜ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਿਭ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The filthy, ignorant and fools. All started serving You. 
||1||Pause||  
ਤੂ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
You are the Creator of the entire world and submerged in 
all. 
ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਿਬਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥ 
The justice of destiny was wonderstruck. Came and fell at 
Your feet. ||2|| 
ਸਤਜੁਗੁ ਤਰ੍ ੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਭਣੀਐ ਕਿਲਜੁਗੁ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਿਹ ॥ 
The Sat Yug, Trayta and Dwaapar (ages) are good; but 
today’s age is the best of all. 
ਅਿਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਿਹ ਕਰੁ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕੜੀਐ ਿਕਸੈ ਥਾਇ ॥੩॥ 
As we do, so we receive; no one can take the place of 
the other. ||3|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਈੋ ਕਰਿਹ ਿਜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚਿਹ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ॥ 
God does what His devotees want! This is His nature. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਅਪਿਣਆ ਸੰਤਾ ਦੇਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸ ੁ॥੪॥੫॥੧੪੦॥ 
With palms pressed together, Nanak, begs for the gift. O 
Lord; please visualize to Your saints . ||4||5||140|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ 
Raag Aasaa, Fifth Mahalla, Thirteenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥ 
O true guru, by your word! 
ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Even the worthless have been saved. ||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਿਬਖਾਦੀ ਦੁਸਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ॥੧॥ 
The pain givers vicious and indecent people have been 
purified in your company. ||1|| 
ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਨਰਿਕ ਪੜੰਤੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥੨॥ 
Those who wandered in different lifes and going to hell, 
have been saved along with their families. ||2|| 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪਰਗਟੁ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੩॥ 
Those whom no one knows or respects have reached 
God’s door. ||3|| 
ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਵਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੪੧॥ 
What praise what respect I should offer. Nanak is a 
sacrifice forever. ||4||1||141|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The ignorant are asleep. ||1||Pause|| 
ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਿਬਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਿਮਿਥਆ ਗਹਨ ਗਹੇ ॥੧॥ 
Intoxicated by false attachment of the family, believe in 
the temporary things. ||1|| 
ਿਮਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸਿਤ ਕਹੇ ॥੨॥ 
The false desires, the dreams of joy and pleasures - the 
self-willed believes true. ||2|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੰਗੇ ਿਤਲੁ ਮਰਮੁ ਨ ਲਹੇ ॥੩॥ 
The nectar is with you; yet do not take the medicine of it. 
||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਆਹ ੇ॥੪॥੨॥੧੪੨॥ 
By His grace, He keeps Nanak in His sanctuary along 
with the devotees.  
||4||2||142|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, Tipadas: 
ਓਹਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is my beloved. ||1||Pause|| 
ਕਿਨਕ ਮਾਿਣਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥ 
Gold, jewels, the elephants adorned by pearls and rubies 
- I have no need for them. ||1|| 
ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥ 



Imperial power, fortune, royal command and a chariot 
ride. 
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ਿਕਛੁ ਿਕਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ॥੨॥ 
I have no desire for these. ||2|| 
ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਦਨ ॥ 
Praying in the sanctuary of the saints by touching their 
feet. 
ਸੁਖੋ ਸੁਖੁ ਪਾਹੀ ॥ 
Attains eternal peace. 
ਨਾਨਕ ਤਪਿਤ ਹਰੀ ॥ 
O Nanak, my burning fire has been extinguished. 
ਿਮਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੀ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥ 
Meeting the beloved with love. ||3||3||143|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰਿਹ ਿਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru has revealed Him to my eyes. ||1||Pause|| 
ਈਤਿਹ ਊਤਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੰੂਹੀ ਤੰੂਹੀ ਮੋਿਹਨਾ ॥੧॥ 
Here and there in everbody; You are present o beloved. 
||1|| 
ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਿਹਨਾ ॥੨॥ 
You are the Creator, the cause of causes; You are one 
and only one. ||2|| 
ਸੰਤਨ ਪਰਸਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸੁਿਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥ 
Seeing and touching the praiseworthy saints Nanak 
sleeps in peace.||3||4||144|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
Name of God is priceless. 
ਓਹੁ ਸਹਿਜ ਸੁਹਲੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It brings peace and contentment. ||1||Pause|| 
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਓਹੁ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੧॥ 
He is with you, never leaves. He is unfathomable and 
unequalled. ||1||  
ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਭਾਈ ਬਾਪੁ ਮੋਰੋ ਮਾਈ ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੨॥ 
He is my beloved, my brother, father and mother; He is 
the support of His devotee. ||2|| 
ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਹਿਰ ਕਾ ਚੋਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੩॥੫॥੧੪੫॥ 
I realized the unexplainable. I obtained this knowledge 



from the guru. ||3||5||145||  
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਆਪੁਨੀ ਭਗਿਤ ਿਨਬਾਿਹ ॥ 
Reward me with Your worship! 
ਠਾਕੁਰ ਆਇਓ ਆਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord, I have come to You. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹਇੋ ਸਕਾਰਥੁ ਿਹਰਦੈ ਚਰਨ ਬਸਾਿਹ ॥੧॥ 
Enshrining God in the mind humbly through His name is 
fruitful. ||1|| 
ਏਹ ਮੁਕਤਾ ਏਹ ਜੁਗਤਾ ਰਾਖਹੁ ਸੰਤ ਸੰਗਾਿਹ ॥੨॥ 
This is liberation, this is the way; please keep me in the 
company of saints. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਉ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਿਹ ॥੩॥੬॥੧੪੬॥ 
Praising and reciting His name I am absorbed in peace O 
Nanak. ||3||6||146||  
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਠਾਕੁਰ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 
The feet of my Lord look beautiful! 
ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਪਾਵ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Lord’s saints obtain them. ||1||Pause|| 
ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ ਗੁਨ ਰਿਸ ਰਿਸ ਗਾਵੇ ॥੧॥ 
Serving by self surrendering and praising God with love! 
||1|| 
ਏਕਿਹ ਆਸਾ ਦਰਸ ਿਪਆਸਾ ਆਨ ਨ ਭਾਵੇ ॥੨॥ 
I have the desire to see my Lord. Nothing else pleases 
me. ||2|| 
ਦਇਆ ਤੁਹਾਰੀ ਿਕਆ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਵੇ ॥੩॥੭॥੧੪੭॥ 
It is by Your grace. What the mortal Nanak can do; he 
can only admire! ||3||7||147|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite one God in your mind. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
Recite God’s name enshrining in your mind. None is 
without Him.  
ਪਰ੍ਭ ਸਰਨੀ ਆਈਐ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਈਐ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੀ ॥੨॥ 
Entering God’s sanctuary, all rewards are obtained and 
all pains are taken away. ||2|| 
ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਨਾਨਕ ਘਿਟ ਘਿਟ ਆਹੀ ॥੩॥੮॥੧੪੮॥ 



God the Creator and bestowal of life O Nanak abides in 
everyone. ||3||8||148|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸ ੋਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who forgets God, dies. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ॥੧॥ 
One who recites God’s name attains the reward and 
becomes peaceful. ||1|| 
ਰਾਜੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ੈਬਾਿਧਓ ਨਿਲਨੀ ਭਰ੍ਿਮ ਸੂਆ ॥੨॥ 
Known as king, does egotistic deeds. He is caught like a 
parrot in the net. ||2||  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥੯॥੧੪੯॥ 
Says Nanak, one who meets the true guru, becomes 
immortal. ||3||9||149|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੪ Aasaa, Fifth Mahalla, Fourteenth 
House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਓਹੁ ਨੇਹ ੁਨਵੇਲਾ ॥ 
That love is ever new. 
ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Which is with the beloved! ||1||Pause|| 
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 
One who is pleasing to God shall not be born again. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰਚੈ ॥੧॥ 
He remains absorbed in devotional worship and love of 
God. ||1|| 
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ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ॥ 
Surrender yourself and unite with God. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਅਪਨੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥ 
Shower Your grace so that Nanak realizes Your name. 
||2||1||150|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਮਲੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਤੁਮ ਿਬਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
No one can attain peace without realizing You O lord! 
||1||Pause|| 
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰ ੇਦਰਸ ਿਬਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 



I recited scriptures many ways but there is no peace 
without visualizing You.||1|| 
ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥੧੫੧॥ 
People are tired of fasting, meditation and self-discipline 
O Nanak; God lives with the devotees in their refuge.  
||2||2||151|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੫ ਪੜਤਾਲ 
Aasaa, Fifth Mahalla, Fifteenth House, Partaal: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਬਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਿਦ ਸੋਇਓ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਆਵੈ ॥ 
You are asleep intoxicated by the worldly. You do not 
contemplate or understand anything? 
ਪਕਿਰ ਕੇਸ ਜਿਮ ਉਠਾਿਰਓ ਤਦ ਹੀ ਘਿਰ ਜਾਵੈ ॥੧॥ 
When the devil of death catches you by the hair and 
takes away; then you realize! ||1|| 
ਲੋਭ ਿਬਿਖਆ ਿਬਖੈ ਲਾਗੇ ਿਹਿਰ ਿਵਤ ਿਚਤ ਦੁਖਾਹੀ ॥ 
You are enticed by greed and bad deeds. Surrounded by 
these, gives pain.  
ਿਖਨ ਭੰਗੁਨਾ ਕੈ ਮਾਿਨ ਮਾਤੇ ਅਸਰੁ ਜਾਣਿਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Intoxicated by drug for a moment; the demon does not 
realize! ||1||Pause|| 
ਬੇਦ ਸਾਸਤਰ੍ ਜਨ ਪੁਕਾਰਿਹ ਸੁਨੈ ਨਾਹੀ ਡੋਰਾ ॥ 
The mortal explains Vedas and Shaastra but the animal 
does not listen? 
ਿਨਪਿਟ ਬਾਜੀ ਹਾਿਰ ਮੂਕਾ ਪਛੁਤਾਇਓ ਮਿਨ ਭੋਰਾ ॥੨॥ 
At the end, he lost the battle then regrets. ||2||  
ਡਾਨੁ ਸਗਲ ਗੈਰ ਵਜਿਹ ਭਿਰਆ ਦੀਵਾਨ ਲੇਖੈ ਨ ਪਿਰਆ ॥ 
Pays fine everyday in the court; still not accounted for. 
ਜਹ ਕਾਰਿਜ ਰਹੈ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਾ ਸਇੋ ਕਾਮੁ ਨ ਕਿਰਆ ॥੩॥ 
He does not do anything that brings honor. ||3|| 
ਐਸੋ ਜਗੁ ਮੋਿਹ ਗੁਿਰ ਿਦਖਾਇਓ ਤਉ ਏਕ ਕੀਰਿਤ ਗਾਇਆ ॥ 
When the guru showed the way, then I started to sing the 
praises of God. 
ਮਾਨੁ ਤਾਨੁ ਤਿਜ ਿਸਆਨਪ ਸਰਿਣ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੫੨॥ 
Giving up ego power and smartness, Nanak came to His 
refuge. ||4||1||152|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਬਾਪਾਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਨਾਏ ॥ 



Deal in the name of the Lord of the universe. 
ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਨਾਏ ਿਪਰ੍ਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Consoling with the devotees and saints attains divinity. 
Singing His praises the five senses play the divine music. 
||1||Pause|| 
ਿਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਿਤਆ ਗੋਿਵੰਦ ਿਸਉ ॥ 
He is visualized intuitively by His grace. Now I am 
attuned to God.  
ਸੰਤ ਸੇਿਵ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥ 
Serving the saints in God’s love has dyed me in deep red 
color. ||1|| 
ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਮਿਨ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥ 
My mind repeats guru’s teachings. It does not enjoy and 
does not find peace of mind even by obtaining the 
treasure.  
ਸਭ ਤਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥ 
I have renounced all affairs and desires of my mind. 
ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਿਚਰੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥ 
For a long time my mind is very thirsty!  
ਹਿਰ ਦਰਸਨੋ ਿਦਖਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਬਤਾਵਹੁ ॥ 
You tell me, how can I visualize God? 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਆਏ ਗਿਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥ 
Poor Nanak has come to Your refuge; please embrace 
him! ||2||2||153|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕੋਊ ਿਬਖਮ ਗਾਰ ਤੋਰੈ ॥ 
Can anyone destroy my ego? 
ਆਸ ਿਪਆਸ ਧਹੋ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Stop me from hope, thirst, deception, attachment and 
doubt? ||1||Pause|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਮਾਨ ਇਹ ਿਬਆਿਧ ਛੋਰੈ ॥੧॥ 
That it gives up the schemes of lust, anger, greed and 
ego. ||1|| 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਗੁਨ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਵਉ ॥ 
Sing the praises of God with devotion in the company of 
saints. 
ਅਨਿਦਨੋ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਵਉ ॥ 
Recite God all the time. 
ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਜੀਿਤ ਿਮਟਾਵਉ ॥ 



Conquer and eliminate doubt from your mind. 
ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ ॥੨॥੩॥੧੫੪॥ 
Says Nanak that he has acquired the treasure of God’s 
name. ||2||3||154|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਿਤਆਗੁ ॥ 
Renounce lust, anger and greed. 
ਮਿਨ ਿਸਮਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮ ॥ 
Recite the name of God in your mind. 
ਹਿਰ ਭਜਨ ਸਫਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God is a fruitful deed. ||1||Pause|| 
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ਤਿਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਿਵਕਾਰ ਿਮਿਥਆ ਜਿਪ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 
Give up the imaginary pride false attachment and useless 
deeds. Say God God God! 
ਮਨ ਸੰਤਨਾ ਕੈ ਚਰਿਨ ਲਾਗੁ ॥੧॥ 
O Mind; touch the feet of saints. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਸਮਿਰ ਜਾਗੁ ॥ 
God is the sustainer of the world, merciful to the meek, 
purifier of sinners, the transcendent Lord. Wake up and 
recite God humbly! 
ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਭਾਗੁ ॥੨॥੪॥੧੫੫॥ 
Worship God O fortunate Nanak! ||2||4||155|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਬੈਰਾਗ ਅਨੰਦੀ ਖੇਲੁ ਰੀ ਿਦਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Pleasure and pain, detachment and happiness; the Lord 
revealed His play. ||1||Pause|| 
ਿਖਨਹੂੰ ਭੈ ਿਨਰਭੈ ਿਖਨਹੂੰ ਿਖਨਹੂੰ ਉਿਠ ਧਾਇਓ  
Fearful one moment and fearless the next! Gets up and 
walks away the next moment. 
ਿਖਨਹੂੰ ਰਸ ਭੋਗਨ ਿਖਨਹੂੰ ਿਖਨਹੂ ਤਿਜ ਜਾਇਓ ॥੧॥ 
Enjoys different tastes in a moment. Gives them up in a 
moment. ||1|| 
ਿਖਨਹੂੰ ਜੋਗ ਤਾਪ ਬਹੁ ਪੂਜਾ ਿਖਨਹੂੰ ਭਰਮਾਇਓ  
One moment, he practices Yoga, meditation and all sorts 
of worship; the next moment, he becomes doubtful. 
ਿਖਨਹੂੰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ॥੨॥੫॥੧੫੬॥ 
One moment, O Nanak, he attains the company of 
devotees by God’s grace and enjoys Godly taste with 



devotion; ||2||5||156|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੭ ਆਸਾਵਰੀ 
Raag Aasaa, Fifth Mahalla, Seventeenth House, 
Aasaavaree: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਕਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I keep saying God God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਿਪਆਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I am in love with the name of God. 
ਗੁਿਰ ਕਿਹਆ ਸੁ ਿਚਿਤ ਧਿਰ ਹਾਂ ॥ 
Whatever the guru says, I enshrine in my mind. 
ਅਨ ਿਸਉ ਤੋਿਰ ਫੇਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I turned away from others and turned to Him. 
ਐਸੇ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O friends, I have realized such a beloved one. 
||1||Pause|| 
ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I have been enticed by the flower grown in the mud. 
ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਲੈ ਹਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I am stuck in it. I cannot walk anymore. 
ਗਹਿਡਓ ਮੂੜ ਨਿਰ ਹਾਂ ॥ 
Stuck in the mud; what a fool I am? 
ਅਿਨਨ ਉਪਾਵ ਕਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I am making efforts. 
ਤਉ ਿਨਕਸੈ ਸਰਿਨ ਪੈ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥ 
I can only come out if I seek God’s refuge. ||1|| 
ਿਥਰ ਿਥਰ ਿਚਤ ਿਥਰ ਹਾਂ ॥ 
I contemplate and concentrate as much as I can. 
ਬਨੁ ਿਗਰ੍ਹੁ ਸਮਸਿਰ ਹਾਂ ॥ 
Forest and home are the same to me. 
ਅੰਤਿਰ ਏਕ ਿਪਰ ਹਾਂ ॥ 
I have one beloved in my mind. 
ਬਾਹਿਰ ਅਨੇਕ ਧਿਰ ਹਾਂ ॥ 
There are many enticing things outside. 
ਰਾਜਨ ਜੋਗੁ ਕਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I practice the highest worship. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ਰੀ ਸਖੀ ॥੨॥੧॥੧੫੭॥ 
O friends; this way I can see inside and out says Nanak. 



||2||1||157|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaavaree, Fifth Mahalla: 
ਮਨਸਾ ਏਕ ਮਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
I worship only One God in my mind. 
ਗੁਰ ਿਸਉ ਨੇਤ ਿਧਆਿਨ ਹਾਂ ॥ 
I see the guru in my eyes. 
ਿਦਰ੍ ੜੁ ਸੰਤ ਮੰਤ ਿਗਆਿਨ ਹਾਂ ॥ 
Reciting saint’s word I obtain wisdom. 
ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
I worship the guru humbly. 
ਤਉ ਿਮਲੀਐ ਗੁਰ ਿਕਰ੍ਪਾਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That is how I realized God by the grace of guru. 
||1||Pause|| 
ਟੂਟੇ ਅਨ ਭਰਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
All other doubts are forgotten. 
ਰਿਵਓ ਸਰਬ ਥਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
God is omnipresent. 
ਲਿਹਓ ਜਮ ਭਇਆਿਨ ਹਾਂ ॥ 
The fear of death is eliminated. 
ਪਾਇਓ ਪੇਡ ਥਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
I have realized the peaceful place. 
ਤਉ ਚੂਕੀ ਸਗਲ ਕਾਿਨ ॥੧॥ 
That is how every deficiency is eliminated. ||1|| 
ਲਹਨੋ ਿਜਸੁ ਮਥਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
One who has the benefit written on the forehead? 
ਭੈ ਪਾਵਕ ਪਾਿਰ ਪਰਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
He crosses over the terrifying ocean of fire. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਿਤਸਿਹ ਥਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
He obtains the divine home. 
ਹਿਰ ਰਸ ਰਸਿਹ ਮਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
I enjoy the sublime taste of God’s name. 
ਲਾਥੀ ਿਤਸ ਭੁਖਾਿਨ ਹਾਂ ॥ 
It eliminated my thirst and hunger. 
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੨॥੧੫੮॥ 
O my mind; Nanak has become peaceful and content. 
||2||2||158|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaavaree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
I sing the praises of God. 



ਜਪੀਐ ਸਹਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
I recite His name with love and devotion. 
ਸਾਧੂ ਰਸਨ ਭਨੀ ਹਾਂ ॥ 
Devotees say the same from their tongue. 
ਛੂਟਨ ਿਬਿਧ ਸੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
I have heard the process to attain salvation. 
ਪਾਈਐ ਵਡ ਪਨੁੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is found by doing good deeds! O my mind. 
||1||Pause|| 
ਖੋਜਿਹ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
The sages search for Him. 
ਸਰ੍ਬ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਧਨੀ ਹਾਂ ॥ 
God is the master of all. 
ਦੁਲਭ ਕਿਲ ਦੁਨੀ ਹਾਂ ॥ 
It is difficult to find in today’s age. 
ਦੂਖ ਿਬਨਾਸਨੀ ਹਾਂ ॥ 
He destroys sufferings. 
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 
O My mind; God is my support. ||1|| 
ਮਨ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥ 
O my mind; worship Him. 
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ਅਲਖ ਅਭੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥ 
He is unknowable and unfathomable. 
ਤਾਂ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I love Him. 
ਿਬਨਿਸ ਨ ਜਾਇ ਮਿਰ ਹਾਂ ॥ 
I die if I forget Him! 
ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ਹਾਂ ॥ 
I realized Him through the guru. 
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੩॥੧੫੯॥ 
O Nanak, my mind is satisfied with the Lord. ||2||3||159|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaavaree, Fifth Mahalla: 
ਏਕਾ ਓਟ ਗਹੁ ਹਾਂ ॥ 
Take the support of the Lord. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਹੁ ਹਾਂ ॥ 
Recite the teachings of the guru. 
ਆਿਗਆ ਸਿਤ ਸਹੁ ਹਾਂ ॥ 
Obey him faithfully. 



ਮਨਿਹ ਿਨਧਾਨੁ ਲਹੁ ਹਾਂ ॥ 
Receive the treasure in your mind. 
ਸੁਖਿਹ ਸਮਾਈਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Thus you shall be absorbed in peace, O my mind. 
||1||Pause|| 
ਜੀਵਤ ਜੋ ਮਰੈ ਹਾਂ ॥ 
One who is dead while alive! 
ਦੁਤਰੁ ਸੋ ਤਰੈ ਹਾਂ ॥ 
Crosses over the terrifying world-ocean! 
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹਇੋ ਹਾਂ ॥ 
Becoming the dust of everyone. 
ਿਨਰਭਉ ਕਹਉ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥ 
He becomes carefree and fearless. 
ਿਮਟੇ ਅੰਦੇਿਸਆ ਹਾਂ ॥ 
His worries are removed 
ਸੰਤ ਉਪਦੇਿਸਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 
By the teachings of the saints! O my mind; ||1|| 
ਿਜਸੁ ਜਨ ਨਾਮ ਸੁਖੁ ਹਾਂ ॥ 
One who enjoys peace by reciting the name of God? 
ਿਤਸੁ ਿਨਕਿਟ ਨ ਕਦੇ ਦੁਖੁ ਹਾਂ ॥ 
Pain does not come close to him. 
ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨੇ ਹਾਂ ॥ 
One who listens to the praise of the Lord? 
ਸਭੁ ਕੋ ਿਤਸ ੁਮੰਨੇ ਹਾਂ ॥      
Everyone listens to him. 
ਸਫਲੁ ਸੁ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥ 
His coming in this world is fruitful. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ਮੇਰ ੇਮਨਾ ॥੨॥੪॥੧੬੦॥ 
Says Nanak, he is pleasing to God, O my mind. 
||2||4||160|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaavaree, Fifth Mahalla: 
ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 
Meeting together, let us sing the praises of the Lord. 
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 
And attain the highest state. 
ਉਆ ਰਸ ਜੋ ਿਬਧੇ ਹਾਂ ॥ 
Those who obtain that sublime essence! 
ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਿਸਧੇ ਹਾਂ ॥ 
Obtain the spiritual wisdom. 



ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ਹਾਂ ॥ 
They remain awake all the time. 
ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਿਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Says Nanak; they are fortunate O my mind. ||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 
Wash the feet of the saints. 
ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 
It eliminates evil thinking. 
ਦਾਸਹ ਰੇਨੁ ਹਇੋ ਹਾਂ ॥ 
Becoming the dust of the feet of Lord’s slaves. 
ਿਬਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 
One shall not be afflicted with pain. 
ਭਗਤਾਂ ਸਰਿਨ ਪਰੁ ਹਾਂ ॥ 
Take to the sanctuary of His devotees. 
ਜਨਿਮ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥ 
It eliminates the birth and death. 
ਅਸਿਥਰੁ ਸੇ ਭਏ ਹਾਂ ॥ 
They become immortal. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਜਿਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 
Those who recite the name of God; O my mind! ||1|| 
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਤੰੂ ਹਾਂ ॥ 
You are my friend, o beloved. 
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ਮੂ ੰਹਾਂ ॥ 
I recite Your name. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 
There is none without Him. 
ਮਨਿਹ ਅਰਾਿਧ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥ 
Recite His name in the mind. 
ਿਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਾਂ ॥ 
Do not forget Him even for a moment. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸਰੈ ਹਾਂ ॥ 
How can you live without Him? 
ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ ॥ 
I admire the guru. 
ਨਾਨਕੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰ ੇਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥ 
Nanak recites His name O my mind. ||2||5||161|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaavaree, Fifth Mahalla: 
ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੰੂ ਹਾਂ ॥ 
You are the Creator, the cause of causes. 



ਅਵਰੁ ਨਾ ਸੁਝੈ ਮੂੰ ਹਾਂ ॥ 
I cannot think of anyone else. 
ਕਰਿਹ ਸੁ ਹਈੋਐ ਹਾਂ ॥ 
Whatever You do, happens. 
ਸਹਿਜ ਸੁਿਖ ਸੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 
I sleep in peace and happiness. 
ਧੀਰਜ ਮਿਨ ਭਏ ਹਾਂ ॥ 
My mind has become content. 
ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਦਿਰ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Since I came to God’s door, O my mind. ||1||Pause|| 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ੇਹਾਂ ॥ 
Joining the company of devotees. 
ਪੂਰਨ ਸੰਜਮੇ ਹਾਂ ॥ 
I have gained self-control. 
ਜਬ ਤੇ ਛੁਟ ੇਆਪ ਹਾਂ ॥ 
Since I gave up my ego. 
ਤਬ ਤੇ ਿਮਟ ੇਤਾਪ ਹਾਂ ॥ 
My sufferings have ended. 
ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਾਂ ॥ 
He has showered His grace on me. 
ਪਿਤ ਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 
God has preserved my honor, O my mind. ||1|| 
ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਜਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥ 
Know that, this is peace! 
ਹਿਰ ਕਰੇ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥ 
Accept whatever the Lord does. 
ਮੰਦਾ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 
No one is bad. 
ਸੰਤ ਕੀ ਰੇਨ ਹਇੋ ਹਾਂ ॥ 
Become the dust of the feet of the saints. 
ਆਪੇ ਿਜਸੁ ਰਖੈ ਹਾਂ ॥ 
He preserves those. 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੋ ਚਖੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥ 
Who enjoy the nectar of God’s name? ||2|| 
ਿਜਸ ਕਾ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 
One who has no one to call his own 
ਿਤਸ ਕਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸਇੋ ਹਾਂ ॥ 
God belongs to him. 
ਅੰਤਰਗਿਤ ਬੁਝੈ ਹਾਂ ॥ 



God knows the state of our inner being. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ੁਸੁਝੈ ਹਾਂ ॥ 
He knows everything. 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਿਰ ਲੇਹੁ ਹਾਂ ॥ 
Please, Lord, save the sinner. 
ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਿਸ ਏਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੩॥੬॥੧੬੨॥ 
This is Nanak’s prayer, O my mind. ||3||6||162|| 
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕਾ ॥ 
Aasaavaree, Fifth Mahalla, Ik-Tukas: 
ਓਇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹਾਂ ॥ 
O stranger. 
ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਿਸਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listen to the message. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਿਸਉ ਰਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥ 
Whatever you are attached to; 
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ਸਭ ਕਉ ਤਿਜ ਗਏ ਹਾਂ ॥ 
Gave up everything else. 
ਸੁਪਨਾ ਿਜਉ ਭਏ ਹਾਂ ॥    
These things seem like a dream. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍  ਲਏ ॥੧॥ 
Those who recite God’s name! ||1|| 
ਹਿਰ ਤਿਜ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ॥ 
Some worship others forgetting God! 
ਜਨਮਿਹ ਮਿਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ॥ 
They keep on taking birth and death. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਨ ਲਹੇ ਹਾਂ ॥ 
Those who recite the name of God! 
ਜੀਵਤ ਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥ 
They live forever. 
ਿਜਸਿਹ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥ 
Whoever God is kind to? 
ਨਾਨਕ ਭਗਤੁ ਸੋਇ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥ 
O Nanak; becomes His devotee. ||2||7||163||232|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Raag Aasaa, Ninth Mahalla: 
ਿਬਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਿਸਉ ਮਨ ਕੀ ॥ 
Who should I tell the state of my mind? 



ਲੋਿਭ ਗਰ੍ਿਸਓ ਦਸ ਹੂ ਿਦਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਿਗਓ ਧਨ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Engrossed in greed, runs around in ten directions looking 
for wealth. ||1||Pause|| 
ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਿਤ ਬਹਤੁੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥ 
Suffers serious pain instead of happiness and keeps 
worshipping every one. 
ਦੁਆਰਿਹ ਦੁਆਿਰ ਸੁਆਨ ਿਜਉ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥੧॥ 
Wanders door to door like a dog. Never thinks of God’s 
worship. ||1|| 
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਤ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ॥ 
He is wasting the invaluable human life. Does not worry 
about people laughing!  
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਕਉ ਨਹੀ ਗਾਵਤ ਕੁਮਿਤ ਿਬਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥ 
O Nanak; why not sing Lord’s praises so that you get rid 
of ill will. 
||2||1||233|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Ashtapadees, Second 
House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਤਿਰ ਅਵਘਿਟ ਸਰਵਿਰ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਵੈ ॥ 
He goes down the treacherous slopes to bathe in a pool; 
ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
He does not say anything but sings God’s praises. 
ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੰੁਿਨ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Gets absorbed in the sky like water. 
ਰਸੁ ਸਤੁ ਝੋਿਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
He mixes up the taste of truth and enjoys it. ||1|| 
ਐਸਾ ਿਗਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰ ੇ॥ 
Listen to such divine wisdom, O my mind. 
ਭਿਰਪੁਿਰ ਧਾਿਰ ਰਿਹਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is omnipresent. ||1||Pause|| 
ਸਚੁ ਬਰ੍ਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥ 
He keeps fast truthfully and performs rituals. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥ 
Guru’s teachings burn away the anger. 
ਗਗਿਨ ਿਨਵਾਿਸ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਵੈ ॥ 
He sits in the open in a meditation posture. 



ਪਾਰਸੁ ਪਰਿਸ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Touching philosopher’s stone obtains the supreme 
status. ||2|| 
ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਿਣ ਤਤੁ ਿਬਲੋਵੈ ॥ 
For the benefit of the mind, churn the essence of reality; 
ਸੁਭਰ ਸਰਵਿਰ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 
Bathing in the over-flowing pool does not wash away the 
filth. 
ਜੈ ਿਸਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥ 
He becomes what he intently thinks. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥ 
Whatever the Creator does, comes to pass. ||3|| 
ਗੁਰ ਿਹਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ 
The ice-cold guru extinguishes the fire. 
ਸੇਵਾ ਸੁਰਿਤ ਿਬਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥ 
Smear your body with the ashes of dedicated service. 
ਦਰਸਨੁ ਆਿਪ ਸਹਜ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥ 
Visualizing God he attains the state of contentment. 
ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥ 
He plays the instrument of the sacred sermon. ||4|| 
ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸ ੁਸਾਰਾ ॥ 
He attains the inner knowledge the essence of all tastes. 
ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
To contemplate guru’s teachings is as good as bathing at 
a shrine. 
ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ 
The place of worship of God is inside. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥ 
That unites the soul with supreme soul. ||5|| 
ਰਿਸ ਰਿਸਆ ਮਿਤ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ 
Attuned to the taste of one God single-mindedly. 
ਤਖਤ ਿਨਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥ 
He merges with the One who sits on the throne. 
ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥ 
He acts according to the will of God. 
ਅਿਵਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਇ ॥੬॥ 
God cannot be realized anyother way. ||6|| 
ਜਲ ਮਿਹ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਿਰ ॥ 
Grows up in water; yet remains away from water.  



ਜਲ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
The true soul is fully immersed in  water. 
ਿਕਸੁ ਨੇੜੈ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਦੂਿਰ ॥ 
Who is near, who is far? 
ਿਨਿਧ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ॥੭॥ 
I sing praises of the priceless treasure; seeing in close. 
||7|| 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
In and out there is none other than Him. 
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ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਫੁਿਨ ਹੋਇ ॥ 
Whatever pleases Him comes to pass. 
ਸੁਿਣ ਭਰਥਿਰ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Listen, O Bharthari - Nanak speaks after deliberating; 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮਰੇਾ ਆਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥ 
The sacred Name is my resolve. ||8||1|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਸਿਭ ਜਪ ਸਿਭ ਤਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
All meditation, all austerities, and all smart ideas! 
ਊਝਿੜ ਭਰਮੈ ਰਾਿਹ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Get you lost in doubt; cannot find the way. 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
No one can attain anything without understanding! 
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੇ ਮਾਥੇ ਛਾਈ ॥੧॥ 
Without the name of God, the ashes fall on the head. ||1|| 
ਸਾਚ ਧਣੀ ਜਗੁ ਆਇ ਿਬਨਾਸਾ ॥ 
God is immortal but the world comes and goes. 
ਛੂਟਿਸ ਪਰ੍ਾਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed devotee is freed O mortal. ||1||Pause|| 
ਜਗੁ ਮੋਿਹ ਬਾਧਾ ਬਹੁਤੀ ਆਸਾ ॥ 
The world is enticed by false attachments and with many 
desires. 
ਗੁਰਮਤੀ ਇਿਕ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥ 
Some become detached from the world through guru’s 
teachings. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
The mind gets enlightened through God’s name. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸਾ ॥੨॥ 
They have no worry of devil of death. ||2|| 



ਜਗੁ ਿਤਰ੍ਅ ਿਜਤੁ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥ 
Three qualities of the world entice the way a woman 
entices a man. 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਲਿਗ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰੀ ॥ 
Attached to children and wife, one forgets God’s name. 
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ 
He wasted his life in vain and lost in a gamble. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੩॥ 
Serving the true guru is the highest award. ||3|| 
ਬਾਹਰਹੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ 
One who speaks openly with ego? 
ਅੰਦਰਹੁ ਮੁਕਤੁ ਲੇਪੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਏ ॥ 
Never tries in the mind the technique to obtain salvation. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
The teachings of the guru burn the attachment of worldly 
wealth. 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਦ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਏ ॥੪॥ 
By reciting the pure name in the mind all the time. ||4|| 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ॥ 
The wandering mind comes under control. 
ਿਸਖ ਸੰਗਿਤ ਕਰਿਮ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The good deeds unite one with the congregation of 
devotees. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਭੂਲੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 
He is lost without the guru and keeps coming and going. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਏ ॥੫॥ 
By His grace one unites with the guru. ||5|| 
ਰੂੜੋ ਕਹਉ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥ 
The ignorant wants to say but cannot say! 
ਅਕਥ ਕਥਉ ਨਹ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Even if you explain the unexplainable! He does not 
realize the value. 
ਸਭ ਦੁਖ ਤੇਰੇ ਸਖੂ ਰਜਾਈ ॥ 
All pain and pleasure come by Your will. 
ਸਿਭ ਦੁਖ ਮਟੇੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ॥੬॥ 
True name eradicates all pain. ||6|| 
ਕਰ ਿਬਨੁ ਵਾਜਾ ਪਗ ਿਬਨੁ ਤਾਲਾ ॥ 
It is like playing instrument without hands and dancing 
without feet. 



ਜੇ ਸਬਦੁ ਬੁਝੈ ਤਾ ਸਚੁ ਿਨਹਾਲਾ ॥ 
But if he understands guru’s teachings, becomes content. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਚੁ ਸਭੇ ਸੁਖ ਨਾਲਾ ॥ 
He realizes the truth and attains peace. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥ 
The protector protects by His grace. ||7|| 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੂਝੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥ 
Eliminating ego one understands the universe. 
ਬਾਣੀ ਬੂਝੈ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 
By understanding the sermon one gets absorbed in the 
truth. 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਏਕ ਿਲਵ ਤਾਰਾ ॥ 
By contemplating guru’s teachings with devotion! 
ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, admire God; who looks after everyone. ||8||2|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਮਾਨੁ ॥ 
Many write stories and are proud of it. 
ਮਿਨ ਮਾਿਨਐ ਸਚੁ ਸੁਰਿਤ ਵਖਾਨੁ ॥ 
But when the mind accepts, then the truth is realized.  
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਪਿੜ ਪਿੜ ਭਾਰੁ ॥ 
Reads and explains the useless writings.  
ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ 
Millions of writings cannot explain the infinite Lord. ||1|| 
ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਤੰੂ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ 
Know that there is only one of that type. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹਕੁਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Understand that birth and death come according to God’s 
will. ||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ਜਮਕਾਿਲ ॥ 
Attachment to worldly wealth brings death. 
ਬਾਂਧਾ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ੁਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ ॥ 
Reciting God’s name frees from the chains. 
ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥ 
Guru is the giver of peace; do not look for any other? 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਿਨਬਹੀ ਤੁਧੁ ਨਾਿਲ ॥੨॥ 
In this world, and the next, He shall stand by you. ||2|| 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
One, who self surrenders through guru’s teachings 



embraces love for God. 
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾਂ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Realizing the unrealizable eliminates the doubt. 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind attains salvation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਤ ਸਿਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 
The guru-willed merges with truth. ||3|| 
ਿਜਿਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨੁ ਆਕਾਸੁ  ॥ 
One who created earth, space and the sky! 
ਿਜਿਨ ਸਭ ਥਾਪੀ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ॥ 
He creates and destroys again and again. 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
He pervades all. 
ਿਕਸੈ ਨ ਪੂਛੇ ਬਖਸੇ ਆਿਪ ॥੪॥ 
He does not ask anyone; He  blesses on His own. ||4|| 
ਤੂ ਪੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਾਣਕ ਹੀਰੁ ॥ 
You are the ocean, over-flowing with jewels and rubies. 
ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥ 
You are pure and the true treasure of virtues. 
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ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਭੇਟ ੈਗੁਰ ਪੀਰੁ ॥ 
Meeting the guru or the spiritual teacher gives peace. 
ਏਕੋ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਵਜੀਰੁ ॥੫॥ 
Lord is the master and the minister. ||5|| 
ਜਗੁ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ ॥ 
Eliminating ego attains liberation. 
ਜਿਗ ਿਗਆਨੀ ਿਵਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥ 
Everyone calls himself or herself wise but only a few 
have good conduct! 
ਜਿਗ ਪੰਿਡਤੁ ਿਵਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Everyone calls himself a scholar but only a few 
contemplate! 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭਟੇੇ ਸਭ ਿਫਰੈ ਅਹਕੰਾਰੀ ॥੬॥ 
Without meeting the guru, all suffer in ego. ||6|| 
ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
The world is unhappy; only a few are happy. 
ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਇ ॥ 
The world is diseased and cries by its indulgence. 
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥ 



The world loses its honor in creation and destruction. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥੭॥ 
He, who becomes guru-willed, understands. ||7|| 
ਮਹਘ ੋਮੋਿਲ ਭਾਿਰ ਅਫਾਰੁ ॥ 
His price is high; His weight is unbearable. 
ਅਟਲ ਅਛਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰੁ ॥ 
Enshrine the immovable and undeceivable in your mind 
through guru’s teachings. 
ਭਾਇ ਿਮਲੈ ਭਾਵ ੈਭਇਕਾਰੁ ॥ 
He is realized through devotion and it appeals to Him. 
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੩॥ 
Humble Nanak says this after contemplating. ||8||3|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਏਕੁ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਿਮਿਲ ਰੋਵਿਹ ॥ 
When one dies, the people get together and mourn. 
ਹਉਮ ੈਜਾਇ ਸਬਿਦ ਮਲੁ ਧੋਵਿਹ ॥ 
Guru’s teaching washes away the filth and eliminates 
ego.   
ਸਮਿਝ ਸੂਿਝ ਸਹਜ ਘਿਰ ਹੋਵਿਹ ॥ 
Understanding and realizing God attains peace. 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਿਤ ਖੋਵਿਹ ॥੧॥ 
One loses honor without knowing the reality. ||1|| 
ਕਉਣੁ ਮਰੈ ਕਉਣੁ ਰੋਵੈ ਓਹੀ ॥ 
Who dies, and who weeps for him? 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਸੈ ਿਸਿਰ ਤੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You are the controller the doer and cause of causes. 
||1||Pause|| 
ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ ਦੁਖੁ ਕੋਇ ॥ 
Only a few weep in pain of death. 
ਸੋ ਰੋਵੈ ਿਜਸੁ ਬੇਦਨ ਹੋਇ ॥ 
One who suffers pain cries. 
ਿਜਸੁ ਬੀਤੀ ਜਾਣੈ ਪਰ੍ਭ ਸੋਇ ॥ 
God knows whoever suffered pain. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 
Whatever the Creator does, comes to pass. ||2|| 
ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਤਾਰੇ ਤਰਣਾ ॥ 
Self surrendering attains liberation. 
ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪਰਮ ਗਿਤ ਸਰਣਾ ॥ 
Self surrendering and praising God attains high status. 



ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥ 
I praise those who surrender to the guru. 
ਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਸਬਿਦ ਭੈ ਤਰਣਾ ॥੩॥ 
Boarding guru’s boat through his teachings crosses the 
terrifying world-ocean. ||3|| 
ਿਨਰਭਉ ਆਿਪ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ॥ 
He is carefree and a divine soul. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੂਤਕੁ ਜਿਗ ਛੋਿਤ ॥ 
Without God’s name the world is a low life. 
ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਨਸੈ ਿਕਆ ਕਿਹ ਰੋਿਤ ॥ 
The ill will destroys them.  Who do they blame and cry? 
ਜਨਿਮ ਮੂਏ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਸਰੋਿਤ ॥੪॥ 
Without devotional worship they take birth and die. ||4|| 
ਮੂਏ ਕਉ ਸਚੁ ਰੋਵਿਹ ਮੀਤ ॥ 
Only a true friend mourns the dead. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਰੋਵਿਹ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥ 
They cry for three worldly qualities all the time. 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਚੀਤ ॥ 
Giving up the pain and pleasure attains peace and divine 
knowledge. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪਉ ਿਕਰ੍ਸਨ ਪਰੀਿਤ ॥੫॥ 
Surrender your body and mind to the love of the Lord. 
||5|| 
ਭੀਤਿਰ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ॥ 
God abides in everyone. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹ ੁਸੰਖ ਅਸੰਖ ॥ 
There are many with good deeds and good conduct. 
ਿਬਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਜਨਮੁ ਿਬਰੰਥ ॥ 
Without devotional worship the life goes in vain. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਿਮਿਲ ਪਰਮਾਰੰਥ ॥੬॥ 
Singing the praises of God realizes God. ||6|| 
ਆਿਪ ਮਰੈ ਮਾਰ ੇਭੀ ਆਿਪ ॥ 
He dies and He kills. 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ॥ 
He establishes then disestablishes. 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ਜੋਤੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ॥ 
He created the universe and implanted soul in it 
knowingly. 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ਿਮਲਣੁ ਨਹੀ ਭਰ੍ਾਿਤ ॥੭॥ 



O brother, contemplate guru’s teachings otherwise you 
cannot meet Him. ||7|| 
ਸੂਤਕੁ ਅਗਿਨ ਭਖੈ ਜਗੁ ਖਾਇ ॥ 
The impurities are burning hot and the world consumes 
them.  
ਸੂਤਕੁ ਜਿਲ ਥਿਲ ਸਭ ਹੀ ਥਾਇ ॥ 
The impurities are everywhere in water and land. 
ਨਾਨਕ ਸੂਤਿਕ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥ 
O Nanak; the impure people take birth and die. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੮॥੪॥ 
By guru’s grace; drink Godly nectar. ||8||4|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੈ ਸੁ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ ॥ 
One who searches himself can appraise the jewel. 
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥ 
With a single glance the perfect guru can save. 
ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਨ ਤੇ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੧॥ 
When the guru is pleased, one’s mind becomes peaceful. 
||1|| 
ਐਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ ॥ 
Such a banker is an appraiser! 
ਸਾਚੀ ਨਦਿਰ ਏਕ ਿਲਵ ਤਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attuning to God attains salvation through His grace. 
||1||Pause|| 
ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ 
Collecting the wealth of God’s name is the essence of 
Godliness. 
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਿਚ ਰਤਾ ਪੈਕਾਰੁ ॥ 
Attuned to truth with intent makes one pure. 
ਿਸਫਿਤ ਸਹਜ ਘਿਰ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ 
Praising God single-mindedly through guru realizes God. 
||2|| 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
Guru’s teachings burn away the hope and desires. 
ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ 
Saying and making others say the name of God. 
ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥ 
Travels and reaches the destiny through guru’s 
teachings. ||3|| 
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ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਿਤ ਅਨੂਪੁ ॥ 
His body and mind become priceless the incomparable. 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਦੇਵਾ ਸਗਲ ਸਰੂਪੁ ॥ 
He is the Lord of the universe and His light enlightens 
every one. 
ਮੈ ਸ ੋਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਅਖੂਟੁ ॥੪॥ 
I have the wealth of truth that never falls short. ||4|| 
ਪੰਚ ਤੀਿਨ ਨਵ ਚਾਿਰ ਸਮਾਵੈ ॥ 
The five elements are immersed in everything. 
ਧਰਿਣ ਗਗਨੁ ਕਲ ਧਾਿਰ ਰਹਾਵੈ ॥ 
He created the earth and sky and looks after!  
ਬਾਹਿਰ ਜਾਤਉ ਉਲਿਟ ਪਰਾਵੈ ॥੫॥ 
If anyone goes beyond His rule, he is turned back. ||5|| 
ਮੂਰਖੁ ਹੋਇ ਨ ਆਖੀ ਸੂਝੈ॥ 
The fool does not realize what he sees. 
ਿਜਹਵਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਕਿਹਆ ਬੂਝੈ ॥ 
He does not enjoy the taste of what he hears. 
ਿਬਖੁ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜਗ ਿਸਉ ਲੂਝੈ ॥੬॥ 
Intoxicated with ill deeds he fights with the world. ||6|| 
ਊਤਮ ਸੰਗਿਤ ਊਤਮੁ ਹੋਵੈ ॥ 
Good company makes good. 
ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ ॥ 
Acquiring good qualities eliminates bad qualities. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥੭॥ 
Without serving the guru peace is not possible. ||7|| 
ਹੀਰਾ ਨਾਮੁ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲੁ ॥ 
The Name of God is a diamond, a jewel and a ruby. 
ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਹੈ ਿਤਸ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥ 
The mind a priceless jewel, is God’s property 
ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੁ ॥੮॥੫॥ 
O Nanak, the Lord appraises and showers contentment 
by His grace. ||8||5|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਮਿਨ ਮਾਨੁ ॥ 
The guru-willed attains divine knowledge when the mind 
agrees. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥ 
The guru-willed realizes God in Him  



ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਰਿਤ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥ 
Guru’s teaching is the resolve of the guru-willed. ||1|| 
ਐਸੇ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Such is the loving worship of the Lord! 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed realizes the true name of God. 
||1||Pause|| 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨਰਮਲੁ ਥਾਿਨ ਸੁਥਾਨੁ ॥ 
He remains attuned to the sacred name and lives by it. 
ਤੀਨ ਭਵਨ ਿਨਹਕੇਵਲ ਿਗਆਨੁ ॥ 
He gains the wisdom of three worlds. 
ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹਕੁਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥ 
Through the true guru the divine knowledge is attained. 
||2|| 
ਸਾਚਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਸੋਗੁ ॥  
He is always happy not sad.  
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸ ੁਭੋਗੁ ॥ 
He enjoys the sublime taste of the sacred name. 
ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੩॥ 
He merges with the five elements and happy forever. ||3|| 
ਸਗਲੀ ਜੋਿਤ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Your divine light is in all; everyone belongs to You. 
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਸੋਈ ॥ 
You unite and you separate. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਈੋ ॥੪॥ 
Whatever the Creator does, comes to pass. ||4|| 
ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੇ ਹਕੁਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 
He demolishes, and rebuilds by His Order and merges us 
in Him. 
ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ॥ 
Whatever pleases Him happens. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਪੂਰਾ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥ 
Without the guru, no one obtain divine wisdom. ||5|| 
ਬਾਲਕ ਿਬਰਿਧ ਨ ਸੁਰਿਤ ਪਰਾਿਨ ॥ 
The child and old cannot think! 
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਬੂਡੈ ਅਿਭਮਾਿਨ ॥ 
In the prime of youth, he is drowned in pride. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਲਹਿਸ ਿਨਦਾਿਨ ॥੬॥ 
Without the Name, what can an ignorant get? ||6|| 



ਿਜਸ ਕਾ ਅਨੁ ਧਨੁ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਨਾ ॥ 
He does not think of the one who gives food wealth and 
peace. 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥ 
He regrets when lost in doubt. 
ਗਿਲ ਫਾਹੀ ਬਉਰਾ ਬਉਰਾਨਾ ॥੭॥ 
With the noose of death around the neck, the ignorant 
becomes insane. ||7|| 
ਬੂਡਤ ਜਗੁ ਦੇਿਖਆ ਤਉ ਡਿਰ ਭਾਗੇ ॥ 
Seeing the world drowning he runs away in fear. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਵਡਭਾਗੇ ॥ 
Guru saves the fortunate. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ॥੮॥੬॥ 
O Nanak; they humbly take to guru’s refuge. ||8||6||  
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਗਾਵਿਹ ਗੀਤੇ ਚੀਿਤ ਅਨੀਤੇ ॥ 
He sings God’s praise all the time. 
ਰਾਗ ਸੁਣਾਇ ਕਹਾਵਿਹ ਬੀਤੇ ॥ 
Sings and explains what happened in the past. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਿਨ ਝੂਠੁ ਅਨੀਤੇ ॥੧॥ 
Without God’s name the mind always lies. ||1|| 
ਕਹਾ ਚਲਹੁ ਮਨ ਰਹਹੁ ਘਰੇ ॥ 
O mind, where are you going? Stay at home. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਖੋਜਤ ਪਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed satisfied by God’s name realize God 
intuitively. ||1||Pause|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਮਿਨ ਮੋਹੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Lust, anger and emotional attachment in the mind and 
body; 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸੁ ਪੀਰਾ ॥ 
Greed and ego give pain. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥ 
How can the mind be comforted without Lord’s name? 
||2|| 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਵਣੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
One who cleanses himself realizes God. 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੈ ॥ 
The guru-willed knows the state of  inner self. 
ਸਾਚ ਸਬਦ ਿਬਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥੩॥ 



Cannot realize destiny without guru’s teaching. ||3|| 
ਿਨਰੰਕਾਰ ਮਿਹ ਆਕਾਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ 
He merges with the formless Lord. 
ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਚੁ ਸਾਿਚ ਿਟਕਾਵੈ ॥ 
By his effort he becomes truthful. 
ਸੋ ਨਰੁ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੪॥ 
Such a person does not take birth again. ||4|| 
ਜਹਾਂ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤਹ ਜਾਉ ॥ 
Go wherever God’s name is obtained. 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥ 
By guru’s grace, do the deeds. 
ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥ 
Imbued with God’s name sing God’s praises. ||5|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 
Self-realization comes by serving the guru. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
Enshrine the sacred name of God the bestowal of peace 
in the mind. 
ਅਨਿਦਨੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ॥੬॥ 
Remain immersed in God’s name through the sermon. 
||6|| 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਲਾਏ ਤਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥ 
One recites God’s name by God’s grace. 
ਹਉਮ ੈਮਾਰੇ ਸਬਦੇ ਜਾਗੈ ॥ 
Conquer ego and live by guru’s teachings. 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੭॥ 
Here and hereafter, he enjoys lasting peace. ||7|| 
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਿਬਿਧ ਨਾਹੀ ਜਾਣੈ ॥ 
The wavering mind does not know the way. 
ਮਨਮੁਿਖ ਮੈਲਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ 
The filthy self-willed does not understand guru’s 
teachings. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੮॥ 
The guru-willed recites the sacred name. ||8|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਗੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
I offer my prayer to God. 
ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
Please give me the company of devotees. 



ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥੯॥ 
God’s name bestows enlightenment and eliminates 
sufferings. ||9|| 
ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਆਚਾਰੁ ਪਰਾਤਾ ॥ 
Contemplating this, changes person’s conduct. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨੀ ਇਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
Through guru’s words, worship one and only one. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੧੦॥੭॥ 
O Nanak, my mind is imbued with  Lord’s Name. ||10||7|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ ॥ 
The mind of the faithless is intoxicated like an elephant. 
ਬਨ ਖੰਿਡ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥ 
It wanders allover distracted by the worldly attachments. 
ਇਤ ਉਤ ਜਾਿਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥ 
Death chases him wherever he goes.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪ ੇ॥੧॥ 
The guru-willed searches his soul. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥ 
The mind does not stabilize without guru’s teachings. 
ਿਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਿਤਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥   
Recite the purest name of God and give up the bitter ego. 
||1||Pause|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਰਹਸੀ ॥ 
Tell me, how can this ignorant mind be rescued? 
ਿਬਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥ 
Without understanding, it shall suffer the pain of death. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ॥ 
God blesses and unites us with the guru. 
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥ 
He eliminates the fear of death and grinds us through 
truth. ||2|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥ 
This mind commits good deeds and faith. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ ॥ 
This mind is born of the five elements. 
ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥ 
This faithless mind is ignorant and greedy.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥ 



The guru-willed recites the beautiful name. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥ 
He is in the mind of the guru-willed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed realizes the universe. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ॥ 
This mind practices yoga and austerities. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਚੀਨ੍ੈਹਹ੍ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪ ੈ॥੪॥ 
The guru-willed, searches for divine knowledge inside. 
||4|| 
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਿਤਆਗੀ ॥ 
This mind gets detached and renounces ego. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਨਸਾ ਦੁਿਬਧਾ ਲਾਗੀ ॥ 
Desire and duality afflict each and every heart. 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਾਖੈ ॥ 
The guru-willed drinks Lord’s sublime essence; 
ਦਿਰ ਘਿਰ ਮਹਲੀ ਹਿਰ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ॥੫॥ 
God bestows honor at His door and everywhere. ||5|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰ੍ਾਿਮ ॥ 
This mind is the king and brave in the battlefield. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਭਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ॥ 
This mind becomes carefree reciting God’s name. 
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਿਸ ਕੀਏ ॥ 
He conquered the five passions and brought under 
control.  
ਹਉਮ ੈਗਰ੍ਾਿਸ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥ 
Conquering the ego He put all in one place. ||6|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਿਤਆਗੇ ॥ 
The guru-willed has given up the singing and all other 
tastes. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ ॥ 
The mind of the guru-willed remains awake in worship. 
ਅਨਹਦ ਸੁਿਣ ਮਾਿਨਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Contemplating guru’s teachings the mind became happy 
listening to infinite divine music. 
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਭਏ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 
Searching the soul I became formless. ||7|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸੋਈ ॥ 
The mind became pure and thinks of God everywhere. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਭਾਉ ਧੁਿਨ ਹੋਈ ॥ 
God’s worship became a second thought. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥ 
I sing God’s praise all the time by guru’s grace. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ॥੮॥ 
God abides in every soul forever. ||8|| 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ ॥ 
The mind is intoxicated by reciting God’s name. 
ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ॥ 
The guru-willed realizes the omnipresent God. 
ਭਗਿਤ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸਾ ॥ 
Sit at guru’s feet in love of God’s worship. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥ 
Nanak is the humble servant of God’s servants. ||9||8|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਤਨੁ ਿਬਨਸੈ ਧਨੁ ਕਾ ਕੋ ਕਹੀਐ ॥ 
When the body perishes, whom does the wealth belong? 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਤ ਲਹੀਐ ॥ 
Without the guru, how can Lord’s Name be obtained? 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਗ ਸਖਾਈ ॥ 
Wealth of God’s name is my companion and helper. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ 
Night and day attune your mind to God. ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
Without Lord’s name, who is mine? 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
See pain and pleasure the same and never forget God’s 
name. He unites us with Him by His grace. ||1||Pause|| 
ਕਿਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਤੁ ਗਵਾਰਾ ॥ 
The ignorant loves gold and women. 
ਦੁਿਬਧਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰਾ ॥ 
Attached to duality, he forgot God’s name. 
ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਬਖਸਿਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥ 
Whoever You bless, recites Your name. 
ਦੂਤੁ ਨ ਲਾਿਗ ਸਕੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥ 
Reciting His name the enemy does not bother. ||2|| 
ਹਿਰ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲਾ ॥ 
God, the guru, is the bestowal God the sustainer of the 



world. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥ 
O merciful God; keep me as You please. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮੁ ਮਰੇੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
God’s name appeals to my mind. 
ਰੋਗ ਿਮਟੇ ਦੁਖੁ ਠਾਿਕ ਰਹਾਇਆ ॥੩॥ 
My diseases are cured, and my pains are taken away. 
||3|| 
ਅਵਰੁ ਨ ਅਉਖਧੁ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤਾ ॥ 
There is no other medicine, the hypnotic or mystic words. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣੁ ਿਕਲਿਵਖ ਹੰਤਾ ॥ 
Reciting God’s name destroys the sins. 
ਤੰੂ ਆਿਪ ਭੁਲਾਵਿਹ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ॥ 
You misguide us to forget Your name. 
ਤੰੂ ਆਪੇ ਰਾਖਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੪॥ 
You protect us by Your grace. ||4|| 
ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ॥ 
The mind is diseased by doubt superstition and duality. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਭਰਿਮ ਜਪਿਹ ਜਪੁ ਦੂਜਾ ॥ 
Without the guru, it dwells in doubt, and worships duality. 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨ ਦੇਖਿਹ ॥ 
He does not visualize guru the primal Lord. 
ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਿਕ ਲੇਖਿਹ ॥੫॥ 
Without guru’s teachings what use is human life? ||5|| 
ਦੇਿਖ ਅਚਰਜੁ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾਿਦ ॥ 
Seeing the wondrous play the mind is wonderstruck. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ॥ 
God abides in everyone in a peaceful posture. 
ਭਿਰਪੁਿਰ ਧਾਿਰ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
He abides in the mind completely. 
ਤੁਮ ਸਮਸਿਰ ਅਵਰੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੬॥ 
There is no one equal to You. ||6|| 
ਜਾ ਕੀ ਭਗਿਤ ਹੇਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ॥ 
Reciting His name is His worship. 
ਸੰਤ ਭਗਤ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਰਾਮੁ ॥ 
God is realized in the company of devotees and saints. 
ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥ 
Breaking the bonds one becomes peaceful by 
contemplating. 



ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ॥੭॥ 
The guru-willed is freed by divine knowledge of God the 
guru. ||7|| 
ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਦੂਖੁ ਿਤਸੁ ਲਾਗੈ ॥ 
He is not hunted by the painful devil of death. 
ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਜਾਗੈ ॥ 
One who attunes to God’s name? 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ॥ 
God the love of His devotees; dwells with His devotees. 
ਨਾਨਕ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ॥੮॥੯॥ 
O Nanak, they are liberated through the love of the Lord. 
||8||9|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕਤੁਕੀ ॥ Aasaa, First Mahalla, Ik-Tukee: 
ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸ ੋਠਾਕੁਰ ਜਾਨੈ ॥ 
One who serves the guru realizes God. 
ਦੂਖੁ ਿਮਟੈ ਸਚੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥ 
Realizing the true teachings of the guru eliminates the 
sufferings. ||1|| 
ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਨੀ ॥ 
O my friends and companions, recite the name of God. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਦੇਖਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Serving the true guru you visualize God. ||1||Pause|| 
ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Mother, father and the world are false alliances. 
ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਿਨਆ ਅਰੁ ਨਾਿਰ ॥੨॥ 
The sons, daughters and spouses are false alliances. ||2|| 
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥ 
All deeds, code of conduct performed in ego are false 
alliances. 
ਬੰਧਨ ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਮਿਨ ਬੀਆ ॥੩॥ 
The sons, wives and others in the mind are false 
alliances. ||3|| 
ਬੰਧਨ ਿਕਰਖੀ ਕਰਿਹ ਿਕਰਸਾਨ ॥ 
Farming by the farmer is a false alliance. 
ਹਉਮ ੈਡੰਨੁ ਸਹ ੈਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ॥੪॥ 
The egotistic pays penalty when God asks for their 
account. ||4|| 
ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Making deals without thinking is a false alliance. 



ਿਤਪਿਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥ 
The attachment to the worldly wealth does not give 
satisfaction. ||5|| 
ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਿਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ 
When a businessman loses wealth is a false attachment. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥ 
Without God’s worship nothing is acceptable to God. ||6|| 
ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥ 
Contemplating the scriptures in ego is a false alliance. 
ਬੰਧਿਨ ਿਬਨਸੈ ਮਹੋ ਿਵਕਾਰ ॥੭॥ 
The false attachment and other useless deeds are a false 
alliance. ||7|| 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Nanak seeks the sanctuary of God’s name. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥ 
Under guru’s protection the false alliances do not bother. 
||8||10|| 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Ashtapadees, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਜਨ ਿਸਿਰ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ  
Those heads adorned with braids and parts painted with 
vermillion 
ਸੇ ਿਸਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੰੀਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਗਲ ਿਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂਿੜ ॥ 
Shave those heads and dust falls in their throat. 
ਮਹਲਾ ਅੰਦਿਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਿਣ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲਿਨਹ੍ਹ੍  ਹਦੂਿਰ ॥੧॥ 
Used to live in palaces and now cannot even sit close to 
the king. ||1|| 
ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ ॥ 
Listen to the elders! 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O primal Lord. No one can find Your limit. People have 
tried in many ways. ||1||Pause|| 
ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਿਨ ਪਾਿਸ  
When they were married, their husbands looked 
admirable beside them. 
ਹੀਡੋਲੀ ਚਿੜ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਿਸ ॥ 



They came in palanquins wearing lots of jewelry.      
ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਿਝਮਕਿਨ ਪਾਿਸ ॥੨॥ 
Sprinkled water and fans waved over them. ||2|| 
ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਬਿਹਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਖੜੀਆ ॥ 
They were showered with lot of money whether sitting or 
standing. 
ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਿਨਹ੍ਹ੍  ਸੇਜੜੀਆ ॥ 
They ate coconuts and dates, and rested comfortably on 
their beds. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਗਿਲ ਿਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਿਨਹ੍ਹ੍  ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥ 
They wore silk and heavy pearl necklaces. 
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 
Adorned by everything! Now the wealth and beauty both 
became enemies. 
ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥ 
The devil of death has been ordered to take you away. 
You are leaving in disgrace. 
ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥ 
Whatever pleases Him, He gives honor or punishment. 
||4|| 
ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
If You miss Him earlier, then why should you be punished 
in the end. 
ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਿਗ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥ 
The kings lost their thinking and the enjoyments and 
pleasures. 
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਿਫਿਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ  ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥ 
Command of the kings is gone and the princes have no 
food to eat. ||5| 
ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਿਹ ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥ 
Some were bothered praying five time and others by 
worship. 
ਚਉਕੇ ਿਵਣੁ ਿਹੰਦਵਾਣੀਆ ਿਕਉ ਿਟਕੇ ਕਢਿਹ ਨਾਇ ॥ 
The Hindu women without cleansed kitchens and put 
marks on the forehead. 
ਰਾਮ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਿਤਓ ਹੁਿਣ ਕਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ 
Never missed God. Nothing happens by saying God now. 
||6|| 
ਇਿਕ ਘਿਰ ਆਵਿਹ ਆਪਣੈ ਇਿਕ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਪੁਛਿਹ ਸੁਖ ॥ 



Some return to their home and others ask about their 
well-being. 
ਇਕਨਹ  ਏਹੋ ਿਲਿਖਆ ਬਿਹ ਬਿਹ ਰੋਵਿਹ ਦੁਖ  
Some cry about their pre-ordained sufferings. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥ 
Whatever pleases Him happens. What a man can do? 
||7||11|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ  
Where are the playful acts stables,  horses the drum 
beats and bugles? 
ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ ਗਾਡੇਰਿੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥ 
Where are the sword-belts and chariots? Where are 
those scarlet uniforms? 
ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਿਦਸਿਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
Where are those beautiful faces used to look in the 
mirror? Cannot see them here anymore. ||1|| 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥ 
This world is Yours; You are the Lord of the universe. 
ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਿਡ ਦੇਵੈ ਭਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In an instant, He establishes and disestablishes. Gives a 
share of the wealth as He wishes. ||1||Pause|| 
ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥ 
Where are the houses gates the palaces and the 
beautiful places of rest for the visitors? 
ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਿਣ ਿਜਸੁ ਵੇਿਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Where are those beautiful women, reclining on their 
beds, whose beauty would not allow one to sleep? 
ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹਈੋਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥ 
Where are the betel leaves, their sellers and the places of 
enjoyments? They have vanished. ||2|| 
ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਿਣ ਘਣੀ ਿਵਗੁਤੀ ਇਿਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥ 
Many have been ruined and disgraced because of this 
wealth. 
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹਵੈੋ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਈ ॥ 
It cannot be gathered without sins and it does not go with 
you when you die. 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਿਸ ਲਏ ਚੰਿਗਆਈ ॥੩॥ 
One, whom God destroys, takes away good deeds as 



well. ||3|| 
ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਿਣਆ ਧਾਇਆ ॥ 
No spiritual saint can stop the kings from invading. 
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ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਿਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁਿਛ ਮੁਿਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥ 
He burns the precious places the palaces. Kills and 
throws away the princes. 
ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਿਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥ 
No Mughal was blind, no one came forward to stop him. 
||4|| 
ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਿਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥ 
The battle fought between Mugals and Pathans with 
swords. 
ਓਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਤੁਪਕ ਤਾਿਣ ਚਲਾਈ ਓਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਸਿਤ ਿਚੜਾਈ ॥ 
One side fired guns and the other side arrows riding the 
elephants. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥ 
Those whose time came died O brother. ||5|| 
ਇਕ ਿਹੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਿਟਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ ॥ 
The women of Hindus, Muslims, the Bhattis and the 
Rajputs! 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਪੇਰਣ ਿਸਰ ਖੁਰ ਪਾਟ ੇਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥ 
Some tore their clothes from tip to toe and some went to 
the graves. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਿਕਉ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੬॥ 
Whose husbands did not return home; how did they pass 
their night? ||6|| 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 
God does and makes us do. Who should we complain 
to? 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਿਕਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ  
Pleasure and pain come by Your Will; where should we 
go and cry? 
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ਿਵਗਸੈ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥ 
God enjoys His command O Nanak we get what is written 
in our destiny. ||7||12|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ  



Aasaa, Kaafee, First Mahalla, Eighth House, 
Ashtapadees: 
ਜੈਸੇ ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
The world is like a sheppard grazing cattle in the field. 
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧਿਹ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥ 
Performing false deeds the man builds his house and 
property. ||1|| 
ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਿਤਹੋ ਚਿਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Wake up O sleeping people; the merchant is going. 
||1||Pause|| 
ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਿਹ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥ 
Collect material and build your house if you have to live-
forever. 
ਿਪੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥ 
When the time comes the soul leaves; only if anyone 
knows. ||2|| 
ਓਹੀ ਓਹੀ ਿਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥ 
Why do you talk about him in the past tense? What God 
wants happens. 
ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥ 
You mourn him; who will mourn you? ||3|| 
ਧੰਧਾ ਿਪਿਟਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
You do false deeds to earn money. 
ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥ 
You tell the world but nobody listens. ||4|| 
ਿਜਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥ 
One who made you to sleep will also wake you up. 
ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥ 
One, who finds his true home, does not sleep anymore. 
||5|| 
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਿਲਆ ਿਕਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥ 
If someone takes some wealth with him when he dies. 
ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਿਖ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥ 
Seeing him you should also collect wealth; understand 
this? ||6|| 
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥ 
Do a clear-cut business so that you do not repent later!  
ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥ 
Give up bad and do good deeds. This is how you find the 



reality. ||7|| 
ਧਰਮੁ ਭੂਿਮ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਿਰ ਐਸੀ ਿਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
Sow the seed of truth in the faithful land. Do this kind of 
farming! 
ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥ 
You are a real businessman if you make profit! ||8|| 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
You meet the guru due to your previous deeds and 
contemplate truth. 
ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥੯॥ 
Recite the name, listen to name and deal with God’s 
name. ||9|| 
ਿਜਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਿਤਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥ 
The world is run by profit and loss. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਿਡਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥ 
Whatever pleases God O Nanak; is good for me. 
||10||13|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਚਾਰੇ ਕੰੁਡਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮਹ੍ਹ੍ੀ ਮਡੈਾ ॥ 
I searched the four corners if there was any humble soul. 
ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਿਹਬਾ ਤੂ ਮ ੈਹਉ ਤੈਡਾ ॥੧॥ 
If it pleases You O Lord; then You are mine, and I am 
Yours. ||1|| 
ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮ ੈਨੀਿਮਹ੍ਹ੍ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥ 
I humbly want to find the door of the humble and pay my 
regards. 
ਿਹਕੋ ਮੈਡਾ ਤੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You are my only Lord and I recite Your name. ||1||Pause|| 
ਿਸਧਾ ਸੇਵਿਨ ਿਸਧ ਪੀਰ ਮਾਗਿਹ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ॥ 
The followers worship the mystics and beg for mystic 
powers. 
ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮ ੁਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਿਧ ॥੨॥ 
May I never forget the name of God. He is realized 
through the guru. ||2|| 
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ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਿਕਆ ਭਵਿਹ ਿਦਸੰਤਰ ॥ 
O people of different faiths; why are you wandering all 
over? 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਹੀ ਤਤੁ ਸਾਰੁ ਿਨਰੰਤਰ ॥੩॥ 



Why do not you contemplate guru’s teachings the 
essence of reality. ||3|| 
ਪੰਿਡਤ ਪਾਧੇ ਜੋਇਸੀ ਿਨਤ ਪੜਹ੍ਿਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥ 
The scholars, teachers and astrologers read the 
scriptures every day. 
ਅੰਤਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਲੁਕਾਣਾ ॥੪॥ 
They do not realize that God is hiding inside. ||4|| 
ਇਿਕ ਤਪਸੀ ਬਨ ਮਿਹ ਤਪੁ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ॥ 
Some penitents perform penance in the forests, and 
some go to shrines every day. 
ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਿਹ ਤਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥੫॥ 
The ignorant does not search his soul. Why he became a 
renunciate? ||5|| 
ਇਿਕ ਿਬੰਦੁ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਾਖਦੇ ਸੇ ਜਤੀ ਕਹਾਵਿਹ ॥ 
Some control their lust, and are known as celibates. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟਹੀ ਭਰ੍ਿਮ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ॥੬॥ 
There is no saving without guru’s teachings. Lost in doubt 
they keep coming and going. ||6|| 
ਇਿਕ ਿਗਰਹੀ ਸਵੇਕ ਸਾਿਧਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ॥ 
Some householders, servants, and seekers, started 
following guru’s teachings. 
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸੁ ਜਾਗੇ ॥੭॥ 
Reciting and bathing in God’s name, they remain awake 
in God’s worship. ||7|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਦਰੁ ਘਰੁ ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਜਾਇ ਿਸਞਾਣੈ ॥ 
Those who realize the door to Godliness through guru 
can be recognized. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੮॥੧੪॥ 
O Nanak, when the mind agrees, one never forgets 
God’s name. ||8||14|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇਲੇ ਭਉਜਲੁ ਸਿਚ ਤਰਣਾ  
Think intently in your mind if you want to cross the world 
ocean. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਦਇਆਲੁ ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੧॥ 
O God, you are merciful from the beginning, for ages. I 
am at your service. ||1|| 
ਤੂ ਦਾਤੌ ਹਮ ਜਾਿਚਕਾ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ 
You are the giver! I am a beggar. O Lord, please make 



me visualize You. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਮੰਦਰੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name fills the mind! ||1||Pause|| 
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛੋਡੀਐ ਤਉ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
Giving up false greed realizes the truth. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਜਾਣੈ ॥੨॥ 
Getting absorbed in guru’s teaching attains the highest 
knowledge. ||2|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਲੋਭੀਆ ਲੁਭਤਉ ਲੋਭਾਈ ॥ 
This mind is greedy and wants more and more.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੋਭੁ ਿਨਵਾਰੀਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥੩॥ 
The guru-willed gives up the greed and enshrines God in 
the mind. ||3|| 
ਕਲਿਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਿਕਉ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ ॥ 
Sowing a crop in the salty land. How can one reap the 
profit? 
ਮਨਮੁਖੁ ਸਿਚ ਨ ਭੀਜਈ ਕੂੜੁ ਕੂਿੜ ਗਡਾਵੈ ॥੪॥ 
The self-willed is not pleased with Truth; the false are 
buried in falsehood. ||4|| 
ਲਾਲਚੁ ਛੋਡਹੁ ਅੰਿਧਹੋ ਲਾਲਿਚ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ 
O blind; give up the greed. Greed brings serious pain. 
ਸਾਚੌ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਮਾਰੀ ॥੫॥ 
Enshrining God in the mind eliminates the pain of ego. 
||5|| 
ਦੁਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੂਸਹੁਗੇ ਭਾਈ ॥ 
Renounce the evil way of duality. It gnaws on you O 
brother. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੬॥ 
Praise God’s name all the time in the sanctuary of the 
guru. ||6|| 
ਮਨਮੁਖ ਪਥਰੁ ਸਲੁੈ ਹੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਫੀਕਾ ॥ 
The self-willed is a rock, a stone. His life is cursed and 
useless. 
ਜਲ ਮਿਹ ਕੇਤਾ ਰਾਖੀਐ ਅਭ ਅੰਤਿਰ ਸੂਕਾ ॥੭॥ 
No matter how long you keep the stone in water, it still 
remains dry inside. ||7|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
The Name of God is a treasure bestowed by the guru. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਿਥ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ॥੮॥੧੫॥ 



O Nanak, do not forget God’s name. Churn and drink the 
nectar. ||8||15|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ 
The travelers travel from one journey to another. 
ਧੰਧੁ ਿਪਟੇ ਸੰਸਾਰ ੁਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥ 
The world is engaged in silly deals and does not believe 
in truth. ||1|| 
ਿਕਆ ਭਵੀਐ ਿਕਆ ਢੂਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
What you want and search is realized by guru’s 
teachings. 
ਮਮਤਾ ਮੋਹ ੁਿਵਸਰਿਜਆ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Arrived home,  leaving false attachment behind. 
||1||Pause|| 
ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਸਿਚਆਰੁ ਕੂਿੜ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
The truthful finds truth not falsehood. 
ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਈਐ ॥੨॥ 
Putting your mind to the true Lord, you shall never be 
born again. ||2|| 
ਮੋਇਆ ਕਉ ਿਕਆ ਰੋਵਹੁ ਰੋਇ ਨ ਜਾਣਹੂ ॥ 
Why do you weep the dead? You do not know how to 
weep! 
ਰੋਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾਿਹ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਹੂ ॥੩॥ 
Weep by praising the true Lord and recognize His 
command. ||3|| 
ਹੁਕਮੀ ਵਜਹੁ ਿਲਖਾਇ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥ 
You came into the world by His command, remember 
that? 
ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ਹੁਕਮ ੁਿਸਞਾਣੀਐ ॥੪॥ 
Realizing His command realizes gains! ||4|| 
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 ਹੁਕਮੀ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਦਰਗਹ ਭਾਣੀਐ                
One who follows His command is accepted in His court. 
ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਿਸਿਰ ਮਾਰ ਬੰਿਦ ਰਬਾਣੀਐ ॥੫॥ 
Some are hit over the head and put in jail by His 
command. ||5|| 
ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਿਨਆਉ ਮਿਨ ਵਸਾਈਐ ॥ 
Take advantage of the true name by enshrining in the 
mind. 



ਿਲਿਖਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਗਰਬੁ ਵਞਾਈਐ ॥੬॥ 
You only get what you earn. Give up your pride! ||6|| 
ਮਨਮੁਖੀਆ ਿਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਿਦ ਖਪਾਈਐ ॥ 
The self-willed talk ill, they are consumed by conflict. 
ਠਿਗ ਮੁਠੀ ਕੂਿੜਆਰ ਬੰਨਹ੍ ਚਲਾਈਐ ॥੭॥ 
The cheaters and liars are chained and taken away. ||7|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵਹੀ ॥ 
One who enshrines God in the mind does not repent. 
ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥੮॥ 
The forgiver of sins is realized by rehearsing guru’s 
teachings. ||8|| 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਘਾਲੀਐ ॥ 
Nanak begs for the true name that the guru-willed attain 
through efforts. 
ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੀਐ ॥੯॥੧੬॥ 
I have none without You O lord; be kind! ||9||16|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਕਆ ਜੰਗਲੁ ਢੂਢੀ ਜਾਇ ਮ ੈਘਿਰ ਬਨੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥ 
Why do you go to search in the forest, everything is at 
home. 
ਸਿਚ ਿਟਕੈ ਘਿਰ ਆਇ ਸਬਿਦ ਉਤਾਵਲਾ ॥੧॥ 
Following guru’s teachings intently the truth dwells in the 
mind. ||1|| 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ 
Wherever I look, there He is; there is no other. 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Do whatever the guru says? You will find the destiny. 
||1||Pause|| 
ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸਚੁ ਤਾ ਮਿਨ ਭਾਵਈ ॥ 
If God guides, it appeals to the mind! 
ਚਲੈ ਸਦਾ ਰਜਾਇ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਈ ॥੨॥ 
Always live by God’s will; you shall merge with Him. ||2|| 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਈ ॥ 
When the true Lord dwells in the mind, the mind enjoys it. 
ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈਆ ਦੇ ਤੋਿਟ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥ 
When He grants greatness, there is no limit to it. ||3|| 
ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਿਕਉ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ॥ 
Serving this and that is not accepted in God’s court. 
ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਿਲ ਬੁਡਾਵੈ ॥੪॥ 



If you board the boat made of stone. It sinks and drowns 
everything. ||4|| 
ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਵੇਚੀਐ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ ॥ 
Sell yourself and surrender your head as well. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਭਾਲੇ ॥੫॥ 
The guru-willed realizes the realty searching his soul. ||5|| 
ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਆਖੀਐ ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ ॥ 
People discuss birth and death; the Creator created it. 
ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਮਿਰ ਰਹ ੇਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਥੀਆ ॥੬॥ 
One who gives up ego and self surrenders does not die 
again. ||6|| 
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ ॥ 
Whatever you do is pre-ordained. 
ਜੇ ਮਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਿਮਲੈ ਿਕਿਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥੭॥ 
One who surrenders to the guru becomes priceless. ||7|| 
ਰਤਨਾ ਪਾਰਖੁ ਸੋ ਧਣੀ ਿਤਿਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Only the appraiser of the jewels knows the value. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥੮॥੧੭॥ 
O Nanak; enshrining God in the mind is the greatest 
honor. ||8||17|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥ 
Those who forget God’s name are lost in duality. 
ਮੂਲੁ ਛੋਿਡ ਡਾਲੀ ਲਗੇ ਿਕਆ ਪਾਵਿਹ ਛਾਈ ॥੧॥ 
Leaving the trunk, sitting under the branches does not 
find any shade. ||1||  
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਉ ਛੂਟੀਐ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ 
Without the name, how can one be liberated? Does 
anyone know this? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਤ ਛੂਟੀਐ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed are liberated; the self-willed lose their 
honor. ||1||Pause|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਏਕੋ ਸੇਿਵਆ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਭਾਈ ॥ 
Whoever worships one, attains the complete knowledge. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਿਨਰੰਜਨਾ ਜਨ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 
God exists from the beginning, for ages; o mortal go to 
God’s refuge. ||2|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ 
My Lord is only One; there is no other, O brother. 



ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਪਰਥਾਈ ॥੩॥ 
Peace is attained by His grace in His place. ||3||  
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕੇਤੀ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ 
No one attains salvation without the guru, no matter what 
anyone says. 
ਆਿਪ ਿਦਖਾਵੈ ਵਾਟੜ  ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥੪॥ 
He shows the path and implants true devotion as well. 
||4|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਭੀ ਉਝਿੜ ਜਾਏ ॥ 
Even, if you teach the self-willed. He still wanders in the 
wild. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਛੂਟਸੀ ਮਿਰ ਨਰਕ ਸਮਾਏ ॥੫॥ 
Salvation is not possible without God’s name. One dies 
and goes to hell. ||5|| 
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥ 
Those who do not miss God, take birth and die and keep 
wandering. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ॥੬॥ 
His value cannot be realized without serving the guru. 
||6|| 
Page 421        
ਜੇਹੀ ਸੇਵ ਕਰਾਈਐ ਕਰਣੀ ਭੀ ਸਾਈ ॥ 
Whatever service He desires, do that service. 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਵੇਖੈ ਵਿਡਆਈ ॥੭॥ 
He does everything. Who can we say to? He knows his 
greatness. ||7|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
He serves the guru, whom God inspires! 
ਨਾਨਕ ਿਸਰੁ ਦੇ ਛੂਟੀਐ ਦਰਗਹ ਪਿਤ ਪਾਏ ॥੮॥੧੮॥ 
O Nanak, doing so, one attains salvation and honored in 
His court. ||8||18|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ 
Beautiful God knows everything. His sermon is also 
beautiful. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥ 
One meets the guru fortunately, the bestowal of 
salvation. ||1|| 
ਮੈ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਗੀਆ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਗੀ ਹਮ ਛੋਰ ੂਥਾਰੇ ॥ 



I am the servant of the servant, Your humble child. 
ਿਜਉ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਾ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I live as you please. I recite Your name with my mouth. 
||1||Pause|| 
ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸਾ ਘਣੀ ਭਾਣੈ ਮਿਨ ਭਾਈਐ  
I have a great thirst of visualizing You and I accept Your 
will. 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਭਾਣੈ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
Honor is in God’s hand, attained by His grace. ||2|| 
ਸਾਚਉ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅੰਤਿਰ ਹੈ ਸਈੋ ॥ 
Do not think that God is far away; He is in you. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਵ ਰਹੇ ਿਕਿਨ ਕੀਮਿਤ ਹੋਈ ॥੩॥ 
Wherever I look I see Him; how can I realize His value? 
||3|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰੇ ਵੇਖੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 
He does, and undo. So He tests His greatness. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੀਐ ਇਉ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥ 
The guru-willed attains contentment and realizes His 
value. ||4|| 
ਜੀਵਿਦਆ ਲਾਹਾ ਿਮਲੈ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
Get the benefit while living by obeying the guru. 
ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥੫॥ 
If it is pre-ordained, then one finds the true guru. ||5|| 
ਮਨਮੁਖ ਤੋਟਾ ਿਨਤ ਹੈ ਭਰਮਿਹ ਭਰਮਾਏ ॥ 
The self-willed always falls short and wanders in doubt. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ ਿਕਉ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਏ ॥੬॥ 
The blind self-willed does not miss God. How can he 
visualize Him? ||6|| 
ਤਾ ਜਿਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੈ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
If one devotionally worships God, his life is fruitful. 
ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸ ੁਭਏ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਏ ॥੭॥ 
Meeting the guru, one becomes invaluable; his soul 
merges in the soul. ||7|| 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਿਨਰਾਲਮੋ ਕਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ  
He does the pre-ordained worship of God and stays 
detached forever. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਰਾਤੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ॥੮॥੧੯॥ 
O Nanak, imbued devotionally and by reciting God’s 
name attains contentment.  



 ||8||19|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਕੇਤਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
No matter what anyone says. Cannot find God’s limits. 
ਮੈ ਿਨਧਿਰਆ ਧਰ ਏਕ ਤੰੂ ਮੈ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣਾ ॥੧॥ 
I have no place but You. You are my support. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਿਮ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
This is Nanak’s humble request that true name attains 
contentment. 
ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Giving up ego attains understanding. Union with God 
comes through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਹਉਮ ੈਗਰਬੁ ਗਵਾਈਐ ਪਾਈਐ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Abandoning ego and pride, one obtains wisdom by 
contemplating. 
ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਦੇ ਸਾਚੁ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥ 
Once the mind surrenders to God. He guides to realize 
the truth. ||2|| 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਸੇਵਾ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥ 
Reciting God all the time attains contentment. That is true 
worship! 
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗਈ ਚਾਲੈ ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥ 
No misfortune troubles one who follows God’s will. ||3|| 
ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ॥ 
One who follows God’s will attains the destiny. 
ਖੋਟੇ ਠਵਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਰਲੇ ਜੂਠਾਨੈ ॥੪॥ 
The counterfeit find no place there; they are mixed with 
the false. ||4|| 
ਿਨਤ ਿਨਤ ਖਰਾ ਸਮਾਲੀਐ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਪਾਈਐ  
Collect the genuine coins all the time and buy the true 
merchandise. 
ਖੋਟੇ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਨੀ ਲੇ ਅਗਿਨ ਜਲਾਈਐ ॥੫॥ 
Cannot find the counterfeit in God’s court, they are burnt 
in the fire. ||5||  
ਿਜਨੀ ਆਤਮੁ ਚੀਿਨਆ ਪਰਮਾਤਮੁ ਸਈੋ ॥ 
One who searches His soul is the supreme soul; 
ਏਕੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਬਰਖੁ ਹੈ ਫਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੋਈ ॥੬॥ 
There is only one sacred tree that bears sacred fruit. ||6|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਿਜਨੀ ਚਾਿਖਆ ਸਿਚ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ 



Those who taste the sacred fruit are truly satisfied. 
ਿਤੰਨਾ ਭਰਮੁ ਨ ਭੇਦੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੭॥ 
They recite God’s name and have no doubt or any 
difference. ||7|| 
ਹੁਕਿਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਚਲੁ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ॥ 
Due to previous deeds and by God’s will you came in the 
world; follow His will! 
ਅਉਗਿਣਆਰੇ ਕਉ ਗੁਣੁ ਨਾਨਕੈ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ॥੮॥੨੦॥ 
O Lord; grant virtues to the virtueless Nanak. Truth 
bestows honor. ||8||20|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਮਨੁ ਰਾਤਉ ਹਿਰ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਿਣਆ ॥ 
The mind imbued with the true name speaks the true 
name. 
ਲੋਕਾ ਦਾ ਿਕਆ ਜਾਇ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਿਣਆ ॥੧॥ 
What do the people lose, if it is pleasing to You, O Lord? 
||1|| 
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ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
As long as you live, recite God. 
ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਿਮਲੈ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The benefit of reciting God is to attain peace. ||1||Pause|| 
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਿਹ ਦਇਆਲ ਤੰੂ ॥ 
O kind God; please bless me with your true worship. 
ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧ ਸਾਲਾਿਹ  ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੰੂ ॥੨॥ 
I live by praising You. You are my destiny. ||2||   
ਦਿਰ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੰੂ ਜਾਣਹੀ ॥ 
The devotee is at your door O Lord. You know the pain! 
ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥੩॥ 
The strange thing is that Your worship removes the pain. 
||3|| 
ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣਸੀ ॥ 
The guru-willed knows that reciting Your name is 
accepted in Your court. 
ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥੪॥ 
The way to realize God is through guru’s teachings. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਿਰ ਭਾਉ ਤੋਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ॥ 
Being truthful and content intently, attains God’s name. 
ਮਨਹੁ ਛੋਿਡ ਿਵਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥੫॥ 



Eliminating the useless from the mind the true Lord 
bestows the truth. ||5|| 
ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥ 
True Lord bestows true love to the truthful. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਿਨਆਉ ਜੋ ਿਤਸ ੁਭਾਇਆ ॥੬॥ 
He administers the justice as He wishes. ||6|| 
ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਿਤ ਦੇਿਹ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥ 
O true merciful Lord; bestow truth the true gift on me. 
ਿਤਸੁ ਸੇਵੀ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥ 
Day and night, I serve the one whose name is priceless. 
||7|| 
ਤੰੂ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਢੀਆ ॥ 
You are sacred, I am lowly Your slave. 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇਹੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥ 
O Nanak, when God blesses, one finds truth! ||8||21|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਿਕਉ ਰਹੈ ਿਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ 
How birth and death is eliminated? How one unites with 
God? 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ ਘਣੋ ਿਨਤ ਸਹਸਾ ਦੋਈ ॥੧॥ 
Birth and death give pain and worry all the time. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਜੀਵਨਾ ਿਫਟੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਚਤੁਰਾਈ  
The life without name is useless. Cursed are the smart 
thoughts! 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਾਧੁ ਨ ਸੇਿਵਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without serving the devotee the guru; God does not 
accept His worship. ||1||Pause|| 
ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤਉ ਰਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
Coming and going ends when one finds the perfect guru. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਦੇਇ ਿਬਨਸੈ ਭਰ੍ਮ ੁਕੂਰਾ ॥੨॥ 
He gives the wealth of God’s name and false doubt is 
destroyed. ||2|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਜਸੁ ਗਾਏ  
Join the humble saintly beings; let us sing the praises of 
God. 
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੩॥ 
The guru-willed realizes God the primal Lord, the infinite 
Lord the emperor. ||3|| 
ਨਟੂਐ ਸਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 



The drama of the world is staged like the show of a 
juggler. 
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਐ ਉਝਰਤ ਨਹੀ ਬਾਰਾ ॥੪॥ 
See the play for a while and it disappears quickly. ||4|| 
ਹਉਮ ੈਚਉਪਿੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ 
Playing the game of chess in ego is false and proud. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰ ੈਸ ੋਿਜਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੫॥ 
Everbody loses; except one who realizes through guru’s 
teachings. ||5|| 
ਿਜਉ ਅੰਧੁਲੈ ਹਿਥ ਟੋਹਣੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ॥ 
God is my support as the stick is to the blind. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਟੇਕ ਹੈ ਿਨਿਸ ਦਉਤ ਸਵਾਰੈ ॥੬॥ 
Lord’s Name is my support, night and day. ||6|| 
ਿਜਉ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ  
As You keep so I live; God’s name is my support. 
ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥ 
At the end by His grace the mortal attains salvation. ||7|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਮੇਿਟਆ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
Reciting God’s name eliminates the sufferings of birth 
and death. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ॥੮॥੨੨॥ 
O Nanak, never forget God’s name. The perfect guru 
bestows salvation. ||8||22|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ 
Aasaa, Third Mahalla, Ashtapadees, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਿਸਿੰਮਰ੍ਿਤ ਸਰੁ ਤੇਰਾ ਸੁਰਸਰੀ ਚਰਣ ਸਮਾਣੀ ॥   
The scriptures and oceans are Your  and the Ganges is 
under Your feet. 
ਸਾਖਾ ਤੀਿਨ ਮੂਲੁ ਮਿਤ ਰਾਵੈ ਤੰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਿਵਡਾਣੀ ॥੧॥ 
The junction of three rivers is the essence of knowledge. 
That is how they praise You. ||1|| 
ਤਾ ਕੇ ਚਰਣ ਜਪੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Servant Nanak recites His name humbly and speaks the 
sacred words of worship. ||1||Pause|| 
ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਦਾਸ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥ 
You have million of servants. Your support is their life and 
mystic powers. 
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ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਿਕਆ ਕਿਰ ਆਿਖ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 
We cannot explain Your virtues. What can we say? ||2|| 
ਤੀਿਨ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਜੁਗ ਹੀ ਅੰਤਿਰ ਚਾਰੇ ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ॥ 
Your three qualities are in all ages and the four sources 
of creation. 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੩॥ 
The fortunate attains the highest state of mind and 
understands the mystery. ||3|| 
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥ 
You are the Creator; all are created by You. What can a 
mortal do? 
ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤੰੂ ਅਪਣੀ ਸਾਈ ਸਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥ 
One who You bestow Your grace on, merges with the 
truth. ||4|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੇਤੁ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ 
Whoever is born and dies, all recite Your name. 
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਹਰੋ ਮਨਮੁਿਖ ਿਫਰੈ ਇਆਣੀ ॥੫॥ 
The guru-willed realizes by Your grace. The self-willed 
childish wanders around! 
||5||  
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬਰ੍ਹਮ ੇਕਉ ਦੀਏ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
You gave the four Vedas to Brahma, He read and 
contemplated. 
ਤਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜਾ ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰੀ ॥੬॥ 
The ignorant did not realize Your command. Kept on 
entering hell and heaven. ||6|| 
ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਿਹ ਕਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ॥ 
You created emperors in all ages. They became so 
reciting Your name. 
ਿਤਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਿਕਆ ਕਿਰ ਆਿਖ ਵੀਚਾਰੀ ॥੭॥ 
They also did not find Your limits. What can I say? ||7|| 
ਤੰੂ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਦੇਿਹ ਤ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥ 
You are true; Your deeds are true. If You bless then only 
I can understand. 
ਜਾ ਕਉ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਿਹ ਅਪਣਾ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੮॥੧॥੨੩॥ 
One whom You explain the truth, intuitively merges in the 
name. ||8||1||23|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 



ਸਿਤਗੁਰ ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The guru has eliminated my doubt. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
The name of God is enshrined in my mind. 
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
I attained peace focusing on guru’s teachings. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥ 
Listen, O my mind, to the essence of spiritual wisdom. 
ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed attains the treasure of God’s name and 
the bestowal knows every way. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The greatness of meeting the true guru is? 
ਿਜਿਨ ਮਮਤਾ ਅਗਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥ 
It quenches the fire of possessiveness and desire; 
ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨॥ 
Imbued with peace, I sing the praises of the Lord. ||2|| 
ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
Without the perfect guru, no one realizes God. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥ 
Attached to the worldly wealth they are engrossed in 
duality. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੩॥ 
The guru-willed receives the name and sermon of the 
Lord. ||3|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਿਸਿਰ ਤਪੁ ਸਾਰ ੁ॥ 
Service to the guru is the essence of all services. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 
Enshrine God’s name in the mind the dispeller of 
sufferings. 
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਦੀਸੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥੪॥ 
The truthful appear truthful in His court. ||4|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
Serving the guru realizes the universe. 
ਆਪੁ ਪਛਾਿਣ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 
Realizing himself one realizes God. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੫॥ 
Destiny is reached through true learning. ||5|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ 



Serving the guru, one’s dynasty is  saved. 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Enshrining the sacred name in the heart. 
ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਿਚ ਦੁਆਰੇ ॥੬॥ 
The true praise shows up in the true court. ||6|| 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜ ਗੁਿਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
Lucky are those who are committed to guru’s service. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
They worship God all the time by reciting His name. 
ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਬਾਏ ॥੭॥ 
Through the name, one’s dynasty is liberated. ||7|| 
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Nanak speaks the truth.  
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥ 
Keep the name of Lord enshrined in your heart. 
ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥੨੪॥ 
Imbued with God’s worship attains salvation. ||8||2||24|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone lives by hoping in hope. 
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਿਨਰਾਸਾ ਹੋਈ ॥ 
Understanding His command, one becomes free of 
desire. 
ਆਸਾ ਿਵਿਚ ਸੁਤੇ ਕਈ ਲੋਈ ॥ 
Many are asleep in hope. 
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਾਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ 
He wakes up; whom the Lord awakens! ||1|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਇਆ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The guru made me understand the Name of God; without 
the name hunger does not go away. 
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ਨਾਮੇ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬਝੈੁ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੈ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The fire of desire is extinguished through God’s name. 
The name is attained by God’s grace.  
ਕਿਲ ਕੀਰਿਤ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥ 
In today’s age, realize divine knowledge through guru’s 
teachings. 
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਚੂਕੈ ਅiਭਮਾਨੁ ॥ 
By devotional worship, ego is eliminated. 



ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
Serving the true guru, one becomes approved. 
ਿਜਿਨ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਨੁ ॥੨॥ 
Know the One, who created hope. ||2|| 
ਿਤਸੁ ਿਕਆ ਦੀਜੈ ਿਜ ਸਬਦੁ ਸਣੁਾਏ ॥ 
What can you offer to the one who teaches you the divine 
wisdom? 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
His grace enshrines God’s name in the minds. 
ਇਹੁ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
Surrendering yourself eliminates ego. 
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥ 
One who realizes God’s command attains peace forever. 
||3|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
He does, and causes others to do. 
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ 
He enshrines His name in the mind of the guru-willed. 
ਆਿਪ ਭੁਲਾਵੈ ਆਿਪ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥ 
He misleads us, and He puts us back on the path. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਿਚ ਸਮਾਏ ॥੪॥ 
Through the true teachings of the guru, we merge in the 
true Lord. ||4|| 
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 
Guru’s teachings and sermon are true. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
The guru-willed say and preach for ages. 
ਮਨਮੁਿਖ ਮੋਿਹ ਭਰਿਮ ਭੋਲਾਣੀ ॥ 
The self-willed are deluded by doubt and attachment. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਿਫਰੈ ਬਉਰਾਣੀ ॥੫॥ 
Without God’s name everyone wanders around insane. 
||5|| 
ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਮਿਹ ਏਕਾ ਮਾਇਆ ॥ 
Throughout the three worlds, worldly enticement is the 
same? 
ਮੂਰਿਖ ਪਿੜ ਪਿੜ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
The fool reads and reads but holds tight to duality. 
ਬਹ ੁਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
He performs all sorts of rituals, but still suffers terrible 



pain. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
Serving the true guru, eternal peace is obtained. ||6|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੀਠਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾiਰ ॥ 
Contemplating guru’s teachings is a sweet nectar. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭੋਗੇ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ॥ 
Night and day, one enjoys it eliminating ego. 
ਸਹਿਜ ਅਨੰਿਦ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
When God showers His grace, we enjoy peace and 
contentment. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸਿਚ ਿਪਆਿਰ ॥੭॥ 
Imbued with God’s name, one loves the true Lord forever. 
||7|| 
ਹਿਰ ਜਿਪ ਪੜੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Contemplate and recite God’s name through guru’s 
teachings. 
ਹਿਰ ਜਿਪ ਪੜੀਐ ਹਉਮ ੈਮਾਿਰ ॥ 
Contemplating and reciting God’s name eliminates ego. 
ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਭਇ ਸਿਚ ਿਪਆਿਰ ॥ 
Recite God’s name with devotion and love.  
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਿਤ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੮॥੩॥੨੫॥ 
O Nanak, enshrine God’s name in your heart, through 
guru’s teachings. ||8||3||25|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ॥ 
Raag Aasaa, Third Mahalla, Ashtapadees, Eighth House, 
Kaafee: 
ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਿਤ ਊਪਜੈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Peace emanates from the guru; He puts out the fire of 
desire. 
ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ 
Attaining God’s name from the guru is the greatest honor. 
||1|| 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਿਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
O brother, recite only one name. 
ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਭਿਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seeing the world on fire, I hurried to Lord’s sanctuary. 
||1||Pause|| 



ਗੁਰ ਤੇ ਿਗਆਨੁ ਊਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
Spiritual wisdom emanates from the guru the essence of 
reality. 
ਗੁਰ ਤੇ ਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 
Obtained the treasure of worship and destiny from the 
guru. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
The guru-willed recites God’s name and realizes the 
reality. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥੩॥ 
The guru-willed praises and worships God enshrining the 
infinite name in the mind. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੂਖੁ ਊਪਜੈ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed attains peace, no pain anymore. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀਐ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੪॥ 
The guru-willed eliminates ego and the mind gets 
cleansed. ||4|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਆਪੁ ਗਇਆ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਝੋੀ ਪਾਈ ॥ 
Meeting the guru, the ego is eliminated and the universe 
is realized. 
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਪਸਿਰ ਰਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥ 
The divine light pervades. The soul merges with the soul. 
||5|| 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥ 
Through the teachings of the perfect guru the intellect 
improves. 
ਅੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਿਤ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੬॥ 
The soul is soothed and attains peace reciting God’s 
name. ||6|| 
ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਤਾਂ ਿਮਲੈ ਜਾਂ ਨਦਿਰ ਕਰੇਈ ॥ 
The perfect guru is found by God’s grace. 
ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਅਿਹ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥ 
All sins and sufferings are erased and never suffer again. 
||7|| 
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ਆਪਣੈ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥ 
Honor is in God’s hand. He bestows when one attunes to 
His name. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥ 



O Nanak, enshrining the treasure of name in the mind 
attains honor. ||8||4||26|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸੁਿਣ ਮਨ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇ ਤੰੂ ਆਪ ੇਆਇ ਿਮਲੈ ਮਰੇੇ ਭਾਈ ॥ 
Listening and enshrining God’s name in the mind realizes 
God O brother. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਸਚੈ ਿਚਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥ 
Worship God devotionally all the time enshrining Him in 
the mind. ||1|| 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ  
Recite only one name O brother. You will attain peace.  
ਹਉਮ ੈਦੂਜਾ ਦੂਿਰ ਕਿਰ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is a great honor to eliminate ego and duality. 
||1||Pause|| 
ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The gods, heroes, sages and humans long for this 
worship! It cannot be realized without the guru.  
ਪੰਿਡਤ ਪੜਦੇ ਜੋਿਤਕੀ ਿਤਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 
The scholar and astrologers read but cannot understand 
it. ||2|| 
ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਿਖਓਨੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
He keeps everyone in its place. No one can say anything. 
ਆਪੇ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ 
We receive whatever He gives. He is realized through the 
guru. ||3|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਿਤਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ 
All beings and creatures are His; He belongs to all. 
ਮੰਦਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥ 
Who can we call bad if there is someone else? ||4|| 
ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕਾ ਿਸਿਰ ਕਾਰਾ ॥ 
One command rules everyone and there is only one ruler. 
ਆਿਪ ਭਵਾਲੀ ਿਦਤੀਅਨੁ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਵਕਾਰਾ ॥੫॥ 
He leads them astray through greed and corruption in the 
hearts. ||5|| 
ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੀਿਤਅਨੁ ਬੂਝਿਨ ਵੀਚਾਰਾ  
He makes some the guru-willed. They contemplate and 
realize Him. 
ਭਗਿਤ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਤਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ॥੬॥ 
He bestows unlimited amount of worship to them. ||6|| 



ਿਗਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
Everything is true to the divine people. They realize the 
truth. 
ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਿਕਸੈ ਦੇ ਨ ਭੁਲਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਚੁ ਜਾਣਿਨ ਸੋਈ ॥੭॥ 
No one can misguide them. They know the truth. ||7|| 
ਘਰ ਮਿਹ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥  
The five passions reside in them and all contemplate their 
way. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਵਿਸ ਨ ਆਵਹੀ  ਨਾਿਮ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥ 
O Nanak, they cannot be controlled without the guru. 
God’s name eliminates ego. ||8||5||27|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
The priceless treasure is at home. There is nothing 
outside. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਿਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥ 
It is realized by the grace of the guru and the inner door 
opens. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥ 
God is realized by the grace of the guru O brother.  
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The priceless treasure of God’s name is inside. The guru 
shows it. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
The buyer of Lord’s name finds and obtains the jewel by 
contemplating. 
ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਦੇਖੈ ਮਕੁਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 
The inner door opens and sees the wondrous treasure of 
salvation. ||2|| 
ਅੰਦਿਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਿਹ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥ 
There are many palaces inside where the soul resides. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 
He obtains the fruits of his choice and never goes 
through birth and death again. ||3|| 
ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਿਲ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ  
The appraiser takes control of the priceless treasure 
through guru’s teachings. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮਿੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥ 
The treasure of God’s name is priceless. Only the guru-



willed get it. ||4|| 
ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਿਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਭਾਈ  
O brother the priceless treasure is inside. Find nothing 
searching outside. 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੈ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੫॥ 
Whole world wanders lost in doubt. The self-willed lose 
honor. ||5|| 
ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਿਰ ਝੂਠਾ ਜਾਈ  
The liar goes to someone else’s house leaving his own. 
ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥ 
He is caught like a thief and suffers pain without God’s 
name. ||6|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸਖੁੀਏ ਭਾਈ ॥ 
Those who know their inner self are happy, O brother! 
ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੭॥ 
They realize God in their heart through guru’s grace. ||7|| 
ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥ 
He bestows and makes us understand. Who do we 
complain to? 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੰੂ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥ 
O Nanak, recite God’s name and attain honor in God’s 
court. ||8||6||28|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਾਦੁ ਮੀਠਾ ਭਾਈ ॥ 
Those who recognize themselves enjoy the sweet taste 
O brother. 
ਹਿਰ ਰਿਸ ਚਾਿਖਐ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸਾਚੋ ਭਾਈ ॥੧॥ 
Those who intently taste God’s sublime essence attain 
salvation O brother. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲਾ ਿਨਰਮਲ ਮਿਨ ਵਾਸਾ ॥ 
God is the purest of the pure and resides in pure mind. 
ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਬਿਖਆ ਮਾਿਹ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Praising God through guru’s teachings one remains 
unaffected by corruption. ||1||Pause|| 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਆਪੁ ਨ ਜਾਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਈ  
Self cannot be realized without guru’s teachings. 
Everyone is ignorant o brother. 
ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥੨॥ 



Through guru’s teachings the mind is lit. Finally God’s 
name helps. ||2|| 
ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਿਮ ਵਰਤਦੇ ਨਾਮੇ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
Occupied with God’s name, deal with name and the 
name is their resolve. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮ ੇਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੩॥ 
With God’s name in the heart, on the tongue! The name 
is contemplated through guru’s teachings. 
ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Listen to God’s name believe in the name and praise the 
name. 
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮੇ ਮਹਲੁ ਪਾਈ ॥੪॥ 
Praising God’s name all the time enshrines the name in 
the mind. ||4|| 
ਨਾਮੇ ਹੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ 
The enlightenment and honor attains by reciting God’s 
name. 
ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥ 
Reciting God’s name attains peace and humility. ||5|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੰਨੀਐ ਮਨਮਿੁਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
Never believe anyone else except God’s name. The self-
willed are disgraced. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੬॥ 
In the city of death, they are tied and killed. They lose 
their lives in vain. ||6|| 
ਨਾਮੈ ਕੀ ਸਭ ਸਵੇਾ ਕਰੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ  
The guru-willed who realize God’s name worship the 
name. 
ਨਾਮਹੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਿਡਆਈ ॥੭॥ 
Reciting God’s name brings faith and honor. ||7|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ  
Whom God bestows receives His name. God’s name is 
understood through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸਭ ਿਕਛੁ ਨਾਵੈ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਪੂਰ ੈਭਾਿਗ ਕੋ ਪਾਈ ॥੮॥੭॥੨੯॥ 
O Nanak, everything is under the control of God’s name. 
Some obtain it by good luck. ||8||7||29|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla:     
ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨ ਜਾਣਿਨ ਿਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ 
Rejected by the husband lord, does not meet her lord. 



Cannot find happiness of the company of her lord. 
ਿਫਕਾ ਬੋਲਿਹ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ 
She talks bad, she has no humility and her thinking is 
different. ||1|| 
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਵਿਸ ਆਵੈ ॥ 
How can this mind come under control? 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀਐ ਿਗਆਨ ਮਤੀ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace she controls herself and attains 
knowledge. ||1||Pause|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਆਰੁ ॥ 
He adorns the happy soul-bride through true love. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥ 
Those who follow gurus will are adorned by God’s name 
with ease. ||2|| 
ਸਦਾ ਰਾਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸਭੁਾਇ  
They enjoy their beloved and the true bed with ease. 
ਿਪਰ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਮਹੋੀਆ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥ 
Enticed by the love of the beloved, enjoys peace meeting 
the beloved. ||3|| 
ਿਗਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥ 
Spiritual wisdom is an incomparable decoration of the 
happy soul-bride. 
 ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁਦੰਰੀ ਿਪਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੪॥ 
Through the love of the beloved she looks beautiful 
among all. ||4|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਵਿਚ ਰੰਗੁ ਰਿਖਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਿਖ ਅਪਾਿਰ ॥ 
The true unexplainable infinite Lord has dyed the happy 
soul bride in His own color. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥੫॥ 
She serves her true guru with true love and devotion. ||5|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਿਲ ਹਾਰੁ ॥ 
The happy soul bride adorns herself with a necklace of 
virtues around her neck. 
ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰਮਲੁ ਤਿਨ ਲਾਵਣਾ ਅੰਤਿਰ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥ 
She applies the perfume of love to her body and divine 
knowledge in the mind. ||6|| 
ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਸੇ ਊਤਮਾ ਜਿਤ ਪਿਤ ਸਬਦੇ ਹਇੋ  
Those imbued by God’s worship are sacred. This 
happens through guru’s teachings and attains higher 



conscious level. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹੈ ਿਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 
Without God’s name all are low life like worms in filth. ||7|| 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਭ ਿਫਰੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Everyone is full of ego. It cannot be eliminated without 
guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹ ੇਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name eliminate their 
ego and merge with the true Lord. ||8||8||30|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਚੇ ਰਤੇ ਸ ੇਿਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 
Imbued by the true Lord becomes true and the thinking 
becomes truthful forever. 
ਐਥੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਜਾਪਦੇ ਆਗੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Here, they are known in each and every home, hereafter, 
they are famous throughout the ages. ||1|| 
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ਏ ਮਨ ਰੂੜਹ੍ਹ੍ ੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤੰੂ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਹ੍ਾਇ ॥ 
O beautiful and joyful mind, imbue yourself with true 
color. 
ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If you recite the beautiful sermon! Then this tint does not 
go or fade. ||1||Pause|| 
ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਿਤ ਅਿਭਮਾਨੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਵਕਾਰ ॥ 
I am lowly, filthy, and egotistic; I am attached to the 
corruption of duality. 
ਗੁਿਰ ਪਾਰਿਸ ਿਮਿਲਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਏ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 
Meeting with guru the philosopher’s stone; transforms to 
gold and blends with the pure soul of the infinite Lord. 
||2|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਰੰਗੀਐ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥ 
No one can be dyed without the guru. Guru dyes with his 
color.  
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਇ ਜੋ ਰਤੇ ਿਸਫਤੀ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥ 
Those truly dyed by guru’s color, merge with truth by 
praising. ||3|| 
ਭੈ ਿਬਨੁ ਲਾਿਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ  
The color cannot be dye without culture. Also the mind 
does not become pure without love. 



ਿਬਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥ 
Doing deeds without sincerity are false and find no place 
to rest. ||4|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Those whom God dyes are dyed through the 
congregation of devotees. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥ 
The true congregation emanates from the perfect guru 
instinctively. ||5|| 
ਿਬਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਿਭ ਐਸੇ ਰਹਿਹ ਜੈਸੇ ਪਸ ੁਢੋਰ ॥ 
Without the true congregation the people wander like 
animals. 
ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍  ਕੀਤੇ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਭ ਚੋਰ ॥੬॥ 
They do not recognize the Creator. They are thieves 
without God’s name. ||6|| 
ਇਿਕ ਗੁਣ ਿਵਹਾਝਿਹ ਅਉਗਣ ਿਵਕਣਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
They purchase good deeds and sell bad deeds by guru’s 
grace.  
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਠਾ ਅੰਦਿਰ ਆਇ ॥੭॥ 
God’s name attained through guru’s worship. God’s 
name enshrines in the mind. ||7|| 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਧਧੰੈ ਲਾਇ ॥ 
God is the giver of all; He assigns tasks to each and 
every one. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਸਬਦੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥ 
O Nanak, the lord embellishes us with the name and 
unites us with Him through guru’s teachings. ||8||9||31|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਭ ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚਦੀ ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ  
Everyone longs for His name but whoever He bestows to, 
obtains it! 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਸੁਖੁ ਿਤਸ ੁਿਜਸੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥੧॥ 
Everything is painful without God’s name. One who 
enshrines God in the mind attains peace. ||1|| 
ਤੰੂ ਬੇਅੰਤੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
You are infinite and kind; I seek Your sanctuary. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
From the perfect guru the honor of God’s name is 
obtained. ||1||Pause|| 



ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਹੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ॥ 
God is omnipresent. He created the creation in many 
ways. 
ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ ਦੂਜਾ ਿਕਸੁ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥੨॥ 
He makes us act by His will. Who else can we say? ||2|| 
ਬੁਝਣਾ ਅਬੁਝਣਾ ਤੁਧੁ ਕੀਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ॥ 
You created the knowledge and ignorance. It is under 
Your control. 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਬਖਿਸਿਹ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਇਿਕ ਦਰਗਹ ਮਾਿਰ ਕਢੇ ਕੂਿੜਆਰ ॥੩॥ 
You forgive some and unite with You and punish the 
sinful in Your court. ||3|| 
ਇਿਕ ਧੁਿਰ ਪਿਵਤ ਪਾਵਨ ਹਿਹ ਤੁਧੁ ਨਾਮੇ ਲਾਏ  
Some are sacred right from destiny. You made them 
recite Your name. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਖੁੁ ਊਪਜੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥ 
Peace attains serving the guru. Realization comes 
through guru’s teachings. ||4|| 
ਇਿਕ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਿਵਖਲੀ ਪਤੇ ਨਾਵਹੁ ਆਿਪ ਖੁਆਏ ॥ 
Some are crooked, filthy and vicious; You deluded them 
from missing Your name. 
ਨਾ ਓਨ ਿਸਿਧ ਨ ਬੁਿਧ ਹੈ ਨ ਸੰਜਮੀ ਿਫਰਿਹ ਉਤਵਤਾਏ ॥੫॥ 
They have no wisdom, understanding and self-discipline; 
they wander around confused. ||5|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਪਣੀ ਿਤਸ ਨੋ ਭਾਵਨੀ ਲਾਏ ॥ 
Those blessed by You miss You intently. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਇਹ ਸੰਜਮੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥੬॥ 
These truthful, content and disciplined minds speak the 
pure words. ||6|| 
ਲੇਖਾ ਪਿੜ ਨ ਪਹੂਚੀਐ ਕਿਥ ਕਹਣੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Reading your account does not attain salvation. There is 
no limit to reading and explaining. 
ਗੁਰ ਤੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥ 
The realization comes from the guru. Following guru’s 
teachings attains knowledge. ||7|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਹੀ ਸੋਿਧ ਤੰੂ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Reform this mind and body contemplating guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ 
॥੮॥੧੦॥੩੨॥ 



O Nanak, the treasure of God’s name is in the body. It is 
obtained through unlimited love of the guru. ||8||10||32|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਿਚ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਿਰ ॥ 
Those adorned by guru’s teachings are the happy soul 
brides imbued with truth.  
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ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਿਪਰ ੁਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧॥ 
Realize the beloved Lord within you, contemplating 
guru’s teachings. ||1|| 
ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਬਖਸਾਇਆ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
Through merits, their demerits are forgiven and they 
embrace love for the Lord. 
ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਕਾਮਣੀ ਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The soul-bride obtains the Lord as her Husband; the guru 
made this possible. ||1||Pause|| 
ਇਿਕ ਿਪਰੁ ਹਦੂਿਰ ਨ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ  
Some do not know the presence of the Lord; they are 
deluded by doubt. 
ਿਕਉ ਪਾਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਡੋਹਾਗਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ  
How can the forsaken brides meet Him? Their life night 
passes in pain. ||2|| 
ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ  
Those, whose minds are filled with truth, perform truthful 
actions. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੇਵਿਹ ਸਹਜ ਿਸਉ ਸਚੇ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
Night and day, they serve the Lord with poise, and are 
absorbed in the true Lord. ||3|| 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈਆ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਿਬਖੁ ਖਾਿਹ ॥ 
The forsaken brides wander deluded by doubt; telling lies 
they eat filth. 
ਿਪਰੁ ਨ ਜਾਣਿਨ ਆਪਣਾ ਸੰੁਞੀ ਸਜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਿਹ  
They do not know their Husband Lord and suffer in pain 
alone in the bed. ||4|| 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਮਤੁ ਮਨ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਿਹ  
True Lord is only one; do not be deluded by doubt, O my 
mind. 
ਗੁਰ ਪੂਿਛ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਸਚੁ ਿਨਰਮਲੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਿਹ ॥੫॥ 
Consult the guru, serve the true Lord, and enshrine truth 



in the mind. ||5|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਆਪ ੁਗਵਾਇ ॥ 
The happy soul-bride always finds her Husband Lord and 
eliminates ego and pride. 
ਿਪਰ ਸੇਤੀ ਅਨਿਦਨੁ ਗਿਹ ਰਹੀ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੬॥ 
She remains attached to her Husband Lord, night and 
day, and she finds peace on the bed of truth. ||6|| 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਗਏ ਪਲੈ ਿਕਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Those who said mine, mine! have departed, without 
anything. 
ਮਹਲੁ ਨਾਹੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਅੰਿਤ ਗਈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੭॥ 
The separated one does not find Lord’s palace. Departs 
repenting in the end. ||7||    
ਸੋ ਿਪਰੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ  
My Husband Lord is one; I am in love with one. 
ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਖੁ ਲੋੜਿਹ ਕਾਮਣੀ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿੰਨ ਵਸਾਇ ॥੮॥੧੧॥੩੩॥ 
O Nanak, if the soul-bride longs for peace, she should 
enshrine Lord’s Name in her mind. ||8||11||33|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਚਖਾਇਓਨੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
Those, whom God causes to taste the nectar, intuitively 
enjoy the taste. 
ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਿਤਸ ਨੋ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧॥ 
True Lord is carefree; he does not have any greed. ||1|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਚਾ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੁਿਖ ਪਾਇ ॥ 
The nectar rains all the time; only the guru-willed drink it. 
ਮਨੁ ਸਦਾ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Their minds are forever rejuvenated and they intuitively 
sing the praises of God. 
||1||Pause|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਸਦਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦਿਰ ਖੜੀਆ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥ 
The self-willed are forever forsaken brides; they cry in 
pain standing at His door. ||2|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਪਰ ਕਾ ਸੁਆਦੁ ਨ ਆਇਓ ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਕਮਾਿਹ ॥੨॥ 
Those who do not enjoy the taste of their Husband Lord, 
they receive according to their pre-ordained destiny.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਜਮੈ ਸਚੁ ਨਾਮ ੁਵਾਪਾਰੁ ॥ 
The guru-willed sows the truth. Truth grows and they deal 
in the true name. 



ਜੋ ਇਤੁ ਲਾਹੈ ਲਾਇਅਨੁ ਭਗਤੀ ਦੇਇ ਭੰਡਾਰ ॥੩॥ 
Those, whom God has attached to this profitable venture, 
are granted the treasure of worship. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਹੋਾਗਣੀ ਭੈ ਭਗਿਤ ਸੀਗਾਿਰ ॥ 
The guru-willed is forever a happy soul-bride adorned by 
devotional worship. 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੁ ਰਖਿਹ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੪॥ 
Night and day, she enjoys her Husband Lord enshrining 
truth in the mind. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਆ ਆਪਣਾ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I praise those who enjoy their Husband Lord. 
ਸਦਾ ਿਪਰ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਹਿਹ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥ 
They dwell forever with their Husband Lord and eliminate 
ego from within. ||5|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਿਪਰ ਕੈ ਭਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥ 
Their bodies and minds are soothed and their faces are 
radiant from true love of their Husband Lord. 
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਿਪਰੁ ਰਵੈ ਹਉਮੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਿਰ ॥੬॥    
They enjoy their Husband Lord on the cozy bed 
conquering the ego and desire. ||6|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਘਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ ॥ 
He came home by His grace through guru’s infinite love. 
ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਹੋਾਗਣੀ ਕੇਵਲ  ਏਕੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੭॥ 
The happy soul-bride obtains one Lord as her husband. 
||7|| 
ਸਭੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਲਇਓਨੁ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਿਰ  
All of her sins are forgiven; the unitor unites her with Him. 
ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ  ਆਖੀਐ ਜੇ ਸੁਿਣ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੮॥੧੨॥੩੪॥ 
O Nanak, say such praises. May be He will listen with 
love! ||8||12||34|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਊਪਜੈ ਜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥ 
Virtue is obtained from the guru, when God causes us to 
meet Him. 
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ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਗਆਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹਇੋ ॥੧॥ 
Recite God’s name peacefully. This way the spiritual 
wisdom is revealed. ||1|| 
ਏ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣਿਹ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖੁ ਹਦੂਿਰ ॥ 



O my mind, do not think that God is far away; see Him 
close! 
ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸਬਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He hears and watches everything, is realized through 
guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਇਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
The guru-willed who recites God devotionally realizes 
himself. 
ਸਦਾ ਰਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
She enjoys her Husband Lord forever. Finds peace 
through the true name. ||2|| 
ਏ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਿਰ ਵੇਖੁ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੁ  
O my mind, no one belongs to you; contemplate guru’s 
teaching and find God. 
ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ਭਿਜ ਪਉ ਪਾਇਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੩॥ 
Go to Lord’s sanctuary, and find the door to salvation. 
||3|| 
ਸਬਿਦ ਸੁਣੀਐ ਸਬਿਦ ਬੁਝੀਐ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Listen to guru’s teachings and attain divine wisdom 
attuning to truth. 
ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ਮਹਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੪॥ 
Eliminate ego through guru’s teachings and attain peace 
in God’s abode. ||4|| 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨ ਹੋਇ ॥ 
In today’s age, God’s name is glorious. Without His name 
honor is not possible. 
ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਿਰ ਿਦਹਾੜੇ ਜਾਦੀ ਿਬਲਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥ 
The glory of the worldly wealth lasts only a few days; it 
disappears in an instant. ||5|| 
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਮੁਏ ਮਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 
Those who forget God’s name are better dead! 
ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥੬॥ 
Those who do not enjoy God’s sublime taste rot in filth. 
||6|| 
ਇਿਕ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ॥ 
He forgives some and unites with Him and attaches them 
to His name forever. 
ਸਚੁ ਕਮਾਵਿਹ ਸਿਚ ਰਹਿਹ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥੭॥ 
They practice truth, remain truthful and merge with truth. 



||7|| 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਣੀਐ ਨ ਦੇਖੀਐ ਜਗੁ ਬੋਲਾ ਅੰਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਭਰਮਾਇ ॥ 
The world is deaf blind and doubtful; cannot hear or see 
without guru’s teachings! 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਸੀ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੈ ਰਜਾਇ ॥੮॥ 
Suffers pain without God’s name. The name is received 
by His will. ||8|| 
ਿਜਨ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Those who put their mind to Godly teachings become 
pure and attain salvation. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੇ ਦਿਰ ਸਚੇ ਜਾਣੁ ॥੯॥੧੩॥੩੫॥ 
O Nanak, they never forget God’s name. They are known 
as truthful in God’s court. ||9||13||35|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਸਬਦੌ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥ 
Through guru’s teachings they become His devotees and 
their divine words are true. 
ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮੰਿਨਆ ਸਿਚ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Intently enshrining God’s name in the mind eliminates 
ego and merges with truth. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Reciting God’s name brings honor to the devotee. 
ਸਫਲੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਹ ੈਿਤਨਹਹ੍ ਮਾਨੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Their coming into this life is fruitful. Everyone respects 
them. ||1||Pause|| 
ਹਉਮ ੈਮੇਰਾ ਜਾਿਤ ਹੈ ਅਿਤ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
It eliminates ego possessiveness anger and false pride. 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਤਾ ਜਾਿਤ ਜਾਇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥ 
Surrendering to guru’s teachings eliminates social status. 
The soul merges with Godly soul. ||2|| 
ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭਿੇਟਆ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
Meeting with the perfect guru, my life has become fruitful. 
ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਇਆ ਭਰੇ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 
I obtained the treasure of the overflowing store of God’s 
name by reciting. ||3|| 
ਆਵਿਹ ਇਸੁ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Those who love God’s name come to purchase the 
merchandise. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 



The guru-willed acquire this wealth contemplating guru’s 
teachings in the mind. ||4|| 
ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
The self-willed egotistic does not know the essence of 
God’s worship. 
ਧੁਰਹੁ ਆਿਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੫॥ 
They are lost from destiny losing everything gambling. 
||5|| 
ਿਬਨੁ ਿਪਆਰੈ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਿਰ ॥ 
Cannot worship or attain peace without devotion. 
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਿਰ ॥੬॥ 
Worshipping the guru attains deep love and contentment. 
||6|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਭਗਿਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Whoever God blesses; worships Him through guru’s 
teachings. 
ਿਹਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮ ੈਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ॥੭॥ 
Enshrine one name in the mind eliminating ego and 
duality. ||7|| 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਿਤ ਪਿਤ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਸਵਾਿਰ ॥ 
Only God’s name is the social status and honor of His 
devotees. He adorns them. 
ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਿਤਸ ਕੀ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਕਾਰਜੁ ਸਾਿਰ ॥੮॥ 
They humbly remain in His refuge forever. He takes care 
of them as He wishes. ||8|| 
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ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ  
God’s worship is unique. It is performed through guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ਭ ੈਭਗਤੀ ਨਾਿਮ ਸਵਾਿਰ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥ 
O Nanak, enshrining God’s name in the mind is God’s 
worship. ||9||14||36||     
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Aasaa, Third Mahalla: 
ਅਨ ਰਸ ਮਿਹ ਭਲੋਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਪਾਇ  
Deluded by other tastes suffers pain without God’s name. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਿਟਓ ਿਜ ਸਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ 
He does not meet the true guru who teaches the truth. 
||1|| 
ਏ ਮਨ ਮੇਰ ੇਬਾਵਲੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਿਖ ਸਾਦੁ ਪਾਇ  



O my ignorant mind, taste God’s name and enjoy it. 
ਅਨ ਰਿਸ ਲਾਗਾ ਤੰੂ ਿਫਰਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enjoying the other tastes you are wasting your life. 
||1||Pause|| 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਿਨਰਮਲੇ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਰਹਿਹ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
In this age the guru-willed attuned to God’s name are 
pure.  
ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਿਕਆ ਕਿਰ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥੨॥ 
Cannot achieve anything without good fortune. What can 
I say? ||2|| 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਸਬਿਦ ਮਰਿਹ ਮਨਹੁ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥ 
Surrendering to guru’s teachings realizes self and 
eliminates ego and other bad deeds. 
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਿਜ ਪਏ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ॥੩॥ 
Go to guru’s sanctuary! The bestowal will bless. ||3|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਖੁ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
Peace is not attained without God’s name and the pain 
does not depart. 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਿਪਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥੪॥ 
This world enticed and deluded by the worldly pleasure is 
lost in doubt. ||4|| 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਿਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਿਕਆ ਕਿਰ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
The divorcee does not know the essence of the husband 
Lord. What is idea of wearing make up? 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਜਲਦੀਆ ਿਫਰਿਹ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਨ ਭਤਾਰੁ ॥੫॥ 
They burn night and day because they do not enjoy 
husband’s love. ||5|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਿਵਚਹ ੁਆਪੁ ਗਵਾਇ  
The happy soul-brides attain the destiny by eliminating 
ego. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਅਪਣੇ ਸਿਹ ਲਈਆ ਿਮਲਾਇ ॥੬॥ 
Adorned by guru’s teachings they unite with the Husband 
Lord. ||6|| 
ਮਰਣਾ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ  
They forgot death enticed by the filth of worldly 
pleasures. 
ਮਨਮੁਖ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਭੀ ਮਰਿਹ ਜਮ ਦਿਰ ਹੋਿਹ ਖੁਆਰੁ ॥੭॥ 
The self-willed take birth and die again and again; they 
are disgraced at the door of the devil of death. ||7|| 



ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਸੇ ਿਮਲੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Those, whom God wants, unites with Him through guru’s 
teachings.  
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੮॥੨੨॥੧੫॥੩੭॥ 
O Nanak, those absorbed in God’s name look great in 
God’s court. ||8||22||15||37|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ 
Aasaa, Fifth Mahalla, Ashtapadees, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized guru’s grace. 
ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ 
Console with five and make five enemies. 
ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ॥੧॥ 
Consolidate five and lose five. ||1|| 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਿਬਿਧ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
This is how the village is settled. 
ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting guru’s divine teachings the ill will departs. 
||1||Pause|| 
ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਵਾਿਰ ॥ 
The fence of true faith has been built around it. 
ਫਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੨॥ 
Put strong doors of guru’s spiritual wisdom. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਬੀਜਹੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥ 
Sow the crop of God’s name O brother! 
ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ ॥੩॥ 
Make a deal of worshipping guru all the time. ||3|| 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਿਭ ਹਾਟ ॥ 
Fill up the shop with peace and contentment. 
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ॥੪॥ 
There is only one rich businessman in that place. ||4|| 
ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਿਤ ॥ 
He does not collect tax or fines or asks for donations. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥੫॥ 
The guru gives shelter to the end. ||5|| 
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਿਦ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥ 
Load the priceless merchandise of God’s name and take 
the cargo along with. 
ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ॥੬॥ 



O guru-willed; make profit and go home. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਿਸਖ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
The guru is the banker and the devotees are the traders. 
ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮਹ੍ਾਰੇ ॥੭॥ 
They buy God’s name and keep it safe. ||7|| 
ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਿਰ ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥ 
One who serves the guru lives in this house. 
ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੮॥੧॥ 
O Nanak, the divine city is eternal. ||8||1|| 
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ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ 
Aasaavaree, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
My mind is in love with the Lord. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਤ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੀ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite God’s name in the company of devotees. This is 
the true practice. ||1||Pause|| 
ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ਘਣੀ ਿਚਤਵਤ ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ॥ 
I have intense longing to visualize Him and I picture Him 
many ways. 
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥ 
O merciful God, be kind and bestow your grace. ||1||  
ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਿਮਿਲਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ  
My stranger soul has come to join the company of 
devotees. 
ਿਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਚਾਹਤਾ ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾਮਿਹ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
The sacred merchandise that I want is attained reciting 
God’s name lovingly. ||2|| 
ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਿਬਨਿਸ ਜਾਿਹ ਿਖਨ ਮਾਿਹ  
All tastes of the worldly pleasure disappear in a moment. 
ਭਗਤ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਸਉ ਸੁਖੁ  ਭੁੰਚਿਹ ਸਭ ਠਾਇ ॥੩॥ 
Your devotees dyed in Your name enjoy peace 
everywhere. ||3|| 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਤਉ ਪੇਖੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ  
The whole world is seen perishing. Only God’s name 
lives forever. 
ਕਿਰ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ਸਾਧ ਿਸਉ ਿਨਹਚਲੁ ਪਾਵਿਹ ਠਾਉ ॥੪॥ 



Be friends with the devotees and attain the immortal 
state. ||4|| 
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੋਊ ਹਤੋ ਨ ਸਾਥ ॥ 
Friends, acquaintances, children and relatives - none of 
these accompany you. 
ਏਕੁ ਿਨਵਾਹੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਥ ॥੫॥ 
Only God’s name goes with you. God protects the poor. 
||5|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਿਹਥ ਭਏ ਲਿਗ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਓ ਤੇਹ ॥ 
Hanging to the boat of guru’s feet, the world ocean is 
crossed over. 
ਭੇਿਟਓ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਚਾ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਨੇਹ ॥੬॥ 
Meeting with the perfect guru I embraced the true love for 
God. ||6|| 
ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜਾਚਨਾ ਿਵਸਰੁ ਨ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ  
The prayer of Your devotee is that I never forget You 
while breathing or eating. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਭਲਾ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਕਾਰਜ ਰਾਿਸ ॥੭॥ 
Whatever pleases You is good. All deeds are fulfilled by 
your grace. ||7|| 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਮਲੇ ਉਪਜੇ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥ 
I met my beloved the ocean of peace and supreme joy 
has welled up in me. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁਖ ਿਮਟੇ ਪਰ੍ਭ ਭਟੇੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੮॥੧॥੨॥ 
Says Nanak all my pains have been eradicated 
surrendering to Lord of supreme joy. ||8||1||2|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਿਤ 
Aasaa, Fifth Mahalla, Birharray ~ Songs Of Separation 
To Be Sung In The Tune Of The Chhants. Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੧॥ 
Reciting the name of God; I admire visualizing Him.! ||1|| 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖ ਬੀਸਰਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਿਕਉ ਤਜਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥ 
Why should you forget the one; missing whom the 
sufferings depart. ||2|| 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਿਹ ਿਪਆਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥ 
I sell myself to a saint if he can unite me with my beloved. 
||3|| 



ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਫੀਕੇ ਤਿਜ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥ 
The pleasures and adornments of the ill are bland; I gave 
them up O mother! ||4|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਜ ਗਏ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 
Lust, anger and greed left me, O beloved, when I fell at 
the feet of the guru. ||5|| 
ਜੋ ਜਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਿਸਉ ਿਪਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੬॥ 
Those humble beings imbued with God O beloved, do not 
go anywhere else. ||6|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਚਾਿਖਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥ 
Those who taste God’s sublime taste O beloved, remain 
satisfied and content. ||7|| 
ਅੰਚਲੁ ਗਿਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥ 
One who hangs on to devotee’s lap, O Nanak, crosses 
over the terrible world-ocean. ||8||1||3|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਟੀਐ ਿਪਆਰੇ ਜਬ ਭੇਟ ੈਹਿਰ ਰਾਇ ॥੧॥ 
The pains of birth and death are removed, O beloved, 
when the mortal meets the Lord, the emperor. ||1|| 
ਸੁੰਦਰੁ ਸਘੁਰੁ ਸਜੁਾਣੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਇ ॥੨॥ 
God is beautiful, refined and wise. - He shows me the 
way of life. ||2|| 
ਜੋ ਜੀਅ ਤੁਝ ਤੇ ਬੀਛੁਰੇ ਿਪਆਰੇ ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥੩॥ 
The beings that separate from You, O beloved are born 
and dead eating filth. ||3|| 
ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਮਲੇਿਹ ਸੋ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੪॥ 
Whom You want; unites with You O beloved. I touch his 
feet. ||4|| 
ਜੋ ਸੁਖੁ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਿਪਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥ 
That happiness attained visualizing You O beloved 
cannot be described. ||5|| 
ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੁਟਈ ਿਪਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 
True Love cannot be broken, O beloved; it remains 
forever. ||6|| 
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ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਭਲਾ ਿਪਆਰੇ ਤੇਰੀ ਅਮਰੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥ 
Whatever pleases You is good, O beloved; Your will is 
eternal. ||7|| 
ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਿਪਆਰੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥ 
O Nanak, those imbued with the love of God O beloved 



remain intoxicated intuitively. ||8||2||4|| 
ਸਭ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਹਉ ਸੁਨਾਇ ॥੧॥ 
You know everything O beloved. Who do I go and tell? 
||1|| 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਪਿਹਰਿਹ ਖਾਇ ॥੨॥ 
You are the giver to all beings; they eat and wear 
whatever You give! ||2|| 
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ ਿਪਆਰੇ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥ 
Pleasure and pain come by Your Will, O beloved; they do 
not come from any other place. ||3|| 
ਜੋ ਤੰੂ ਕਰਾਵਿਹ ਸੋ ਕਰੀ ਿਪਆਰੇ ਅਵਰੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥  
Whatever You cause me to do; I do O beloved; I cannot 
do anything else. ||4|| 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਿਪਆਰੇ ਿਜਤੁ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੫॥ 
All days and nights are blessed, O beloved, when I recite 
God’s name. ||5|| 
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਪਆਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇ ॥੬॥ 
I do whatever is written in my fate o beloved. ||6|| 
ਏਕੋ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੭॥ 
God is omnipresent O beloved. He pervades in everyone. 
||7|| 
ਸੰਸਾਰ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਿਰ ਲੈ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਾਇ 
॥੮॥੩॥੨੨॥੧੫॥੨॥੪੨॥ 
Save me from the worldly dark well O beloved. Nanak is 
at God’s refuge. 
 ||8||3||22||15||2||42|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਿਲਖੀ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Patee Likhee ~ The Poem Of 
The Alphabet: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ  ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਸੈ ਸੋਇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਿਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਭਇਆ ॥ 
Letter Sassa: He who created the world, is one master of 
all. 
ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਿਚਤੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ॥੧॥ 
Those who attune to Him keep serving. Their birth is 
fruitful. ||1|| 
ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 
O foolish mind, why forget Him? 



ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਿਹ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪਿੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When your account opens O brother, then you will be 
judged. ||1||Pause|| 
ਈਵੜੀ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਈੋ ॥ 
Letter Eevree: The primal Lord is the true giver. 
ਏਨਾ ਅਖਰਾ ਮਿਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਿਤਸੁ ਿਸਿਰ ਲੇਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 
The guru-willed who realizes God from these letters shall 
not be accounted for. ||2|| 
ਊੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Letter Ooraa: Sing the praises of the one whose limits 
cannot be found. 
ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਸੇਈ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥ 
Those who serve and practice truth, obtain the fruit of 
their service. ||3|| 
ਙੰਙੈ ਿਙਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੜਆ ਪੰਿਡਤੁ ਸੋਈ ॥ 
Nganga: One who understands spiritual wisdom 
becomes a religious scholar. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥ 
One who recognizes One Lord among all beings does not 
talk of ego. ||4|| 
ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੂਏ ਿਵਣੁ ਸਾਬੂਣੈ ਉਜਿਲਆ ॥ 
Kakka: When the hair grows grey, then it looks clean 
without soap. 
ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰ ੂਆਏ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿਲ ਬੰਿਧ ਲਇਆ ॥੫॥ 
The hunters of the justice of destiny come and tie you up 
with the chains of worldly pleasures||5||. 
ਖਖੈ ਖੰੁਦਕਾਰੁ ਸਾਹ ਆਲਮੁ ਕਿਰ ਖਰੀਿਦ ਿਜਿਨ ਖਰਚੁ ਦੀਆ ॥ 
Khakha: The Creator the emperor of the world buys and 
sells. 
ਬੰਧਿਨ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਿਧਆ ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੬॥ 
The whole world is bound by His command. No other 
command prevails. ||6|| 
ਗਗੈ ਗੋਇ ਗਾਇ ਿਜਿਨ ਛੋਡੀ ਗਲੀ ਗੋਿਬੰਦੁ ਗਰਿਬ ਭਇਆ ॥ 
Gagga: One who gives up singing God’s sermon rots in 
ego? 
ਘਿੜ ਭਾਂਡੇ ਿਜਿਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚਾੜਣ ਵਾਹੈ ਤਈ ਕੀਆ ॥੭॥ 
One who shaped the pots and made the kiln, decides 
when to put them in it. ||7|| 
ਘਘੈ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਿਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਿਗ ਰਹੈ ॥ 



Ghagha: The devotee who performs service, follows 
guru’s teachings. 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਿਹਬੁ ਰਮਤੁ ਰਹ ੈ॥੮॥ 
Realizes good or bad the same. This way he merges with 
God. 
ਚਚੈ ਚਾਿਰ ਵੇਦ ਿਜਿਨ ਸਾਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਿਰ ਜੁਗਾ ॥ 
Chacha: He who created the four Vedas, the four sources 
of creation and four ages 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਪਿੜਆ ਪੰਿਡਤੁ ਆਿਪ ਥੀਆ ॥੯॥ 
In all ages the yogis and the scholars contemplate the 
creation. ||9|| 
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Cਛੈ ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ ॥ 
Chhachha: Ignorance exists in everyone; doubt is Your 
doing; O Lord. 
ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਗੁਰੂ ਿਮਿਲਆ ॥੧੦॥ 
Having created doubt, You cause them to wander in 
delusion; those whom You bless;  meet the guru. ||10|| 
ਜਜੈ ਜਾਨੁ ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭੀਖ ਭਿਵਆ ॥ 
Jajja: A mortal who begs for life wanders begging through 
millions of lifes. 
ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਮੈ ਸੁਿਣਆ ॥੧੧॥ 
There is only one who gives or takes; I heard none else. 
||11|| 
ਝਝੈ ਝੂਿਰ ਮਰਹ ੁਿਕਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੋ ਿਕਛੁ ਦੇਣਾ ਸੁ ਦੇ ਰਿਹਆ ॥ 
Jhajha: Why worry o mortal. He gives whatever he has to 
give. 
ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ੁਚਲਾਏ ਿਜਉ ਜੀਆ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਪਇਆ ॥੧੨॥ 
He gives and checks by His command what the beings 
deserve. ||12|| 
ਞੰਞੈ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜਾ ਦੇਖਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 
Nyanya: Whatever God bestows I see. There is no one 
else. 
ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਏਕੁ ਵਿਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧੩॥ 
God is omnipresent. He resides in the mind. ||13|| 
ਟਟੈ ਟੰਚੁ ਕਰਹ ੁਿਕਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘੜੀ ਿਕ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ॥ 
Tatta: Why are you hoarding o mortal. You are a guest 
for a moment. 
ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰਹੁ ਅਪਣਾ ਭਾਿਜ ਪੜਹੁ ਤੁਮ ਹਿਰ ਸਰਣਾ ॥੧੪॥ 



Do not waste your life in a gamble. Hurry to Lord’s 
sanctuary! ||14|| 
ਠਠੈ ਠਾਿਢ ਵਰਤੀ ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 
T’hat’ha: Peace pervades in those who humbly surrender 
to God. 
ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ਸੇਈ ਜਨ ਿਨਸਤਰ ੇਤਉ ਪਰਸਾਦੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥ 
Those attuned to God attain salvation and peace by 
guru’s grace. ||15|| 
ਡਡੈ ਡੰਫੁ ਕਰਹੁ ਿਕਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸ ੁਸਭੁ ਚਲਣਾ ॥ 
Dadda: Why do you pretend, whatever exists has to die. 
ਿਤਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥੧੬॥ 
Worshipping God attains peace. God resides in 
everyone. ||16|| 
ਢਢੈ ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੈ ਆਪੇ ਿਜਉ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਕਰੇ  
Dhadha: He builds and destroys as He wishes. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਿਤਸੁ ਿਨਸਤਾਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧੭॥ 
He checks after creating by His command. Bestows 
salvation whomever he wishes. ||17|| 
ਣਾਣੈ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਈੋ ॥ 
Nhannah: One who enshrines God in the mind praises 
Him. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਕਰਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧੮॥ 
Those whom God unites with Him, never take birth again. 
||18|| 
ਤਤੈ ਤਾਰੂ ਭਵਜਲੁ ਹੋਆ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Tatta: The terrible world-ocean is so vast; its limits cannot 
be found. 
ਨਾ ਤਰ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹਮ ਬੂਡਿਸ ਤਾਿਰ ਲੇਿਹ ਤਾਰਣ ਰਾਇਆ ॥੧੯॥ 
I do not have a boat or a raft; I am drowning - save me, O 
savior Lord! ||19|| 
ਥਥੈ ਥਾਿਨ ਥਾਨੰਤਿਰ ਸੋਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹਆੋ ॥ 
T’hat’ha: He abides in all high and low places of interest. 
Everything happens by His grace. 
ਿਕਆ ਭਰਮੁ ਿਕਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ॥੨੦॥ 
What is doubt or the worldly pleasure? Whatever pleases 
Him is good. ||20|| 
ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਿਕਸੈ ਦੋਸ ੁਕਰੰਮਾ ਆਪਿਣਆ  
Dadda: Do not blame anyone else; blame your own 
deeds. 



ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ੁਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥੨੧॥ 
Whatever I did, I received; do not have to blame anyone 
else. ||21|| 
ਧਧੈ ਧਾਿਰ ਕਲਾ ਿਜਿਨ ਛੋਡੀ ਹਿਰ ਚੀਜੀ ਿਜਿਨ ਰੰਗ ਕੀਆ ॥ 
Dhadha: One who created the creation. Gave identity to 
everything. 
ਿਤਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭਨੀ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੨੨॥ 
Everyone receives whatever he or she earned; God gives 
by His order. ||22|| 
ਨੰਨੈ ਨਾਹ ਭੋਗ ਿਨਤ ਭੋਗੈ ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਮਹ੍ਿਲਆ ॥ 
Nanna: The Husband Lord enjoys eternal pleasure. He is 
not seen or understood. 
ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਿਣ ਭੈਣੇ ਕੰਤੁ ਨ ਕਬਹੰੂ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ॥੨੩॥ 
I am called the happy soul-bride, O sister, but I never met 
my Husband Lord. ||23|| 
ਪਪੈ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ॥ 
Pappa: The Supreme King, the transcendent Lord, 
created the world to see how it functions. 
ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥੨੪॥ 
He sees and understands, and knows everything; He 
abides inside out. ||24|| 
ਫਫੈ ਫਾਹੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਾਸਾ ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਿਲ ਬੰਿਧ ਲਇਆ ॥ 
Faffa: The whole world is caught in the noose of death 
tied by the chains of devil of death. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸ ੇਨਰ ਉਬਰੇ ਿਜ ਹਿਰ ਸਰਣਾਗਿਤ ਭਿਜ ਪਇਆ ॥੨੫॥ 
Those who take God’s refuge are saved by the grace of a 
guru. ||25|| 
ਬਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚਉਪਿੜ ਕੀਤੇ ਚਾਿਰ ਜੁਗਾ ॥ 
Babba: He started playing the game of chess creating 
four ages. 
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ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਣ ਆਿਪ ਲਗਾ ॥੨੬॥ 
He made everyone the pawns and He threw the dice. 
||26|| 
ਭਭੈ ਭਾਲਿਹ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਭਉ ਪਇਆ ॥ 
Bhabha: Those who became sincere by guru’s grace 
started searching and realized the reward. 
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਨ ਚੇਤਿਹ ਮੂੜੇ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ॥੨੭॥ 
The self-willed ignorant wanders around and does not 



miss God. Keeps going through millions of lifes. ||27|| 
ਮੰਮੈ ਮੋਹੁ ਮਰਣੁ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਤਬ ਚੇਤਿਵਆ  ॥ 
Mamma: Enticed by the emotional attachment, did not 
surrender to God. Realized only at the time of death. 
ਕਾਇਆ ਭੀਤਿਰ ਅਵਰੋ ਪਿੜਆ ਮੰਮਾ ਅਖਰੁ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨੮॥ 
As long as he lived he read other things and forgot the 
letter ‘m’, which stands for marnaa (death). ||28|| 
ਯਯੈ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਵੀ ਕਦ ਹੀ ਜੇ ਕਿਰ ਸਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
Yaya: He is never born again if he recognizes the true 
Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਖੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੨੯॥ 
The guru-willed speaks and understands that there is 
only One God. ||29|| 
ਰਾਰੈ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਜੇਤੇ ਕੀਏ ਜੰਤਾ  
Rarra: The Lord abides in all, those He created. 
ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਸਭ ਲਾਏ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੩੦॥ 
He created and put everyone to work. The blessed recite 
God’s name. ||30|| 
ਲਲੈ ਲਾਇ ਧੰਧੈ ਿਜਿਨ ਛੋਡੀ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕੀਆ ॥ 
Lalla: He who put them to work also created the worldly 
pleasure. Enticement to it tastes sweet. 
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਮ ਕਿਰ ਸਹਣਾ ਭਾਣੈ ਤਾ ਕੈ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੩੧॥ 
By God’s will, the eating and drinking should be treated 
equal. ||31|| 
ਵਵੈ ਵਾਸੁਦੇਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਿਜਿਨ ਵੇਸੁ ਕੀਆ ॥ 
Wawa: People disguise themselves in different robes to 
realize God; 
ਵੇਖੈ ਚਾਖੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥੩੨॥ 
He watches tastes and knows everything. He lives inside 
out. ||32|| 
ੜਾੜੈ ਰਾਿੜ ਕਰਿਹ ਿਕਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹ ੁਿਜ ਅਮਰੁ ਹੋਆ ॥ 
Rarra: Why do you quarrel, O mortal? Recite God who is 
immortal. 
ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹੁ ਸਿਚ ਸਮਾਵਹ ੁਓਸ ੁਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਆ ॥੩੩॥ 
Worship Him and get absorbed in the true Lord and 
praise Him. ||33|| 
ਹਾਹੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਿਜਿਨ ਿਰਜਕੁ ਦੀਆ ॥ 
Haha: There is no other giver than Him; He who created 
gives to eat. 



ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵਹੁ ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਆ ॥੩੪॥ 
Recite God’s name and merge with Him. Take advantage 
of God’s name all the time. ||34|| 
ਆਇੜੈ ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਛੋਡੀ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥ 
Airaa: He created the world the way he wanted and 
continues to do so. 
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਇਵ ਕਿਹਆ ॥੩੫॥੧॥ 
He acts, and causes others to act, He knows everything; 
so says Nanak the poet. ||35||1|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ 
Raag Aasaa, Third Mahalla, Patee - The Alphabet: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace 
ਅਯੋ ਅੰਙੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਇਆ ਕਾਖੈ ਘੰਙੈ ਕਾਲੁ ਭਇਆ ॥ 
Through letters Ayo and Angai, the world was created. 
Through Kaakhai, Ghangai, It shall vanish. 
ਰੀਰੀ ਲਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਿੜ ਅਵਗਣ ਗੁਣ ਵੀਸਿਰਆ ॥੧॥ 
Reeree, Laalee: People commit sins, falling in vice, they 
forget virtue. ||1|| 
ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੰੂ ਕੀ ਪਿੜਆ ॥ 
O mortal, what type of account you studied. 
ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੈ ਿਸਿਰ ਰਿਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You have to pay your account! ||1||Pause|| 
ਿਸਧੰਙਾਇਐ ਿਸਮਰਿਹ ਨਾਹੀ ਨੰਨੈ ਨਾ ਤੁਧੁ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 
Letter Nanna: You did not intently recite God’s name. 
ਛਛੈ ਛੀਜਿਹ ਅਿਹਿਨਿਸ ਮੂੜੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਜਿਮ ਪਾਕਿੜਆ ॥੨॥ 
Chhachha: O ignorant, you are getting weaker all the 
time; you cannot get away from the grip of the devil of 
death! ||2|| 
ਬਬੈ ਬੂਝਿਹ ਨਾਹੀ ਮੂੜੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥ 
Babba: O ignorant you do not understand. Deluded by 
doubt you are wasting your life. 
ਅਣਹੋਦਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਓ ਪਾਧਾ ਅਵਰਾ ਕਾ ਭਾਰੁ ਤੁਧੁ ਲਇਆ ॥੩॥ 
You call yourself a teacher without justifying. You are 
carrying the burden of others on your head. ||3|| 
ਜਜੈ ਜੋਿਤ ਿਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਿਹਗਾ ॥ 
Jajja: You have been robbed of your Light, O fool; you 
will repent at the end. 
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੰੂ ਚੀਨਿਹ ਨਾਹੀ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵਿਹਗਾ ॥੪॥ 



You are not following guru’s teachings; will be born again 
and again. ||4|| 
ਤੁਧੁ ਿਸਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਪੜੁ ਪੰਿਡਤ ਅਵਰਾ ਨੋ ਨ ਿਸਖਾਿਲ ਿਬਿਖਆ ॥ 
Read; what is in your fate o scholar. Do not teach bad 
things to others. 
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ਪਿਹਲਾ ਫਾਹਾ ਪਇਆ ਪਾਧੇ ਿਪਛ ੋਦੇ ਗਿਲ ਚਾਟਿੜਆ ॥੫॥ 
First the noose is in teacher’s neck, afterward it will be on 
student’s neck. ||5|| 
ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥ 
Sassa: You lost self-discipline o fool, you accepted a 
wrong gift. 
ਸਾਈ ਪੁਤਰ੍ ੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਧਾਿਨ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥੬॥ 
The intentions of the alms-giver are just like your own; by 
accepting his awns you have cursed your own life. ||6|| 
ਮੰਮੈ ਮਿਤ ਿਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਹਉਮ ੈਵਡਾ ਰੋਗੁ ਪਇਆ ॥ 
Mamma: You have been cheated of your intellect, you 
fool, you are afflicted with the great disease of ego. 
ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਨ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍ਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਹੁਤਾਜੁ ਭਇਆ ॥੭॥ 
You did not search God in your soul, instead searched for 
worldly wealth. ||7|| 
ਕਕੈ ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਭਰਿਮਓਹ ੁਮੂੜੇ ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧੁ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ ॥ 
Kakka: You wander around in lust and anger, O fool; 
attached to possessiveness, you have forgotten the Lord. 
ਪੜਿਹ ਗੁਣਿਹ ਤੰੂ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਿਹ ਿਵਣੁ ਬੂਝੇ ਤੰੂ ਡੂਿਬ ਮੁਆ ॥੮॥ 
You read reflect and claim, you died by drowning without 
realizing. ||8|| 
ਤਤੈ ਤਾਮਿਸ ਜਿਲਓਹੁ ਮੂੜੇ ਥਥੈ ਥਾਨ ਭਿਰਸਟੁ ਹਆੋ ॥ 
Tatta: You burn in anger o fool. T’hat’ha: The place 
where you live is also cursed. 
ਘਘੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਿਫਰਿਹ ਤੰੂ ਮੂੜੇ ਦਦੈ ਦਾਨੁ ਨ ਤੁਧੁ ਲਇਆ ॥੯॥ 
Ghagha: You beg door to door, you fool. Dadda: you did 
not get the gift. ||9|| 
ਪਪੈ ਪਾਿਰ ਨ ਪਵਹੀ ਮੂੜੇ ਪਰਪੰਿਚ ਤੰੂ ਪਲਿਚ ਰਿਹਆ ॥ 
Pappa: You shall not swim across; you fool, since you 
are engrossed in worldly affairs. 
ਸਚੈ ਆਿਪ ਖੁਆਇਓਹੁ ਮੂੜੇ ਇਹ ੁਿਸਿਰ ਤੇਰੈ ਲੇਖੁ ਪਇਆ ॥੧੦॥ 
The Lord misguided you, you fool; and wrote this in your 
destiny. ||10|| 



ਭਭੈ ਭਵਜਿਲ ਡੁਬੋਹੁ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਿਵਿਚ ਗਲਤਾਨੁ ਭਇਆ ॥ 
Bhabha: You have drowned in the terrifying world-ocean; 
intoxicated by the worldly pleasure, you fool. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੧੧॥ 
One, who realizes God by guru’s grace, is carried across 
in an instant. ||11|| 
ਵਵੈ ਵਾਰੀ ਆਈਆ ਮੂੜੇ ਵਾਸਦੁੇਉ ਤੁਧੁ ਵੀਸਿਰਆ ॥ 
Wawa: Your turn has come, you ignorant, but you have 
forgotten the Lord! 
ਏਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਹਸਿਹ ਮੂੜੇ ਿਫਿਰ ਤੰੂ ਜਮ ਕੈ ਵਿਸ ਪਇਆ ॥੧੨॥ 
This chance will not come again, you fool; you shall fall 
under the power of the devil of death. ||12|| 
ਝਝੈ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰਿਹ ਮੂੜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣ ਤੰੂ ਿਵਖਾ ॥ 
Jhajha: You do not have to worry o fool, if you listen to 
guru’s teachings for a moment. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਿਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥੧੩॥ 
There is no guru without the true guru; one without a guru 
has a bad name. ||13||  
ਧਧੈ ਧਾਵਤ ਵਰਿਜ ਰਖੁ ਮੂੜੇ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਪਇਆ ॥ 
Dhadha: Control your wandering mind, you fool; the 
treasure is in you. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਿਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਿਰ ਖਾਿਹ ਪਇਆ ॥੧੪॥ 
The guru-willed drinks the Godly drink. It happens from 
ages on. ||14|| 
ਗਗੈ ਗੋਿਬਦੁ ਿਚਿਤ ਕਿਰ ਮੂੜੇ ਗਲੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Gagga: recite God you fool, no one attains divinity by 
talking. 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਇ ਮੜੇੂ ਿਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਭ ਬਖਿਸ ਲਇਆ ॥੧੫॥ 
Enshrine guru’s feet in your heart, you fool; all past sins 
will be forgiven. ||15|| 
ਹਾਹੈ ਹਿਰ ਕਥਾ ਬੂਝੁ ਤੰੂ ਮੂੜੇ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਈੋ  
Haha: understand Lord’s sermon, you fool; only then you 
attain eternal peace. 
ਮਨਮੁਿਖ ਪੜਿਹ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੧੬॥ 
More the self-willed reads more pain he suffers. Salvation 
cannot be attained without the guru. ||16|| 
ਰਾਰੈ ਰਾਮੁ ਿਚਿਤ ਕਿਰ ਮੂੜੇ iਹਰਦੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥ 
Rarra: Miss God in your mind you fool. He resides in the 
mind. 



ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਿਨਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਬੂਿਝ ਲਿਹਆ ॥੧੭॥ 
Those who recognize God By guru’s grace, understand 
the virtuous God. ||17|| 
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ਅਕਥੁ ਨ ਜਾਈ ਹਿਰ ਕਿਥਆ ॥ 
Your limits cannot be known; Your creation cannot be 
explained. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਲੇਖਾ ਿਨਬਿੜਆ ॥੧੮॥੧॥੨॥ 
O Nanak, those who met the guru, their account is 
settled. ||18||1||2|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Chhant, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੁੰਧ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ 
O beautiful young bride, my beloved Lord is very playful. 
ਧਨ ਿਪਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਿਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥ 
By God’s grace, there is eternal love between the 
husband and wife. 
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ਧਨ ਿਪਰਿਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥ 
The soul-bride meets her Husband Lord when God 
bestows His grace.  
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਿਗ ਿਪਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੇ ॥ 
She enjoys the bed with her husband like the seven 
oceans filled with nectar. 
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਿਦ ਿਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥ 
O True merciful Lord; be kind that I praise You through 
guru’s teaching. 
ਨਾਨਕਾ ਹਿਰ ਵਰੁ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਿਨ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥ 
O Nanak, seeing her Husband Lord, the soul-bride is 
delighted, and her mind is filled with joy. ||1|| 
ਮੁੰਧ ਸਹਿਜ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਨੰਤੀ ਰਾਮ  
O peaceful and beautiful bride, offer your loving prayers 
to the Lord. 
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗਿਮ ਰਾਤੀ ਰਾਮ  
The Lord is pleasing to my mind and body; God’s 
company intoxicates me. 
ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਿਬਨੰਤੀ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਸੁਿਖ ਵਸੈ ॥ 
Imbued with love I pray to God that I recite God and 



attain peace. 
ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਿਹ ਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣਿਹ ਗੁਣਹ ਵਿਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥ 
Realizing virtues realizes God. The virtues abide and ill 
deeds depart. 
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਿਣ ਸੁਨਿਣ ਨ ਧੀਜਏ ॥ 
I cannot live without You. Saying or listening does not 
satisfy me. 
ਨਾਨਕਾ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਿਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਿਸ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥ 
Nanak calls Him the beloved. His tongue and mind are 
drenched with the Lord’s sublime essence. ||2|| 
ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
O my companions and friends, my Husband Lord is the 
merchant. 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਵਣੰਜਿੜਆ ਰਿਸ ਮੋਿਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
I have purchased Lord’s name; its sweetness and values 
are unlimited. 
ਮੋਿਲ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਿਰ ਢੋਲੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥ 
The invaluable; the true beloved dwells in the mind. By 
God’s will the soul bride becomes gentle. 
ਇਿਕ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੈ ਕਰਿਹ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਿਰ ਖਲੀ ॥ 
Some enjoy God’s company while I stand crying at His 
door. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਰ੍ੀਧਰ ਆਿਪ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥ 
The Creator, the cause of causes, the all-powerful Lord 
fulfills our deeds. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥ 
O Nanak, by God’s grace the soul bride recites God 
through guru’s teachings. ||3||  
ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲੜਾ ਪਰ੍ਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
I sing God’s praises. My Lord has come to my home o 
friend.  
ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤਿੜਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ  
I sing His praises devotionally. The souls have merged. 
ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਿਰ ਵਰੁ ਲੀਆ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਵਏ ॥ 
Surrendering myself I attained the husband Lord. He 
enjoys as he pleases. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਪਰ ਆਗੈ ਸਬਿਦ ਸਭਾਗੈ ਘਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਵਏ ॥ 
Surrendering my mind and body to the beloved through 
guru’s teachings, I have attained the sacred fruit. 



ਬੁਿਧ ਪਾਿਠ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਿਮਲੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥ 
Intelligence, praying or cleverness cannot realize him! He 
the beloved is realized by love. 
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, the Lord is my best friend; I do not hide it. 
||4||1|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Realizing God the infinite divine music starts to play. 
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ  
My mind is imbued with the love of my beloved God. 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਿਲ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The mind imbued by God’s love has become detached 
and reached the state of  self realization. 
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਿਪਆਰਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਿਣਆ ॥ 
The guru has revealed me the primal infinite, my beloved 
and the unseen Lord. 
ਆਸਿਣ ਬੈਸਿਣ ਿਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਤਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
The immortal God sits in His absolute posture. The mind 
imbued by Him contemplates Him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥੧॥ 
O Nanak, the detached ones imbued with His name hear 
the divine music. ||1|| 
ਿਤਤੁ ਅਗਮ ਿਤਤੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
He is far and far away. Tell me, how can I reach that 
unreachable place?  
ਸਚੁ ਸੰਜਮ ੋਸਾਿਰ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
Practicing truth, self-restraint following guru’s teachings 
the essence of virtues, realizes God. 
ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਿਨਜ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
Practicing guru’s teachings intently realizes inner-self the 
treasure of virtues. 
ਿਤਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਿਸਿਰ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥ 
He has no stems, roots, leaves or branches; He is the 
supreme of all. 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਿਰ ਕਿਰ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਿਠ ਿਨਿਗਰ੍ਹ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 
People got weary doing meditation penance self-
discipline. God cannot be realized by stubbornness. 
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਿਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿਤਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥ 



O Nanak, God is realized through guru’s teachings with 
devotion. ||2|| 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੁ ਿਤਤੁ ਰਤਨ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ  
The guru is the ocean full of priceless jewels. 
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ਕਿਰ ਮਜਨੋ ਸਪਤ ਸਰੇ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਮੇਰੇ ਰਾਮ  
Taking bath in the seven seas makes the mind pure O 
my Lord. 
ਿਨਰਮਲ ਜਿਲ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਏ ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ਪੰਚ ਿਮਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
When it pleases God then one becomes pure bathing in 
sacred ocean and thinks through five senses. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਕਪਟੁ ਿਬਿਖਆ ਤਿਜ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Renouncing lust, anger, deceit and corruption, he 
enshrines the true name in his heart. 
ਹਉਮ ੈਲੋਭ ਲਹਿਰ ਲਬ ਥਾਕੇ ਪਾਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
When the waves of ego, greed and avarice subside, he 
finds the merciful master of the poor. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਿਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੩॥ 
O Nanak, no pilgrimage is comparable to the guru the 
Lord of the world. ||3|| 
ਹਉ ਬਨੁ ਬਨੋ ਦੇਿਖ ਰਹੀ ਿਤਰ੍ਣੁ ਦੇਿਖ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
I have searched every straw of the jungle O God! 
ਿਤਰ੍ਭਵਣੋ ਤੁਝਿਹ ਕੀਆ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
You created the universe and entire world O God! 
ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ਤੂੰ ਿਥਰੁ ਥੀਆ ਤੁਧੁ ਸਮਾਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥   
You created everything; You alone are permanent. 
Nothing is equal to You. 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਾਿਚਕ ਤੇਰੇ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
You are the giver - all are Your beggars; without You, 
who should we praise? 
ਅਣਮੰਿਗਆ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਦਾਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
You give awns even without asking to those who 
devotionally worship You. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
The salvation cannot be achieved without God’s name, 
says humble Nanak. ||4||2|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ  
O my mind, my mind is attuned to the love of my beloved 



Lord. 
ਚੁ ਸਾਿਹਬੋ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੋ ਧਾਰੇ ਰਾਮ  
I have enshrined the true primal being  infinite Lord in my 
mind. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਧਾਨੋ ॥ 
He is unfathomable, unapproachable, infinite 
incomparable and supreme Lord. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹਸੋੀ ਅਵਰੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਮਾਨੋ ॥ 
He is from the beginning, throughout the ages, now and 
forever; know that all else is false! 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸਰੁਿਤ ਮੁਕਿਤ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ॥ 
How can you attain salvation if you do not do good deeds 
and have faith? 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes guru’s teachings and 
recites God’s name all the time. 
||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥ 
O my mind, my mind has realized that God’s name is our 
only friend. 
ਹਉਮ ੈਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਿਗ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Ego, worldly attachment, and worldly pleasures do not go 
with you. 
ਮਾਤਾ ਿਪਤ  ਭਾਈ ਸੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਸੰਿਗ ਨ ਸੰਪੈ ਨਾਰੇ ॥ 
Mother, father, family, children, cleverness, property and 
spouse - none of these shall go with you. 
ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤਰ੍ ੀ ਪਰਹਿਰ ਿਤਆਗੀ ਚਰਣ ਤਲੈ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
I have renounced and trampled the daughter of the 
ocean (worldly wealth) after knowing the reality. 
ਆਿਦ ਪੁਰਿਖ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸਈੋ ॥ 
The primal Lord revealed this wondrous show; wherever I 
look, I see Him. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਨ ਛੋਡਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੨॥ 
O Nanak, never give up God’s worship. Let it happen 
intuitively. ||2|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ  
O My mind, my mind has become pure reciting the true 
Lord. 
ਅਵਗਣ ਮੇਿਟ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 



Erase bad deeds, the good deeds go with You, O God! 
ਅਵਗਣ ਪਰਹਿਰ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰੋ ॥ 
Giving up the bad deeds is the essence, judged in God’s 
court. 
ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 
The guru-willed does not take birth or death realizing the 
reality. 
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਖਾ ਤੰੂ ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 
You are my beloved, friend companion and wise. Truth 
attains honor. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਈ ॥੩॥ 
O Nanak, the jewel of God’s name realized through 
guru’s pure teachings. ||3|| 
ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ  
Applying the medicine of truth, realizes the essence of 
God. I am attuned to it O God! 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਗਜੀਵਨੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ  
He the bestowal of life of the world  lives my mind and 
body O God! 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥ 
My mind is imbued with the Lord the bestowal of life of 
the world; uniting with Him gives peace. 
ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
In the congregation of devotees and company of saints 
attains peace by God’s grace 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਚੂਕੇ ਮੋਹ ਿਪਆਸਾ  
The renunciate attuned to God’s worship eliminates the 
thirst of emotional attachment. 
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਪਤੀਣੇ ਿਵਰਲੇ ਦਾਸ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, the humble servants who conquer the ego and 
remain detached are rare.  ||4||3|| 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੨ 
Raag Aasaa, First Mahalla, Chhant, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਤੰੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
You are everywhere, wherever I go, O true Creator. 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 



You are the giver of all, the architect of destiny, the 
dispeller of sufferings. 
ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ  
Lord is the dispeller of suffering; everything happens by 
His will. 
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘੜੀ ਮਿਹ ਖੋਵੈ ॥ 
He destroys millions of sins in an instant. 
ਹੰਸ ਿਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਿਸ ਬਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
He calls spade a spade. He thinks of each and every 
heart. 
ਤੰੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
You are everywhere, wherever I go, O true Creator. ||1|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਇਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ਜੀਉ ॥ 
Those who recite God’s name single-mindedly obtain 
peace; they are rare in this world. 
ਿਤਨ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵੈ ਕਬਹੁ ਨ ਆਵਿਹ ਹਾਿਰ ਜੀਉ ॥ 
Devil of death does not come close to those, who follow 
guru’s teachings. They never lose.  
ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਾਰਿਹ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Those who praise God’s name intently never lose and the 
devil of death does not come close to them. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਪਾਵੈ ॥ 
Those who humbly touch God’s feet! Their birth and 
death is eliminated. 
ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ਜੀਉ ॥ 
Acquiring the taste of God’s name through guru’s 
teachings attains divinity by enshrining God’s name in the 
mind. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਇਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Those who recite God single-mindedly attain peace, are 
rare in the world. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਿਤਸੈ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
He who created the world and put them to work; I praise 
Him. 
ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
Take advantage and worship Him. You will be honored in 
God’s court. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
One who realizes God attains honor in His court. 



ਓਹੁ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਧਆਵY ਿਨਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
He recites God through guru’s teachings and attains the 
priceless 
treasure. He sings and praises God’s virtues all the time. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਿਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਹਿਰ ਊਤਮ ੁਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥ 
Day and night, recite the name of God the most sublime 
primal being. 
ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੈ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 
One who created the world and put them to work - I 
praise Him. ||3|| 
ਨਾਮੁ ਲੈਿਨ ਿਸ ਸਹੋਿਹ ਿਤਨ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵਿਹ ਮਾਨਿਹ ਸੇ ਿਜਿਣ ਜਾਿਹ ਜੀਉ ॥ 
Those who recite God’s name look beautiful; they obtain 
the reward of peace. Those who believe in the Name 
attain salvation. 
ਿਤਨ ਫਲ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਿਹ ਜੀਉ ॥ 
One who pleases God receives unlimited reward in all 
ages. 
ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਿਹ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਫਲ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 
O Lord, they never run short of reward in all ages. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ਨਰਿਕ ਨ ਪਰਣਾ ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥ 
Those who recite God’s name neither die nor go to hell. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਸ ਸੂਕਿਹ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪੀੜ ਨ ਖਾਿਹ ਜੀਉ ॥ 
Those who repeat Gods name never whither. They never 
suffer o Nanak. 
ਨਾਮੁ ਲੈਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਸ ਸਹੋਿਹ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵਿਹ ਮਾਨਿਹ ਸੇ ਿਜਿਣ ਜਾਿਹ ਜੀਉ 
॥੪॥੧॥੪॥ 
Those who recite God, look beautiful; they obtain the fruit 
of peace. Those who believe attain salvation. ||4||1||4|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ 
Aasaa, First Mahalla, Chhant, Third House: 
ਤੰੂ ਸੁਿਣ ਹਰਣਾ ਕਾਿਲਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
Listen, O black deer: why are you so attached to the 
orchard? O God! 
ਿਬਖੁ ਫਲੁ ਮੀਠਾ ਚਾਿਰ ਿਦਨ ਿਫਿਰ ਹੋਵੈ ਤਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
The fruit of sin is sweet for a few days, and then it 
becomes bitter. 
ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਪਰਤਾਪਏ ॥ 



Fruit that intoxicated you has become bitter and painful, 
without God’s name. 
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ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲਹਰੀ ਿਬਜੁਲ ਿਜਵੈ ਚਮਕਏ ॥ 
It is like the waves in the ocean and the flash of 
lightening. 
ਹਿਰ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਸੋਇ ਤੁਝਿਹ ਿਬਸਾਿਰਆ ॥ 
No one can save you except God, whom you have 
forgotten. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਿਤ ਰੇ ਮਨ ਮਰਿਹ ਹਰਣਾ ਕਾਿਲਆ ॥੧॥ 
Nanak speaks the truth, miss God o mind, otherwise you 
the black deer are going to die. ||1|| 
ਭਵਰਾ ਫੂਿਲ ਭਵੰਿਤਆ ਦੁਖੁ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ਰਾਮ  
O bumblebee, you wander among the flowers, but terrible 
pain awaits you. O God. 
ਮੈ ਗੁਰੁ ਪੂਿਛਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ  
I asked my guru for true understanding. O God! 
ਬੀਚਾਿਰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੁਝੈ ਪੂਿਛਆ ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਤਓ ॥ 
I asked my guru for understanding about the bumblebee, 
which is so involved with the flowers of the garden. 
ਸੂਰਜੁ ਚਿੜਆ ਿਪੰਡੁ ਪਿੜਆ ਤੇਲੁ ਤਾਵਿਣ ਤਾਤਓ ॥ 
The sunrises and bumblebees die in the heat of the sun. 
ਜਮ ਮਿਗ ਬਾਧਾ ਖਾਿਹ ਚੋਟਾ ਸਬਦ ਿਬਨੁ ਬੇਤਾਿਲਆ ॥ 
It suffers pain tied by the devil of death; is insane without 
guru’s teachings. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਿਤ ਰੇ ਮਨ ਮਰਿਹ ਭਵਰਾ ਕਾਿਲਆ ॥੨॥ 
Nanak speaks the truth. Miss God O mind, you will die 
like the black bumblebee. ||2|| 
ਮੇਰੇ ਜੀਅਿੜਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਿਕਤੁ ਪਵਿਹ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 
O my strange  soul, why do you fall in entanglements; O 
God? 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਕੀ ਫਾਸਿਹ ਜਮ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 
Enshrining God in the mind, you shall not be caught in 
the net of the devil of death.  
ਮਛੁਲੀ ਿਵਛੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੰੁਨੀ ਜਾਲੁ ਬਿਧਿਕ ਪਾਇਆ ॥ 
The fish cries leaving the water when caught in the net by 
the fisherman. 
ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਅੰਿਤ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
The enticement of the worldly pleasure tastes sweet to 



the world; at the end the doubt is dispelled. 
ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਛੋਿਡ ਮਨਹ ੁਅੰਦੇਿਸਆ ॥ 
Worship God devotionally and give up worry from your 
mind. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਿਤ ਰੇ ਮਨ ਜੀਅਿੜਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ॥੩॥ 
Nanak speaks the truth; miss God o mind the stranger 
soul. ||3|| 
ਨਦੀਆ ਵਾਹ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥ 
Those who separate at the rivers may sometimes reunite 
again O God! 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਮੀਠਾ ਿਵਸੁ ਭਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਰਾਮ  
In all ages the sweet is filled with bitterness. Only a few 
devotees know this O God! 
ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਪਛਾਣੈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਜਿਨ ਚੇਿਤਆ ॥ 
One who worships the guru attains peace by realizing 
God. 
ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਪਚਿਹ ਮੁਗਧ ਅਚੇਿਤਆ ॥ 
Without the name of God the ignorant wander in doubt, 
are innocently ruined. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਨ ਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੇ ਅੰਿਤ ਧਾਹੀ ਰੁੰਿਨਆ ॥ 
Those who do not worship or miss God, cry in the end. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਿਦ ਸਾਚੈ ਮੇਿਲ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੪॥੧॥੫॥ 
Nanak speaks the truth; through guru’s teachings one 
unites with God after a long separation. ||4||1||5|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Aasaa, Third Mahalla, Chhant, First House: 
ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
I praise God at my home through guru’s teachings O 
God. 
ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The soul-bride met her Husband Lord; God united them 
O God. 
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਸਚੁ ਮਿੰਨ ਵਸਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ॥ 
God united them. Truth welled up in the mind and the 
soul bride became peaceful. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੀ ਸਿਚ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥    
Adorned by guru’s teachings she became truthful and 



enjoys her beloved imbued in love. 
ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਏ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Eradicating her ego, she obtains her Husband Lord, then 
the sublime essence of the Lord enshrines in her mind. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੀ ਸਫਿਲਉ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥ 
Says Nanak, through guru’s teachings, her life became 
worthwhile. ||1|| 
ਦੂਜੜੈ ਕਾਮਿਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਹਿਰ ਵਰੁ ਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Due to other involvements she is lost in doubt. She could 
not realize her Husband Lord O God! 
ਕਾਮਿਣ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ  
That soul-bride has no virtue, and she wastes her life in 
vain O God! 
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਿਖ ਇਆਣੀ ਅਉਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰੇ ॥ 
The childish self-willed wastes her life away and the 
virtueless repents. 
ਆਪਣਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਿਪਰੁ ਿਮਿਲਆ ਹਦੂਰੇ ॥ 
Serving the guru attained everlasting peace and realized 
the Lord in her. 
ਦੇਿਖ ਿਪਰੁ ਿਵਗਸੀ ਅੰਦਰਹੁ ਸਰਸੀ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Seeing the Lord she became enlightened through guru’s 
teachings with ease. 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕਾਮਿਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, without God’s name the soul-bride wanders 
deluded by doubt. Meeting her beloved, she obtains 
peace. ||2|| 
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ਿਪਰੁ ਸੰਿਗ ਕਾਮਿਣ ਜਾਿਣਆ ਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The soul-bride came to know her beloved  inside and 
united with him through guru’s teachings O God. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਿਦ ਿਮਲੀ ਸਹਜੇ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥     
Enshrining guru’s teachings in the mind the peace 
attained and the inner fire of greed eliminated. 
ਸਬਿਦ ਤਪਿਤ ਬਝੁਾਈ ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਰਸ ੁਚਾਿਖਆ ॥ 
Guru’s teachings eliminated the inner fire, attained peace 
and enjoyed the taste of divine wisdom with ease. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪਣੇ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥ 
By the blessings of guru’s teachings I met my beloved 
and enjoyed his company. 



ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭਖੇੀ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 
The scholars and sages got tired of reading scriptures. 
Cannot attain salvation by imitating. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਈ ॥੩॥ 
O Nanak, without worship the world is wandering insane. 
Divinity is achieved through guru’s teachings. ||3|| 
ਸਾ ਧਨ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The soul bride became happy uniting with her beloved 
Lord O God. 
ਸਾ ਧਨ ਹਿਰ ਕੈ ਰਿਸ ਰਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The soul bride is absorbed in God’s name through guru’s 
teachings O God. 
ਸਬਿਦ ਅਪਾਰੇ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਨ ਵਸੇ ॥ 
Through guru’s infinite teachings she is united with her 
beloved and the ever virtuous God abides in the mind. 
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਿਪਿਰ ਰਾਵੀ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਵਗਣ ਨਸੇ ॥ 
Her bed was adorable when she enjoyed her Husband 
Lord; meeting with her beloved, her bad deeds were 
erased. 
ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਨਾਮ ੁਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਸੋਿਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ 
The house where God’s praises are sung is praised 
through all ages. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹੈ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੪॥੧॥੬॥ 
O Nanak, imbued with God’s name attains contentment 
forever; meeting the Lord, all affairs are resolved. 
||4||1||6|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ 
Aasaa, Third Mahalla, Chhant, Third House: 
ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਹੁ ਤੁਮ ਸਹ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰੇਹੋ ॥ 
O my beloved friend; worship your beloved God! 
ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲੇਹੋ ॥ 
Serve your guru constantly, and obtain the wealth of 
God’s name. 
ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਹ ੈਕੇਰੀ ਜੋ ਸਹ ਿਪਆਰੇ ਭਾਵਏ ॥ 
Worship your beloved. It pleases Him. 
ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਤਾ ਿਫਿਰ ਸਹ ਖੁਸੀ ਨ ਆਵਏ ॥ 
If you do what you want, then the beloved does not like it. 



ਭਗਿਤ ਭਾਵ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਿਬਖੜਾ ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਕੋ ਪਾਵਏ ॥ 
The path of devotional worship is difficult. It is learned 
from the guru. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸੁ ਕਰੇ ਿਕਰਪਾ ਸੋ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਵਏ ॥੧॥ 
Says Nanak, One upon whom God bestows His grace 
attunes to His worship. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ ਤੰੂ ਬੈਰਾਗੁ ਕਿਰ ਿਕਸੁ ਿਦਖਾਵਿਹ ॥ 
O my detached mind, who do you show your detachment 
to? 
ਹਿਰ ਸੋਿਹਲਾ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸਦ ਸਦਾ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ॥ 
Those who sing praises of the Lord, always sing God’s 
praises. 
ਕਿਰ ਬੈਰਾਗੁ ਤੰੂ ਛੋਿਡ ਪਾਖੰਡੁ ਸੋ ਸਹੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਏ ॥ 
Give up the hypocritical detachment. God knows it all. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਏ ॥ 
God pervades water land and sky. The guru –willed 
understand His command. 
ਿਜਿਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਏ ॥ 
One who realizes God’s command, obtains eternal 
peace. 
ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਵਏ ॥੨॥ 
Thus says Nanak: such a renunciate remains absorbed in 
God’s love forever. ||2|| 
ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੰੂ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਤਹ ਹਿਰ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 
Wherever you wander, O my mind, the Lord is with you! 
ਮਨ ਿਸਆਣਪ ਛੋਡੀਐ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ  
Renounce your cleverness, O my mind and reflect on 
guru’s teachings. 
ਸਾਿਥ ਤੇਰੈ ਸ ੋਸਹੁ ਸਦਾ ਹ ੈਇਕੁ ਿਖਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੇ ॥ 
God is with you all the time. Recite His name; even for a 
moment. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਟੇ ਅੰਿਤ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵਹੇ ॥ 
The sins of every life will be eliminated and salvation 
attained 
ਸਾਚੇ ਨਾਿਲ ਤੇਰਾ ਗੰਢੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 
The guru-willed recites God’s name forever and unites 
with God.  
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਜਹ ਮਨ ਤੰੂ ਧਾਵਦਾ ਤਹ ਹਿਰ ਤੇਰੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥੩॥ 
Thus says Nanak: wherever you go, O my mind, God is 



with you. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਧਾਵਤੁ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਆ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਆਏ ॥ 
Meeting the guru the mind stops wandering and becomes 
peaceful. 
ਨਾਮੁ ਿਵਹਾਝੇ ਨਾਮੁ ਲਏ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ॥ 
Then it deals with God’s name, recites and remains 
absorbed in God’s name. 
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ਧਾਵਤੁ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਆ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Meeting the guru the mind stops wandering and opens 
the tenth door to salvation. 
ਿਤਥੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਜੋਨੁ  ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਿਜਤੁ ਸਬਿਦ ਜਗਤੁ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ ਰਹਾਇਆ ॥ 
Guru’s teachings hold the universe in its place. The 
sacred food and divine music plays there.  
ਤਹ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹ ੈਸਚੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥ 
Where God lives; many play the divine music there and 
enjoy. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਧਾਵਤੁ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਆ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਆਏ 
॥੪॥ 
Thus says Nanak: meeting the guru, the mind stops 
wandering and becomes peaceful. ||4|| 
ਮਨ ਤੰੂ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਲੁੂ ਪਛਾਣੁ ॥ 
O my mind, you are the image of God; realize yourself. 
ਮਨ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ  
O my mind, God is with you; realize Him through guru’s 
teachings. 
ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿਹ ਤਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਿਹ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
Realizing the reality realizes God and understands birth 
and death. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਿਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Think of One God through guru’s grace then the duality 
vanishes. 
ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Peace comes to the mind, joy prevails; then you shall be 
accepted. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੰੂ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ਹ ੈਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥ 
Thus says Nanak: O my mind, you are the image of God; 
realize yourself. ||5|| 
ਮਨ ਤੰੂ ਗਾਰਿਬ ਅਿਟਆ ਗਾਰਿਬ ਲਿਦਆ ਜਾਿਹ  



O mind, you are full of pride; you will depart loaded with 
pride. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਿਹਆ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਭਵਾਿਹ ॥ 
You have been enticed by the worldly wealth. You will be 
born again and again. 
ਗਾਰਿਬ ਲਾਗਾ ਜਾਿਹ ਮੁਗਧ ਮਨ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਹੇ ॥ 
O ignorant Mind, you are too proud. Will regret in the end. 
ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਤਸਨਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ 
Sick with pride and desire. You are wasting your life 
away. 
ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਅਗੈ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਹੇ ॥ 
O ignorant self-willed, you do not miss God. Will repent in 
God’s court. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੰੂ ਗਾਰਿਬ ਅਿਟਆ ਗਾਰਿਬ ਲਿਦਆ ਜਾਵਹੇ ॥੬॥ 
Thus says Nanak: O mind, you are full of pride; you will 
depart loaded with pride. ||6|| 
ਮਨ ਤੰੂ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਿਹ ਿਜ ਹਉ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥ 
O mind you will not be proud if you knew. O guru-willed; 
be humble. 
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਹਉ ਬੁਿਧ ਹੈ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਮਲੁ ਖੋਹੁ ॥ 
You are ignorant due to arrogance and ego. Guru’s 
teachings will wash the filth. 
ਹੋਹੁ ਿਨਮਾਣਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਗੈ ਮਤ ਿਕਛੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵਹੇ ॥ 
Be humble in front of the guru. Do not be proud! 
ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਿਰ ਜਗਤੁ ਜਿਲਆ ਮਤ ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ 
World is burning in ego and pride. Do not destroy 
yourself. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਿਹ ਕਾਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ॥ 
Obey the guru and do what he says. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਆਪੁ ਛਿਡ ਸਖੁ ਪਾਵਿਹ ਮਨ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ॥੭॥ 
Thus says Nanak: renounce your ego and obtain peace 
and be humble. ||7|| 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਸੋ ਸਹੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥ 
Blessed is the time when I met the guru and I started 
missing God. 
ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I became happy, and my mind and body found eternal 
peace. 
ਸੋ ਸਹ ੁਿਚਿਤ ਆਇਆ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ਅਵਗਣ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 



Reciting and enshrining God in the mind all ill deeds are 
eliminated. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਗੁਣ ਪਰਗਟ ਹਏੋ ਸਿਤਗੁਰ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 
By God’s grace the virtues emanated. The guru cares for 
me. 
ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿਦਿੜਆ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
One who recited God eliminating duality and got 
accepted. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ੁਿਮਿਲਆ ਸੋ ਸਹੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ 
॥੮॥ 
Thus says Nanak: blessed is the time when I met the true 
guru and recited God. ||8|| 
ਇਿਕ ਜੰਤ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਿਤਿਨ ਸਿਹ ਆਿਪ ਭੁਲਾਏ ॥ 
Those lost in doubt; are misled by God also. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਫਰਿਹ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
They do egotistic deeds misguided by duality. 
ਿਤਿਨ ਸਿਹ ਆਿਪ ਭੁਲਾਏ ਕੁਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ਿਤਨ ਕਾ ਿਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥ 
God forgets them and misguides them. They cannot do 
anything. 
ਿਤਨ ਕੀ ਗਿਤ ਅਵਗਿਤ ਤੰੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਿਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥ 
One who created this world knows their good or bad 
state.  
ਹੁਕਮੁ ਤੇਰਾ ਖਰਾ ਭਾਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ  
Your command is just and strict. Only a few guru-willed 
understand it. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾ ਤੁਧ ੁਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ ॥੯॥ 
Thus says Nanak: what can the poor creatures do, when 
You mislead them into doubt? ||9|| 
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ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
O my true Lord , true is Your greatness. 
ਤੰੂ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
You are the supreme Lord the infinite master. No one can 
know Your creation. 
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰ ੇਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ 
One who enshrines Your greatness in the mind, sings 
Your praise forever. 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਵਹੇ ॥ 
If it pleases You; then one sings Your praises with love. 



ਿਜਸ ਨੋ ਤੰੂ ਆਪ ੇਮੇਲਿਹ ਸ ੁਗੁਰਮੁਿਖ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ 
The guru-willed whom You unite with You merges with 
You. 
ਇਉ ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧੦॥੨॥੭॥੫॥੨॥੭॥ 
Thus says Nanak: O my true master, True is Your 
greatness. ||10||2||7||5||2||7|| 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
Raag Aasaa, Chhant, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਾਏ ਰਾਮ  
I found real life by living the life of a guru-willed by God’s 
grace O God. 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਨ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ 
By His grace he bestowed His name on me and 
enshrined in my mind O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਨ ਵਸਾਏ ਸਭੁ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Enshrining God’s name in my mind eliminated the worry 
and suffering. 
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I worshipped the invisible and unapproachable Lord 
through Guru’s teachings and I obtained true supreme 
status. 
ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥ 
Singing guru’ discourse the infinite divine music started to 
play. 
ਨਾਨਕ ਦਾਿਤ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਦਾਤੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ 
O Nanak, God the great giver blessed me, thus the souls 
merged. ||1|| 
ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਿਖ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
O self-willed; the self-willed died claiming the worldly 
pleasures O God. 
ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਖਨੁ ਜਾਵੈ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Engrossed by the foul smell they come and go again and 
again O God. 
ਲਾਇਆ ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
The mind imbued by the foul smell like the fading color of 
the safflower. 
ਿਖਨੁ ਪੂਰਿਬ ਿਖਨੁ ਪਛਿਮ ਛਾਏ ਿਜਉ ਚਕੁ ਕੁਿਮਹ੍ਹ੍ਆਿਰ ਭਵਾਇਆ ॥ 



Like the wheel of the potter, he goes east and west again 
and again. 
ਦੁਖੁ ਖਾਵਿਹ ਦੁਖੁ ਸੰਚਿਹ ਭੋਗਿਹ ਦੁਖ ਕੀ ਿਬਰਿਧ ਵਧਾਈ ॥ 
He digests pain collects pain and suffers pain. What a 
story?  
ਨਾਨਕ ਿਬਖਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਤਰੀਐ ਜਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 
O Nanak, coming to guru’s refuge you can cross the 
world ocean with ease. ||2|| 
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ  
My Lord is sacred, unapproachable and unfathomable O 
God. 
ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 
O my guru; I worship and want to worship God; my God. 
ਹਿਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਭਾਵੈ  
I worship God believing in God’s name, I sing His praise 
by His grace.  
ਨੀਦ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰਹਿਰ ਿਤਆਗੀ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Renouncing sleep and hunger for good, I have merged 
with the absolute Lord. 
ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਤੀ ਆਵਿਹ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹੇ ॥ 
The traders of the same kind come and take profit of 
God’s name with them. 
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਗੁਰ ਆਗੈ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥ 
O Nanak, one who surrenders to the guru obtains the 
profit. ||3|| 
ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਿਰਆ ਰਾਮ ॥ 
The great ocean is full of treasures of many types of 
jewels O God! 
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਥ ਚਿੜਆ ਰਾਮ  
Those who follow guru’s sermon, enshrine it in the mind 
O God. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਥ ਚਿੜਆ ਿਨਰਮਲੋਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Those who follow guru’s sermon intently, realize the 
priceless jewel. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
Reciting God’s name I attained the treasure of 
immeasurable worship. 
ਸਮੁੰਦੁ ਿਵਰੋਿਲ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਿਖਆ ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਿਦਖਾਈ ॥ 
Churning the body ocean I found one wonderful thing!  



ਗੁਰ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥ 
Guru is God and God is guru O Nanak, there is no 
difference. ||4||1||8|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਿਝਿਮ ਿਝਮੇ ਿਝਿਮ ਿਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
It rains slowly slowly and the nectar trickles down bit by 
bit. 
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ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ  
By God’s grace the guru-willed visualizes God. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਜਗਤ ਿਨਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Praising God’s name with love, attains salvation by His 
grace. 
ਕਿਲਜੁਿਗ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਿਹਥਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਲਘਾਈ ॥ 
In today’s age, God’s name is the boat that takes the 
guru-willed across. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੁਹਲੇੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ 
The guru-willed, who recite God’s name are content here 
and the next world. 
ਨਾਨਕ ਦਾਿਤ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰੀ ॥੧॥ 
O Nanak, by His kindness, God bestows the gift of His 
name that attains salvation. ||1|| 
ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਜਿਪਆ ਦੁਖ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name eliminates sins and sufferings O 
God. 
ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਿਧਆਇਆ ਮੈ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings I recite and enshrine God in my 
mind O God. 
ਰਿਵਆ ਰਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਏ ॥ 
Surrendering to guru I enshrined God in my mind and 
attained supreme status. 
ਲੋਭ ਿਵਕਾਰ ਨਾਵ ਡੁਬਦੀ ਿਨਕਲੀ ਜਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਏ ॥ 
Adhering to guru’s teachings, the sinking boat full of 
greed and unwanted load crossed over.  
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥   
The perfect guru has given me the gift and I attuned my 
mind to God’s name. 
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, The kind God guides to guru’s refuge by His 



grace. ||2||  
ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਿਸਿਧ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਹੁਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Listening to the discourse of God’s name, all affairs are 
settled O God.  
ਰੋਮੇ ਰੋਿਮ ਰੋਿਮ ਰੋਮੇ ਮ ੈਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 
Each and every hair of me the guru-willed recites God’s 
name O God.  
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਪਿਵਤੁ ਹੋਇ ਆਏ ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ॥ 
Reciting the name of formless shapeless God makes 
sacred. 
ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਿਵਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਭ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ॥ 
Enshrining God in the mind eliminates desires and 
hunger. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਹਆੋ ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥ 
Reciting God adorned by guru’s teachings the mind and 
body became soothed.   
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਅਨੁਗਰ੍ਿਹ ਕੀਆ ਹਮ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ॥੩॥ 
By God’s grace, Nanak has become the servant of 
servants. ||3|| 
ਿਜਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 
Those who forget God’s name are ignorant self-willed 
unlucky O God. 
ਿਤਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹੁ ਿਵਆਪੈ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 
They are troubled by false attachment of the worldly 
wealth all the time O God. 
ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਏ ਅਭਾਗੀ ਿਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹ ਭਾਇਆ ॥ 
Those who do not miss God are pasted by the worldly 
filth, are ignorant and unlucky. 
ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਹਿਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਚੋਰਾਇਆ ॥ 
The egotistic proud performs all sorts of rituals, but runs 
away from God’s name. 
ਮਹਾ ਿਬਖਮੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ਕਾਲੂਖਤ ਮੋਹ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥ 
The path of death is very difficult and painful; it is stained 
with the darkness of emotional attachment. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 
O Nanak, the guru-willed recites God’s name and attains 
salvation. ||4||  
ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਗੁਰੂ ਰਾਮੁ ਗੁਰਮਖੇੁ ਜਾਣੈ ਰਾਮ  
The guru-willed realizes and recites the name of guru the 



God! 
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਖਨੁ ਊਭ ਪਇਆਲੀ ਭਰਮਦਾ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਣੈ ਰਾਮ ॥ 
This mind wanders in the sky and the underworld. It can 
come home reciting one God. 
ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਣੈ ਸਭ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਰਸਾਏ ॥ 
Reciting God, the mind comes home and realizes the 
way to salvation. 
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਉਧਾਿਰ ਤਰਾਏ ॥ 
God preserves the honor of His devotees, the way He 
saved Prehlaad. 
ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੋ ਰਮੁ ਊਚਾ ਗੁਣ ਕਹਿਤਆ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Recite the name of supreme Lord. His limits cannot be 
found by talking. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਭੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 
Nanak is very happy listening to God’s name; and 
merges in God’s name. ||5|| 
ਿਜਨ ਅੰਤਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਸ ੈਿਤਨ ਿਚੰਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Those who have God’s name enshrined inside; their 
worries are eliminated O God. 
ਸਿਭ ਅਰਥਾ ਸਿਭ ਧਰਮ ਿਮਲੇ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
They realize the essence of faith and the fruits of their 
choice. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Reciting and praising God realizes the fruit of your 
choice. 
ਦੁਰਮਿਤ ਕਬੁਿਧ ਗਈ ਸੁਿਧ ਹੋਈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਲਾਏ ॥ 
Attuning the mind to God’s name the ill will departs and 
good will attains. 
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ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਿਜਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ॥ 
One who enshrines God’s name in the mind, his life is 
fruitful. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜੁ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਿਸਆ ॥੬॥ 
Says Nanak, O guru-willed, recite God’s name forever. 
He is in you. ||6|| 
ਿਜਨ ਸਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਲਗੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਦੂਜੈ ਿਚਤੁ ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Those attuned to God do not attune to anyone else O 
God.  
ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨੁ ਕਿਰ ਦੀਜੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 



They do not like anything other than God’s name, you 
may offer the earth full of gold to them O God. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਿਤ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਸਖਾਈ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind with love attains 
eternal peace. It goes with you when you die. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਡੂਬੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥ 
Collected wealth of God’s name neither sinks nor 
disappears. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਤੁਲਹਾ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
In today’s age, God’s name is the raft. The death does 
not come close to it.  
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ॥੭॥ 
O Nanak, the guru-willed recognizes God. God unites 
him with Himself by His grace. ||7|| 
ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਸਤੇ ਸਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਣਆ ਰਾਮ ॥ 
There is God. It is true. Reciting His name; the guru-
willed realize Him. 
ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਿਜਿਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
O guru-willed; one who worships the guru surrenders and 
offers his mind and body to the guru O God. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪਆ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਸਰਿਧਆ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਿਮਲਾਏ ॥ 
With utmost devotion the devotee offers his mind and 
body to the guru, and guru unites him with God by his 
grace. 
ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ  
Master of the meek, the giver of life is realized through 
the perfect guru. 
ਗੁਰੂ ਿਸਖੁ ਿਸਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਚਲਾਏ ॥ 
The guru and the devotee become one and follow one 
guru’s teachings.  
ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਿਹਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਿਮਲਣੁ ਸੁਭਾਏ ॥੮॥੨॥੯॥ 
O Nanak, enshrining God’s name in the mind attains 
divinity intuitively. ||8||2||9|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
Aasaa, Chhant, Fourth Mahalla, Second House: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤਾ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥ 
Reciting God’s name eliminates sufferings. God’s name 
purifies the sinners. 



ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ਹਿਰ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਾਮੁ ਜੀਉ ॥ 
Worshipping God attains eternal status. God’s name is a 
sacred deed. 
ਹਿਰ ਊਤਮ ੁਕਾਮੁ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਅਸਿਥਰੁ ਹੋਵੈ ॥ 
Reciting God’s name is sacred and attains contentment.  
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਵੈ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਿਖ ਸੋਵੈ  
It eliminates the pain of birth and death and attains peace 
with ease. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਜੀਉ ॥ 
O God; bestow Your kindness so that I recite Your name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤਾ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Reciting God eliminates sufferings and purifies the 
sinners. ||1|| 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਕਿਲਜੁਿਗ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥ 
In today’s age, the wealth of God’s name is sacred. 
God’s name can be recited by guru’s grace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪੜੀਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਸੁਣੀਐ ਹਿਰ ਜਪਤ ਸੁਣਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
The guru-willed reads and hears God’s name. Reciting 
and listening to God’s name eliminates sufferings. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਦੁਖੁ ਿਬਨਿਸਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Reciting God’s name eliminates sufferings. Reciting 
God’s name attains eternal happiness. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬਿਲਆ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The guru lit the divine light and the mind enlightened. 
Darkness of ignorance disappeared. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਤਨੀ ਆਰਾਿਧਆ ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Those who have a pre-ordained destiny recite God’s 
name. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਕਿਲਜੁਿਗ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥ 
In today’s age, wealth of God’s name is sacred. God’s 
name can be recited by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
Devotionally reciting God’s name attains eternal peace. 
The benefit of reciting God’s name is to attain salvation. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਸਖਾਈ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
Reciting God’s name with love eliminates doubt of birth 
and death. 
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ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਹiਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 



Singing the praises of God eliminates birth death and 
duality. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind eliminates the 
sufferings of many lifes. 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ਿਤਨ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ਜੀਉ 
॥ 
Those who have in their fate; recite God’s name and their 
life becomes fruitful. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Enshrining God’s name in the mind attains eternal peace. 
Benefit of reciting God’s name is to attain salvation. ||3|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਤੇ ਜਨ ਪਰਧਾਨਾ ਤੇ ਊਤਮ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲੋਗ ਜੀਉ ॥ 
Those who enjoy God’s name control their destiny. Those 
Godly people are sacred. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਸਖਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ ॥ 
Reciting God’s name attains honor and protection. Enjoy 
God’s name through guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਰਸ ਭੋਗ ਮਹਾ ਿਨਰਜੋਗ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Enjoying God’s name is the greatest detachment from the 
worldly. The fortunate enjoys Godly essence. 
ਸੇ ਧੰਨੁ ਵਡੇ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਪੂਰੇ ਿਜਨ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who recite God’s name through guru’s teachings 
are blessed and truthful. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣੁ ਮੰਗੈ ਪਗ ਸਾਧੂ ਮਿਨ ਚੂਕਾ ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਜੀਉ ॥ 
Servant Nanak begs for the dust of the feet of devotees; 
his mind got rid of sorrow of separation. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਤੇ ਜਨ ਪਰਧਾਨਾ ਤੇ ਊਤਮ ਹਿਰ  ਹਿਰ ਲੋਗ ਜੀਉ 
॥੪॥੩॥੧੦॥ 
Those who recite God’s name control their destiny. 
Those Godly people are sacred. ||4||3||10|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਸਤਜੁਿਗ ਸਭੁ ਸਤੋੰਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਿਧਆਨੁ ਜੀਉ ॥ 
In the Age of truth, everyone was content; four feet were 
the essence of faith. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਗਾਵਿਹ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਗਆਨੁ ਜੀਉ ॥ 
Mind and body sang God’s praises and attained eternal 
peace praising virtues of God in the mind. 
ਗੁਣ ਿਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਈ ॥ 



The guru-willed recite God’s name and fulfill their desire 
of Godly wealth and attain honor. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
One God abides inside and out of everyone. There is 
none else. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਸਖਾਈ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ਜੀਉ ॥ 
God cares for those who attune to God intently and 
bestows honor in His court.  
ਸਤਜੁਿਗ ਸਭੁ ਸਤੋੰਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਿਧਆਨੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
In the age of truth, everyone was content; four feet were 
the essence of faith. ||1|| 
ਤੇਤਾ ਜੁਗੁ ਆਇਆ ਅੰਤਿਰ ਜੋਰੁ ਪਾਇਆ ਜਤੁ ਸਜੰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Then came second age (Trayta). The mind took over. 
People practiced celibacy and self-discipline. 
ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਿਖਿਸਆ ਤਰ੍ ੈ ਪਗ ਿਟਿਕਆ ਮਿਨ ਿਹਰਦੈ ਕੋਰ੍ਧੁ ਜਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
One foot disappeared three left and the mind was burnt 
by anger. 
ਮਿਨ ਿਹਰਦੈ ਕੋਰ੍ਧ ੁਮਹਾ ਿਬਸਲੋਧੁ ਿਨਰਪ ਧਾਵਿਹ ਲਿੜ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
With anger and hate in the mind, the kings fought battles 
and suffered heavy pain.  
ਅੰਤਿਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾਨਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
Their mind’s sickened with false attachment, increased 
the ego and arrogance. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਿਰ ਿਬਖੁ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਲਿਹ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
By God’s grace, guru’s teachings eliminate the poison.  
ਤੇਤਾ ਜੁਗੁ ਆਇਆ ਅੰਤਿਰ ਜੋਰੁ ਪਾਇਆ ਜਤੁ ਸਜੰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Then came second age (Trayta). The mind took over. 
People practiced celibacy and self-discipline. ||2|| 
ਜੁਗੁ ਦੁਆਪੁਰੁ ਆਇਆ ਭਰਿਮ ਭਰਮਾਇਆ ਹਿਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨਹ੍ਹ੍ੁ  ਉਪਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Then came third age (Dwaaper);  doubt took over. God 
created the milkmaids and Lord Krishna. 
ਤਪੁ ਤਾਪਨ ਤਾਪਿਹ ਜਗ ਪੰੁਨ ਆਰੰਭਿਹ ਅਿਤ ਿਕਿਰਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
People practiced penance, offered sacred feasts and 
charity, and performed many rituals and religious rites. 
ਿਕਿਰਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਗ ਦੁਇ ਿਖਸਕਾਇਆ ਦੁਇ ਪਗ ਿਟਕੈ ਿਟਕਾਇ ਜੀਉ 
॥ 
They performed such rituals that two feet disappeared 
and two left.  
ਮਹਾ ਜੁਧ ਜੋਧ ਬਹੁ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ਜੀਉ ॥ 



The warriors fought battles. They ruined everyone with 
their ego. 
ਦੀਨ ਦਇਆਿਲ ਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਿਮਲਾਇਆ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਮਲੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
The merciful God led to meet the holy guru. Meeting the 
guru the filth of ego washed away. 
ਜੁਗੁ ਦੁਆਪੁਰੁ ਆਇਆ ਭਰਿਮ ਭਰਮਾਇਆ ਹਿਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨਹ੍ਹ੍ੁ  ਉਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Then came third age (Dwaaper);  doubt took over. God 
created the milkmaids and Lord Krishna. ||3|| 
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ਕਿਲਜੁਗੁ ਹਿਰ ਕੀਆ ਪਗ ਤਰ੍ ੈ ਿਖਸਕੀਆ ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਿਟਕੈ ਿਟਕਾਇ ਜੀਉ ॥ 
God created today’s age. Three feet disappeared. Only 
fourth left. 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਸਾਂਿਤ ਪਾਇ ਜੀਉ  
Reciting guru’s teachings, attains the medicine of divine 
knowledge and peace. 
Singing God’s praises attains peace. 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਰੁਿਤ ਆਈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਖੇਤੁ ਜਮਾਇਆ ॥ 
Time has come to sing God’s praise. Sow and grow 
God’s name in the mind. 
ਕਿਲਜੁਿਗ ਬੀਜੁ ਬੀਜੇ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
In today’s age if you sow seed other than God’s name, 
everything is lost. 
ਜਨ ਨਾਨਿਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਿਨ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਲਖਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Servant Nanak has found the perfect guru, who revealed 
God’s name to his mind. 
ਕਲਜੁਗੁ ਹਿਰ ਕੀਆ ਪਗ ਤਰ੍ ੈ ਿਖਸਕੀਆ ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਿਟਕੈ ਿਟਕਾਇ ਜੀਉ 
॥੪॥੪॥੧੧॥ 
God created today’s age. Three feet disappeared. Only 
fourth left. ||4||4||11|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਮਿਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥ 
Devotionally singing God’s praises attains highest status. 
God’s name appeals to my mind and body. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨ 
ਜੀਉ  
Reciting God through guru’s teachings attains Godly 
taste. It is pre-ordained. 
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਗੁ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 
Through pre-ordained destiny God’s name appeals to me 



and I praise God. 
ਮਸਤਿਕ ਮਣੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਪਰ੍ਗਟੀ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥ 
Due to previous devotion I fell in love with God. Reciting 
God pleases me. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਮਨੂਆ ਮਾਨ ਜੀਉ ॥ 
The souls merged and attained divinity. The mind 
accepted through the guru. 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਮਿਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਉ 
॥੧॥ 
Devotionally singing God’s praises attains highest status. 
God’s name appeals to my mind and body. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸ ੁਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਊਤਮ ਜਨ ਪਰਧਾਨ ਜੀਉ ॥ 
Those who sing God’s praises attain highest status, are 
sacred and well known. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪਗ ਧੋਵਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥ 
Those who enjoy God’s name, I worship and wash their 
feet again and again.   
ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੁਿਖ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰੇ ॥ 
Enjoying God’s name attains supreme peace. Those 
faces attuned to all four are fortunate. 
ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਉਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਕੰਿਠ ਧਾਰੇ ॥ 
Reciting God through guru’s teachings enshrines God in 
the mind and enshrines God’s name in the throat.     
ਸਭ ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਮਤੁ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨ ਜੀਉ ॥ 
Seeing everything with one eye attains divine knowledge. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸ ੁਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਊਤਮ ਜਨ ਪਰਧਾਨ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Those who sing God’s praises attain highest status, are 
sacred and acclaimed. ||2|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਭਾਈ ਹਿਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਇੋ ਜੀਉ ॥ 
Enjoying the congregation of devotees, one starts reciting 
God’s name. Godly taste is attained in the true 
congregation. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਬੀਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ 
Recite God’s name through guru’s enjoyable teachings, 
nothing else.  
ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਇੋ ਿਜਿਨ ਪੀਆ ਸੋ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
Nothing other than God’s name is the nectar; those who 
drink know it. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਪਰੂਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਲਿਗ ਸੰਗਿਤ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 



Hail to the perfect guru; through Him, God is found. 
Joining the congregation, the name of God is realized. 
ਨਾਮੋ ਸੇਿਵ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੈ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ 
Worship God’s name, recite God’s name, nothing else. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਭਾਈ ਹਿਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਇੋ ਜੀਉ ॥੩॥ 
The devotee’s company appeals to me. The joy of God’s 
name is found in the congregation and I enjoy reciting.  
ਹਿਰ ਦਇਆ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰਹ ੁਕਿਢ ਲੇਵਹੁ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ ॥ 
O God, be kind and carry the stone like me across 
through guru’s teaching. 
ਮੋਹ ਚੀਕਿੜ ਫਾਥੇ ਿਨਘਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹਿਰ ਬਾਂਹ ਪਰ੍ਭੂ ਪਕਰਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I am stuck in the swamp of emotional attachment and I 
am sinking. O Lord; please take me by the arm. 
ਪਰ੍ਿਭ ਬਾਂਹ ਪਕਰਾਈ ਊਤਮ ਮਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
God took me by the arm and I obtained the highest 
wisdom. I touched guru’s feet. 
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਆਰਾਿਧਆ ਮੁਿਖ ਮਸਤiਕ ਭਾਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥ 
I the fortunate recite God’s name devotionally from my 
mouth. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
O Nanak, by God’s grace, God’ s name tastes sweet to 
my mind.   
ਹਿਰ ਦਇਆ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰਹ ੁਕਿਢ ਲੇਵਹੁ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ 
॥੪॥੫॥੧੨॥ 
O God; be kind and carry the stone like me across 
through guru’s teachings. ||4||5||12|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਨਾ ਹਿਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥ 
The Devotees of God recite God’s name with love and 
enjoy.  
ਜੋ ਜਨ ਮਿਰ ਜੀਵੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੇ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਿਤ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ 
Those who self surrender, drink the nectar through guru’s 
teachings intuitively. 
ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Reciting God devotionally through guru’s grace attains 
salvation.  
ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਲੇੇ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਈੋ ॥ 
Their birth and death become easy, enshrining God’s 



name in the mind. 
ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਿਸਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸ ਗਟਾਕ ਪੀਆਉ 
ਜੀਉ  
Enshrining God in the mind through guru’s teachings, one 
drinks God’s sublime essence  happily. 
ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਨਾ ਹਿਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥ 
The devotees of God recite God’s name with love and 
enjoy. ||1|| 
ਜਿਗ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਿਨਤ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਤ ਜਮ ੁਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
People do not like to die, they hide but devil of death 
arrests them and takes away. 
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਰਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Inside  and out of my mind there is only one God. This 
mind is out of control. 
ਿਕਉ ਜੀਉ ਰਖੀਜੈ ਹਿਰ ਵਸਤੁ ਲੋੜੀਜੈ ਿਜਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸ ੋਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I want Godly merchandise; how can I get it. Whoever it 
belongs to takes it away. 
ਮਨਮੁਖ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਿਰ ਭਰਮੇ ਸਿਭ ਅਉਖਧ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
The self-willed engaged in doubtful deeds, applies all 
kinds of medicine. 
ਿਜਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਲਏ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
God gives whom it belongs? The mortal rises through 
guru’s teachings. 
ਜਿਗ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਿਨਤ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਤ ਜਮ ੁਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ 
॥੨॥    
People do not like to die, they hide but the devil of death 
arrests and takes them away. 
ਧੁਿਰ ਮਰਣੁ ਿਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਿਨ ਜੀਉ ॥ 
Death is pre-ordained. The guru-willed rise by reciting 
God’s name. 
ਹਿਰ ਸਭਾ ਪਾਈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਿਨ ਜੀਉ ॥ 
God honors those who recite His name when they go to 
His court. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਸੀਧੇ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who recite God’s name go straight to God’s court 
and attain peace through God’s name. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਵੈ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਹਿਰ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind eliminates the pain of 
birth and death. 



ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਲ ਏਕੋ ਹੋਏ ਹਿਰ ਜਨ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕ ਸਮਾਿਨ ਜੀਉ ॥ 
Devotee and God become one. The devotee and God 
become equal. 
ਧੁਿਰ ਮਰਣੁ ਿਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਿਨ ਜੀਉ 
॥੩॥ 
Death is pre-ordained. The guru-willed rise by reciting 
God’s name. ||3|| 
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸੈ ਲਿਗ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਸਿਥਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥ 
Whoever is born has to die. The guru-willed become 
immortal. 
ਗੁਰੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਹਿਰ ਰਸਿਕ ਰਸਾਏ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਚੋਇ ਜੀਉ ॥ 
Enjoy reciting God’s name through guru’s word and 
Godly nectar trickles in the mouth. 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸ ੁਪਾਇਆ ਮੁਆ ਜੀਵਾਇਆ ਿਫਿਰ ਬਾਹੁਿੜ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Obtaining God’s nectar the dead comes to life and never 
dies again. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 
Devotionally reciting God’s name attains immortality. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ 
God’s name is Nanak’s support and resolve. There is 
none other than God’s name. 
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸੈ ਲਿਗ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਸਿਥਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ 
॥੪॥੬॥੧੩॥ 
Whoever is born has to die. The guru-willed become 
immortal. ||4||6||13|| 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla, Chhant: 
ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
My Lord of the universe is great, unapproachable, 
unfathomable, primal, immaculate and formless. 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਅਿਮਿਤ ਵਿਡਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥ 
His status cannot be described; His greatness is 
immeasurable. My Lord of the universe is invisible and 
infinite. 
ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ॥ 
Lord of the universe is invisible, infinite and unlimited. He 
knows Himself. 
ਿਕਆ ਇਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ਕਹੀਅਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
What can these poor creatures say? How can they say 



and describe You? 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤੰੂ ਅਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
That guru-willed whom You bless contemplates You. 
ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
My Lord of the universe is great, unapproachable, 
unfathomable, primal, immaculate and formless. ||1|| 
ਤੰੂ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
You, O Lord, primal being, are the limitless Creator; Your 
limits cannot be found. 
ਤੰੂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰਤੰਿਰ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
You are pervading and permeating each and every heart, 
You abide in all. 
ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The transcendent, supreme Lord is in the body, His limits 
cannot be found. 
ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ  ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ 
He has no form or shape; He is unseen and unknown. 
The guru-willed realizes it. 
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
He is happy day and night, and merges in God’s name 
with ease. 
ਤੰੂ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰw ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥ 
You, O Lord, primal being, You are the limitless Creator; 
Your limits cannot be found. ||2|| 
ਤੰੂ ਸਿਤ ਪਰਮਸੇਰੁ ਸਦਾ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥ 
You are true, transcendent Lord, forever imperishable the 
treasure of virtues. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੰੂ ਆਪ ੇਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਜੀਉ ॥ 
God is one, no other! You are all knowing God. 
ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਤੰੂ ਪਰਧਾਨੁ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
You are all knowing and highest O Lord; there is no other 
as great as You. 
ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਸਭੁ ਤੰੂਹੈ ਵਰਤਿਹ ਤੰੂ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥ 
Your teaching is pervading all; whatever You do, comes 
to pass. 
ਹਿਰ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵਆ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਿਖਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥ 
God abides in everyone. The guru-willed realize Him by 
reciting His name. 
ਸਿਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਦਾ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 



You are true, transcendent Lord, forever imperishable the 
treasure of virtues. ||3|| 
ਸਭੁ ਤੰੂਹ ੈਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
You are the Creator, the greatness is Yours. As You 
wish, so we act! 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਿਹ ਸਭ ਤੇਰੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
As it pleases You, so we act. All merge with You through 
guru’s teachings. 
ਸਭ ਸਬਿਦ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੈ ਸਬਿਦ ਵਿਡਆਈ ॥ 
When it pleases You we merge with You through guru’s 
teachings. We obtain greatness through Your sermon. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੁਿਧ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
The guru-willed attains wisdom eliminating ego, remains 
absorbed in guru’s teachings.  
ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
The guru-willed obtains Your incomprehensible lesson O 
Nanak, he remains immersed in the Name. 
ਸਭੁ ਤੰੂਹ ੈਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ 
॥੪॥੭॥੧੪॥ 
You are the Creator, the greatness is Yours. As it pleases 
You, so we act. ||4||7||14|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥ 
Aasaa, Fourth Mahalla, Chhant, Fourth House: 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਭਨੇੰ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰ੍ੇਿਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
My eyes are wet with God’s nectar and my mind is 
imbued with His love, O Lord King. 
ਮਨੁ ਰਾਿਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਿਵੰਨਾ ॥ 
The Lord applied His touchstone to my mind and 
changed into gold. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੰਿਗ ਚਲੂਿਲਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਿਭੰਨਾ  
The guru-willed is dyed in the deep red color and my 
mind and body are drenched with His love. 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਿਕ ਝਕੋਿਲਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧਨੰਾ ॥੧॥ 
Servant Nanak is drenched with His fragrance; his life 
became fruitful. ||1|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 



My mind has died by the arrow of discourse of God’s love 
that pierced through.   
ਿਜਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਿਪਰੰਮ ਕੀ ਸ ੋਜਾਣੈ ਜਰੀਆ  
Only those who feel the pain of love know how to endure 
it. 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ  
Those who self surrender attain salvation. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਆ ॥੨॥ 
O God; unite Nanak with the guru so that he swims 
across the world ocean. ||2|| 
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਮਲੁ ਗੋਿਵੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
I the fool and ignorant have taken to His sanctuary; may I 
be dyed in God’s love O Lord. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਇਕ ਮੰਗਾ ॥ 
God is realized through the perfect guru. I beg for God’s 
worship. 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥ 
My mind and body enjoys guru’s teachings. I recite God 
with love.  
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥ 
Nanak has realized God in the congregation of saints. 
||3|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥     
O merciful Lord, hear my prayer, God my master! O Lord 
King. 
ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਿਣ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
I beg for the refuge of Lord’s name and recite His name 
from the mouth. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਹੈ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ॥ 
It is Lord’s natural way to love His devotees; O Lord, 
please preserve my honor! 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 
Servant Nanak has entered His sanctuary and God’s 
name saved him. ||4||8||15|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਢੰੂਿਢ ਢੂਢੇਿਦਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
The guru-willed searched and found Lord the friend O 
Lord; 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਧਾ ॥ 



Within the walled fortress of my golden body, the Lord is 
revealed. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਵਧਾ  
The Lord is a jewel, a diamond; my mind and body are 
pierced by it. 
ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਿਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥ 
By good luck I have realized God and Nanak is immersed 
in it. ||1|| 
ਪੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਿਨਤ ਖੜੀ ਮੰੁਧ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
I the youthful bride stand by the roadside and watch 
everyday O Lord King! 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਇ ਗੁਰ ਹਿਰ ਮਾਰਿਗ ਚਾਲੀ ॥ 
Reciting God’s name through guru’s teachings I walk on 
God’s path. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮ ੈਿਬਖੁ ਜਾਲੀ 
God’s name is my resolve. I have burnt away the 
poisonous ego. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥੨॥ 
O God; unite servant Nanak with the guru so that he 
realizes God. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰੇ ਆਇ ਿਮਲੁ ਮੈ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
O beloved, come and meet me. I have been separated 
for long time O Lord King. 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਿਗਆ ਹਿਰ ਨੈਣ ਰਿਸ ਿਭੰਨੇ ॥ 
My mind and body misses You; my eyes are wet with 
Lord’s sublime essence. 
ਮੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਦਿਸ ਗੁਰੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥ 
O guru; tell me about my beloved God so that my mind is 
pleased meeting Him. 
ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੰਮੇ ॥੩॥ 
O Nanak I the fool have been put to God’s work. ||3|| 
ਗੁਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਭੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
O guru; this body drenched with nectar drinks nectar O 
Lord King. 
ਿਜਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਨ ਭਾਈਆ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਛਿਕ ਛਕੇ ॥ 
Those who like the nectar, drink it again and again.  
ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥ 
I realized God by guru’s grace and wandering ended. 
ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਇਕੇ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 



God’s devotee and God became one and the same. 
||4||9||16|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
God is the treasure of nectar of worship, found through 
the guru O Lord King. 
ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਿਸਖ ਦੇਇ ਹਿਰ ਰਾਸ ੇ॥ 
The guru is the true banker, who teaches the way to 
divinity. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ  
Blessed is the trader who trades with guru the banker! 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਧੁਿਰ ਿਲਖਤੁ ਿਲਲਾਿਟ ਿਲਖਾਸੇ ॥੧॥ 
Those who have it pre-ordained, find the guru O Nanak. 
||1|| 
ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੰੂ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
You are my true banker, O Lord; the whole world is Your 
trader, O Lord King. 
ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧ ੈਸਾਿਜਆ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਹਿਰ ਥਾਰਾ ॥ 
You created all pots and You dwell in all. 
ਜੋ ਪਾਵਿਹ ਭਾਂਡੇ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਿਨਕਲੈ ਿਕਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 
Whatever You put in the pot same comes out. What can 
anyone do? 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 
God has bestowed the treasure of worship on Nanak. ||2||   
ਹਮ ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਿਵਥਰਹ ਸਆੁਮੀ ਤੰੂ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥    
O God my master; what virtues of You can I say. You are 
infinite O Lord. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ॥ 
I praise God’s name day and night. This is my resolve. 
ਹਮ ਮੂਰਖ ਿਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਿਕਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੋ  
I am a fool. I do not know how to swim across? 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ੈਹਿਰ ਦਾਸ ਪਿਨਹਾਰੋ ॥੩॥ 
Nanak is God’s servant and water carrier of His servants. 
||3|| 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਿਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Keep me as You please I am at Your refuge O Lord. 
ਹਮ ਭੂਿਲ ਿਵਗਾੜਹ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥ 
I make mistakes day and night. You save my honor. 



ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੰੂ ਗੁਰੁ ਿਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਿਤ ਸਮਝਾਏ  
I am a child O guru; You are my father. Please guide me 
to understand! 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਕਾਂਿਢਆ ਹਿਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ 
Servant Nanak is Your servant O Lord; please preserve 
his honor! ||4||10||17|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਧੁਿਰ ਹਿਰ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
One who has pre-ordained destiny, meets the guru O 
Lord. 
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਘਿਟ ਬਿਲਆ ॥ 
The guru lit the divine light and the darkness of ignorance 
disappeared. 
ਹਿਰ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੋ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਚਿਲਆ ॥ 
I found God the priceless jewel. I do not have to wander 
anymore. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਆਰਾਿਧ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ॥੧॥ 
Servant Nanak recites God’s name and realized God. 
||1|| 
ਿਜਨੀ ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਿਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Those who do not recite God’s name ! Why did they 
come in the world? 
ਇਹੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹ ੈਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਬਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥ 
This human life is hard to attain. Everything goes waste 
without God’s name. 
ਹੁਿਣ ਵਤੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਿਜਓ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਿਕਆ ਖਾਏ ॥ 
Now is the right time and you did not sow God’s name. 
What the hungry will eat later. 
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਿਫਿਰ ਜਨਮੁ ਹ ੈਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਾਏ ॥੨॥ 
The self-willed will be born again O Nanak, by God’s 
grace. ||2|| 
ਤੰੂ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਿਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
You are God; all belong to You. You created all, O Lord 
King. 
ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਿਕਸੈ ਦੈ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਿਭ ਚਲਿਹ ਚਲਾਏ ॥ 
No one has anything in his or her hand. Everyone works 
the way You make them to! 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਤੰੂ ਮੇਲਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧੁ ਿਮਲਿਹ ਜੋ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਏ ॥ 
Those who please You; You unite them with You O 



beloved. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਤਰਾਏ ॥੩॥ 
Surrendering to guru, mortal Nanak has attained 
salvation reciting God’s name. ||3|| 
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਿਤ ਕਿਰ ਨਹੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Some sing different tunes reading from the scriptures but 
cannot please God O Lord. 
ਿਜਨਾ ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਿਵਕਾਰੁ ਹੈ ਿਤਨਾ ਰੋਇ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥ 
Those who are filled with fraud and corruption! What can 
they do crying? 
ਹਿਰ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਿਸਿਰ ਰੋਗ ਹਥ ੁਦੀਜੈ ॥ 
God knows everything. He brings everything out in the 
open. 
ਿਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ੈਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ 
O Nanak, those guru-willed whose hearts are pure, 
worship God! ||4||11||18|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਘੁੜ ਿਸਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Those who love God; they are wise and knowledgeable 
O Lord. 
ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਿਲ ਚੁਿਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਿਰ ਭਾਣੇ  
They may speak foul outwardly. Still they are pure by 
God’s grace.  
ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਨੋ ਹਰੋੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥ 
Without God; God’s humble saints have no other place to 
go. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹ ੈਹਿਰ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣੇ ॥੧॥ 
God’s name is Nanak’s destiny. God is the honor of the 
humble. ||1|| 
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸ ੋਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
The place where my guru goes and sits, becomes 
beautiful O Lord. 
ਗੁਰਿਸਖੀ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਿਲਆ ਲੈ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਾ  
I found the place through guru’s teachings. I picked the 
dust and applied to my face. 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਾ ॥ 
Those, guru-willed; who recite God’s name devotionally 
get rewarded. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਿਜਆ ਿਤਨ ਹਿਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥੨॥ 



O Nanak those who worship the guru, worship God 
indeed. ||2|| 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਮਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Guru’s students love God and His name in their mind O 
Lord. 
Page 451          
ਕਿਰ ਸੇਵਿਹ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਭੁਖ ਜਾਇ ਲਿਹ ਮੇਰੀ ॥ 
Devotionally serving my guru, my hunger has vanished. 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ ਿਤਨ ਿਪਛੈ ਹੋਰ ਖਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥ 
Guru’s devotees are fulfilled and manymore eat after 
them. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪੁੰਨੁ ਬੀਿਜਆ ਿਫਿਰ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਪੰੁਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ 
Servant Nanak sowed goodness by God’s grace. There 
is no shortage of goodness anymore. ||3|| 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਮਿਨ ਵਾਧਾਈਆ ਿਜਨ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਡਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Guru’s followers who visualized God rejoice in their mind. 
ਕੋਈ ਕਿਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਿਸਖਾ ਮਿਨ ਿਮਠਾ ॥ 
It feels sweet to guru’s followers if someone talks about 
God. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਗੁਰਿਸਖ ਪੈਨਾਈਅਿਹ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥ 
Guru’s followers wear robe of honor in God’s court by 
guru’s grace. 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ 
Servant Nanak enjoys God’s name. His name abides in 
Nanak’s mind. ||4||12||19|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Aasaa, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਭੇਿਟਆ ਮਰੇਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਤਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Those who meet the guru, recite God’s name O Lord. 
ਿਤਸ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਧਆਵੈ ॥ 
Those who recite God’s name, their hunger and desire 
vanished. 
ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Those who recite God’s name, the devil of death does 
not come close to them. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਿਨਤ ਜਪੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਤਰਾਵੈ ॥੧॥ 
O God, be gracious to servant Nanak that he recites 
God’s name all the time, because God’s name attains 
salvation. ||1|| 
ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨਾ ਿਫਿਰ ਿਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 



Those who recite God’s name, never face any difficulty O 
Lord. 
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ਿਤਨ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Those who console with the guru, everyone worships 
them. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸੁਖੁ ਸਦ ਹੋਈ ॥ 
Those who worship the beloved guru attain eternal 
peace. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਸੋਈ ॥੨॥ 
O Nanak, whoever meets the guru, meets God in 
essence. ||2|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Those who love the beloved, God protects them O Lord. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕੋਈ ਿਕਆ ਕਰੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਪਆਰਾ ॥ 
Those who love God, why should anyone slender them? 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਸਭ ਦੁਸਟ ਝਖ ਮਾਰਾ ॥ 
Those whose minds are in harmony with God. All bad 
people talk bad about them. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥੩॥ 
O Nanak, recite God’s name. God protects. 
ਹਿਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥     
God creates His worshippers in all ages. He preserves 
their honor O Lord. 
ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਿਰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 
God killed the demon Harnaakas and saved Prahlaad. 
ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਿਨੰਦਕਾ ਿਪਿਠ ਦੇਇ ਨਾਮਦੇਉ ਮੁਿਖ ਲਾਇਆ ॥ 
He turns away from egotistic and slanderers. He 
embraced Naam dev. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਅੰਿਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥   
Servant Nanak served such a God who will save him at 
the end. ||4||13||20|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੫ 
Aasaa, Fourth Mahalla, Chhant, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਿਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥ 
O my stranger mind; please come home! 
ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਘਿਰ ਵਸ ੈਹਰੇ ॥ 
O beloved; unite me with guru the God. God abides in the 



mind. 
ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥ 
Enjoy His love, O my beloved, by God’s grace. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮਲੇੇ ਹਰੇ ॥੧॥ 
O Nanak, guru unites one with God by his grace. ||1||          
ਮੈ ਪਰ੍ੇਮ ੁਨ ਚਾਿਖਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥ 
I did not enjoy love with devotion O my beloved. 
ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ  ਨ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਆਸ ਕਰੇ ॥ 
My mind’s desires are not vanished, O my beloved. It still 
keeps hope. 
ਿਨਤ ਜੋਬਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਜਮੁ ਸਾਸ ਿਹਰੇ   
O beloved; the youth is fading every day. Devil of death 
will steal your life. 
ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਿਣ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥੨॥ 
The virtuous bride enshrines God in the mind O beloved 
of Nanak. ||2|| 
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ਿਪਰ ਰਿਤਅੜੇ ਮੈਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੰੂਦ ਿਜਵੈ ॥ 
My eyes are drenched by my beloved o my beloved as 
the rain bird is by raindrops. 
ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਆੋ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਬੰੂਦ ਪੀਵੈ  
My mind is soothed o beloved by drinking a drop of God’s 
rain. 
ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵੈ ਿਕਵੈ ॥ 
Separation keeps me awake o my beloved. How can I 
sleep? 
ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਿਲਵੈ ॥੩॥ 
In the company of the guru I found God the friend O my 
beloved. ||3|| 
ਚਿੜ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥ 
In the month of Chayt, O my beloved, the pleasant 
season of spring begins. 
ਿਪਰ ਬਾਝਿੜਅਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਆਂਗਿਣ ਧੂਿੜ ਲੁਤੇ ॥ 
But without my Husband Lord, O my beloved, my yard is 
filled with dust. 
ਮਿਨ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਜੁਤੇ  
But my mind is hopeful, O my beloved; my both eyes are 
fixed on Him. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਦੇਿਖ ਿਵਗਸੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਜਉ ਮਾਤ ਸੁਤੇ ॥੪॥ 



Nanak is joyous meeting the guru O my beloved as 
mother is with son. ||4|| 
ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 
True guru told the stories of the Lord, O my beloved. 
ਗੁਰ ਿਵਟਿੜਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਮੇਲਾਈਆ ॥ 
I praise the guru, O my beloved, who united me with God. 
ਸਿਭ ਆਸਾ ਹਿਰ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
God fulfilled my desires O my beloved. I received the fruit 
of my choice. 
ਹਿਰ ਤੁਠੜਾ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 
By His grace, God is absorbed in my mind o my beloved. 
||5|| 
ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥ 
O beloved I will not fall in lover other than God. 
ਿਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ੁਿਜਤੁ ਲਿਗ ਿਪਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥ 
How can I find the guru? Through him I will visualize God. 
ਹਿਰ ਦਾਤੜੇ ਮੇਿਲ ਗੁਰੂ ਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਲਸਾ  
O Bestowal God; unite me with the guru. I will kiss him. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥ 
Nanak has met the guru o my beloved through pre-
ordained destiny. ||6||14||21|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Aasaa, Fifth Mahalla, Chhant, First House: 
ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ॥ 
I am very happy that I have seen God O Lord! 
ਚਾਿਖਅੜਾ ਚਾਿਖਅੜਾ ਮੈ ਹiਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ  
I tasted the sweet essence of the Lord, O Lord. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਿਹ ਵੂਠਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੂਠਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥ 
The sweet essence of the Lord has rained down in my 
mind. I attained peace by the grace of the guru. 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਵਿਸ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਿਗ ਗਇਆ ॥ 
I came home and sang a song of joy and the five evils 
ran away. 
ਸੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ  
Drinking the nectar I got content and soothed. The friend 
saint became my lawyer and represented me. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ॥੧॥ 



Says Nanak; my mind is in harmony with God. I saw God 
with my eyes. ||1|| 
ਸੋਿਹਅੜੇ ਸੋਿਹਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Adorable is my beautiful house, O Lord. 
ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Guests are the beloved saints, O Lord. 
ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਰ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥ 
Beloved saints have resolved my affairs; I humbly bowed 
to them, and started serving them. 
ਆਪੇ ਜਾਞੀ ਆਪੇ ਮਾਞੀ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਿਪ ਦੇਵਾ ॥ 
He is groom’s party, the bride’s relatives; He is the 
master; He is the divine Lord. 
ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ  
He resolves His affairs; He sustains the universe. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਿਹ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥ 
Says Nanak, my Lord is in me; the gates of my body are 
beautifully adorned. ||2|| 
ਨਵ ਿਨਧੇ ਨਉ ਿਨਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਹ ਆਈ ਰਾਮ  
The nine treasures have come into my home, O Lord. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਰਾਮ ॥ 
I obtained everything reciting God’s name. 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥ 
Reciting God’s name, God becomes friend forever 
intuitively O Lord. 
ਗਣਤ ਿਮਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨ ਿਵਆਪੈ ਮਨ ਿਚੰਦਾ ॥ 
Counting and wandering stopped. The filth of mind does 
not bother.   
ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥ 
Visualizing God the infinite divine music plays. Wonderful 
play plays.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਪਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਤਾ ਮ ੈਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Says Nanak; in the company of my beloved I attained the 
priceless treasure. ||3|| 
ਸਰਿਸਅੜੇ ਸਰਿਸਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
My brothers and friends all became happy O God. 
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ਿਬਖਮੋ ਿਬਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
Meeting the guru, I have won the most strenuous battle in 
the arena of life. 



ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥ 
Meeting the guru, I won. Praising the Lord the fortress of 
doubt has been destroyed. 
ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਿਨਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਿਪ ਖੜਾ ॥ 
I have obtained the priceless treasure; the Lord stood by 
me. 
ਸੋਈ ਸੁਿਗਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ॥ 
He, whom God has made His own is knowledgeable and 
the leader. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਲ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, when the master is on my side, then 
everyone is my friend O brother. 
||4||1|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਅਕਥਾ ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
Godly knowledge is unknowable. Cannot say anything 
about it O God. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸਹਿਜ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
The Demy-gods, mortal beings, warriors and sages say it 
intuitively O God.  
ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਿਮਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥ 
Explain the discourse of Godly wisdom by humbly 
embracing to Godly love. 
ਜਿਪ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Reciting one unexplainable the formless God attains the 
reward of choice! 
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਵਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Give up ego false attachment and other useless deeds 
and merge with supreme soul. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ  ਸਦਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥ 
Prays Nanak, by guru’s grace, one enjoys Lord’s love 
forever. ||1|| 
ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਹਿਰ ਸੰਤ ਸਜਨ ਮੇਰ ੇਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Lord’s saints are my companions my friends and support. 
ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥ 
By good fortune I have obtained the true congregation O 
God. 
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੈ  
Luckily I recite God’s name in the congregation. 



Sufferings and worries have departed. 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰ੍ਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥ 
The doubt and ego eliminated by surrendering to the 
guru. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਵਛੁਿੜ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਈ ॥ 
By His grace God united me with Him.  He will never 
leave again. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 
Prays Nanak, I am Your servant; I seek Your sanctuary 
forever. ||2|| 
ਹਿਰ ਦਰੇ ਹਿਰ ਦਿਰ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰ ੇਭਗਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
O God, Your devotees look beautiful at Your door. 
ਵਾਰੀ ਿਤਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
I praise them forever O God. 
ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਿਜਨ ਭੇਟਤ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 
I praise and pay my respect to them. Through whom God 
is realized. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
God is omnipresent and abides in everbody. 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰ ੇ॥ 
Meeting the perfect guru, we recite God’s name and do 
not lose this life in a gamble. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥ 
Prays Nanak; I seek Your refuge. Please protect me by 
Your grace. ||3|| 
ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 
Your virtues are unlimited. How many can I praise O 
God? 
ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 
By good fortune I long to attain the dust of Your feet O 
God. 
ਹਿਰ ਧੂੜੀ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥ 
Bathing in God’s dust eliminates the filth. The pain of 
birth and death departs. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਥ ੇ॥ 
God the transcendent Lord is always with you inside out 
ਿਮਟੈ ਦੂਖ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਵਾ ॥ 
Singing His praises eliminates sufferings and attains 
salvation. Never to be born again. 



ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਿਣ ਤਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak, in guru’s sanctuary, one swims across and 
is pleasing to God. ||4||2|| 
ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  
Aasaa, Chhant, Fifth Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਿਕਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
My mind is pierced by Lord’s love; nothing else is sweet 
anymore O Lord. 
ਿਮਿਲ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਆਰਾਿਧਆ ਹਿਰ ਘਿਟ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Joining the congregation I recite God and see God in 
everyone. 
ਹਿਰ ਘਿਟ ਘਟੇ ਡੀਠਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੋ ਵੂਠਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥ 
Seeing God in everyone, the nectar rains down. The pain 
of birth and death has gone. 
ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਗਾਇਆ ਸਭ ਦੂਖ ਿਮਟਾਇਆ ਹਉਮੈ ਿਬਨਸੀ ਗਾਠੇ ॥ 
Singing the praises of the virtuous God, all my pains are 
erased, and the knot of ego has been untied. 
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ਿਪਰ੍ਉ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ ॥ 
By intuition my beloved shall not leave me to go 
anywhere. My mind is imbued with the lasting color. 
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਬੇਧੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਕਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਠਾ ॥੧॥ 
God’s love have pierced Nanak’s mind. Nothing else 
tastes sweet to him. ||1|| 
ਿਜਉ ਰਾਤੀ ਜਿਲ ਮਾਛੁਲੀ ਿਤਉ ਰਾਮ ਰਿਸ ਮਾਤ ੇਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
As the fish dyed by water, so are God’s devotees with 
God O God. 
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਿਸਆ ਜੀਵਨ ਗਿਤ ਭਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Through the teachings of the perfect guru attains 
salvation O God. 
ਜੀਵਨ ਗਿਤ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਏ ॥ 
Besstowing salvation, the master the inner knower 
embraces His devotees. 
ਹਿਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਪਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥ 
God the priceless jewel is completely realized. Shall 
never leave and go anywhere else.  
ਪਰ੍ਭੁ ਸਘੁਰੁ ਸਰੂਪ ੁਸੁਜਾਨੁ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੀ ਿਮਟੈ ਨ ਦਾਤੇ ॥ 



God, the master is accomplished, beautiful and all 
knowing; His gifts never end. 
ਜਲ ਸੰਿਗ ਰਾਤੀ ਮਾਛੁਲੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਾਤੇ ॥੨॥ 
As the fish dyed by water, so are God’s devotees with 
God. ||2|| 
ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਾਚੈ ਬੰੂਦ ਿਜਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
As the rain bird yearns for the raindrop, so I am to God O 
lord. 
ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ਸੁਤ ਭਰ੍ਾਤ ਮੀਤ ਸਭਹੰੂ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
I love God more than wealth, treasure, children, siblings 
and friends O God. 
ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਾਰਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 
I love God the primal being more than anyone else. I do 
not know His status. 
ਹਿਰ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਨ ਿਬਸਰੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥ 
I do not forget God breathing or eating. I enjoy His love 
through guru’s teachings. 
ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਸੰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋ ਜਿਪ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਡਾਰਾ ॥ 
The saints enjoy the essence of God the bestowal of life. 
Reciting His name erases the doubt false attachment and 
sufferings.   
ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਾਚੈ ਬੰੂਦ ਿਜਉ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥ 
As the rain bird yearns for a raindrop, so does Nanak for 
God. ||3|| 
ਿਮਲੇ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ੇ॥ 
Realizing God, my desires are fulfilled O Lord. 
ਢਾਠੀ ਭੀਿਤ ਭਰੰਮ ਕੀ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ੁਸੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 
Surrendering to the brave guru, the wall of doubt has 
fallen. 
ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੁਰਿਬ ਿਲਖਾਏ ਸਭ ਿਨਿਧ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
By pre-ordained destiny by  omnipresent God’s grace, I 
met the perfect guru. 
ਆਿਦ ਮਿਧ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਈੋ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
In the beginning, the middle, and in the end, is God the 
beautiful guru the sustainer of the World. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਸਾਧੂ ਧਰੂਾ ॥ 
The dust of the feet of devotees purifies sinners, brings 
joy, peace and contentment. 
ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧॥੩॥ 



O Nanak, realizing infinite God fulfills the desires. 
||4||1||3|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  ਘਰੁ ੬ 
Aasaa, Fifth Mahalla, Chhant, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ  ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ॥  Hymn: 
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਈ ਜਪਾਤ ॥ 
Whoever God is kind to; recites His name. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਰਾਮ ਿਸਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥੧॥ 
O Nanak, they fall in love with God meeting with God’s 
devotees. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant ( tune): 
ਜਲ ਦੁਧ ਿਨਆਈ ਰੀਿਤ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ ॥ 
Like the love of water, it does not let milk change its color 
when mixed, so is my love for God. 
ਅਬ ਉਰਿਝਓ ਅਿਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਿਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾਿਹ ਟਰੈ ॥ 
Now I am entangled in the fragrance like the water lilly 
with water. I cannot live without it even for a moment. 
ਿਖਨੁ ਨਾਿਹ ਟਰੀਐ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਿਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 
Do not give up your love for God even for a moment; 
offer all your decorations and pleasures to Him. 
ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥ ੁਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 
Hearing about the pain of the path of death does not 
scare in the company of God’s devotees. 
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰ੍ਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥ 
Singing the praise of God’s virtues, all sins and sorrows 
shall depart.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਰੇ 
॥੧॥ 
Singing the hymns of the Lord of the universe O Nanak, 
the mind is enticed by God’s love, and loves God 
intuitively. 
ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹ ੁ॥ 
As the fish cannot live without water, so is my mind! 
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ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਆਸ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਬੰੂਦ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹ ੁ॥ 
As the thirsty rain bird is chirping every moment to the 
beautiful rain clouds. 



ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਅਿਤ ਲਾਈਐ ਿਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
So love the Lord surrendering your mind, enshrine Him in 
the mind. 
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Do not be proud; seek His refuge and praise to visualize 
Him. 
ਗੁਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੇ ਿਮਲੁ ਨਾਹ ਿਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 
When guru is pleased she meets the separated beloved. 
She sends the message of love.   
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਅਨੰਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 
Sings Nanak the hymns of the infinite Lord, falling in love 
with Him. Such is God’s love O my mind. ||2|| 
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਿਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਿਦ ਿਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 
The chaakvi (duck) loves the sun. She always yearns for 
the sun to rise. 
ਕੋਿਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਿਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥ 
The cuckoo bird sings sweet songs in love with the 
mango tree. O my mind, love the Lord  this way. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕੇ ਹਿਭ ਪਾਹੁਿਣਆ ॥ 
Love the Lord, do not be proud; you are a guest for one 
night. 
ਅਬ ਿਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹ ੁਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਿਣਆ ॥ 
What have you done entangling with false attachments? 
You came naked, will go naked! 
ਿਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਿਸ ਮਹੋ ੁਜੁ ਿਕਤੀਐ ॥ 
Seek the refuge of God’s devotees humbly. It will erase 
the false attachments. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਲਾਇ ਪਰੀਿਤ ਕਬ ਿਦਨੀਅਰੁ 
ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 
Sings Nanak, the hymns of the infinite Lord falling in love 
with Him. When will be the day I see Him? ||3|| 
ਿਨਿਸ ਕੁਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣੀ ਹੀਉ ਿਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ ॥ 
Like the deer at night, which hears the sound of bell gives 
his heart. O my mind, love the Lord in this way. 
ਜੈਸੀ ਤਰੁਿਣ ਭਤਾਰ ਉਰਝੀ ਿਪਰਿਹ ਿਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਜੈ ॥ 
Like the wife entangled with love worships her husband - 
like this, give your heart to the beloved Lord. 
ਮਨੁ ਲਾਲਿਹ ਦੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਿਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 
Give your heart to your beloved Lord, and enjoy His bed, 



and enjoy all pleasure and bliss. 
ਿਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਿਤ ਿਮਿਲਓ ਿਮਤਰ੍ ਿਚਰਾਣੇ ॥ 
I have obtained my Husband Lord, and I am dyed in deep 
crimson color of His love; after a long time, I have met my 
friend. 
ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਿਡਠਮੁ ਆਖੀ ਿਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥ 
When the guru explained, I visualized my beloved. There 
is no one like Him. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਜੈ 
॥੪॥੧॥੪॥ 
Says Nanak in a tune (chhant) the hymns of the kind and 
fascinating Lord, O mind. Hold on to the feet of the Lord 
and enshrine such love for Him in your mind. ||4||1||4|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla  
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਬਨੁ ਬਨੁ ਿਫਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਿਹ  
I searched for Him from forest to forest to my best and I 
am tired. 
ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, when I met God’s devotees I found God in my 
mind. ||1|| 
ਛੰਤ ॥ Chhant: 
ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਿਹ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਤਪੇ ॥ 
Whom millions of sages and ascetics search! 
ਬਰ੍ਹਮੇ ਕੋਿਟ ਅਰਾਧਿਹ ਿਗਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ॥ 
Millions of Brahmas and spiritual teachers meditate and 
recite His Name. 
ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਿਕਿਰਆ ਪੂਜਾ ਅਿਨਕ ਸੋਧਨ ਬੰਦਨਾ ॥ 
Through chanting, meditation, self-discipline, religious 
rituals and worship, endless purifications and prayers. 
ਕਿਰ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ ਤੀਰਥਹ ਮਜਨੁ ਿਮਲਨ ਕਉ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ 
Go on pilgrimages all over the world and bathe in order to 
meet God. 
ਮਾਨੁਖ ਬਨੁ ਿਤਨੁ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧਤੇ ॥ 
The humans, straws in the forest, animals and birds all 
worship You. 
ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਨਕ ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥੧॥ 
By the grace of the beloved Lord of the universe; joining 
the company of devotees attains salvation O Nanak. ||1|| 



ਕੋਿਟ ਿਬਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸੰਕਰ ਜਟਾਧਾਰ ॥ 
Millions of births of Vishnu and Shiva, with matted hair 
ਚਾਹਿਹ ਤੁਝਿਹ ਦਇਆਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਰੁਚ ਅਪਾਰ ॥ 
Yearn for You, O kind Lord with unlimited intent of their 
mind and body. 
ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਿਬੰਦ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪਰ੍ਭ ਧਨੀ ॥ 
The master, Lord of the universe, infinite and 
unapproachable God is all pervading. 
ਸੁਰ ਿਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਿਧਆਵਿਹ ਜਖ ਿਕੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ ॥ 
The gods, mystics, celestial singers, special gods and 
celestial dancers worship and sing Your praises. 
ਕੋਿਟ ਇੰਦਰ੍  ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ ਜਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥ 
Millions of emperors like Indra and countless gods recite 
God and celebrate. 
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਉਧਾਰ ॥੨॥ 
The merciful master of the orphans is realized in the 
company of devotees O Nanak and salvation attained. 
||2|| 
ਕੋਿਟ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕਉ ਸੇਵਿਹ ਲਿਖਮੀ ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ॥ 
Millions of goddesses including Lakshmi worship Him in 
many ways. 
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ਗੁਪਤ ਪਰ੍ਗਟ ਜਾ ਕਉ ਅਰਾਧਿਹ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ॥ 
God is invisible and visible. Who is worshipped by air and 
water day and night? 
ਨਿਖਅਤਰ੍ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਿਧਆਵਿਹ ਬਸੁਧ ਗਗਨਾ ਗਾਵਏ ॥ 
The stars, moon sun earth sky and empty space worship 
and sing His praises. 
ਸਗਲ ਖਾਣੀ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਧਆਵਏ  
All sources of creation and ways of discourse worship 
Him all the time. 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਪੁਰਾਣ ਚਤੁਰ ਬੇਦਹ ਖਟੁ ਸਾਸਤਰ੍ ਜਾ ਕਉ ਜਪਾਿਤ ॥ 
The Simritees, the Puraanas, the four Vedas and the six 
Shaastras worship Him. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਿਮਲੀਐ ਸੰਿਗ ਸਾਿਤ ॥੩॥ 
He the purifier of sinners, the love of saints; O Nanak, is 
realized in the society of saints. ||3|| 
ਜੇਤੀ ਪਰ੍ਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਤੇਤ ਭਨੀ ॥ 
Whoever is created by God; recites His name from the 



tongue. 
ਅਨਜਾਨਤ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੇਤੀ ਨਹ ਜਾਇ ਗਨੀ ॥ 
I do not know how many worship You unknowingly.  
ਅਿਵਗਤ ਅਗਨਤ ਅਥਾਹ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਮੰਝੇ ਬਾਹਰਾ ॥ 
Imperishable, incalculable, and unfathomable God is in 
inside and out of everyone. 
ਸਰਬ ਜਾਿਚਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ ਨਹ ਦੂਿਰ ਸੰਗੀ ਜਾਹਰਾ ॥ 
Every one is a beggar and one bestowal. He is close not 
far away. 
ਵਿਸ ਭਗਤ ਥੀਆ ਿਮਲੇ ਜੀਆ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਕਤ ਗਨੀ ॥ 
He is controlled by His devotees and realized by them. 
What can we say? 
ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਮਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਏ ਸੀਸੁ ਸਾਧਹ ਧਿਰ ਚਰਨੀ ॥੪॥੨॥੫॥ 
May Nanak receive this gift and honor by placing his 
head on the feet of devotees. ||4||2||5|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla, 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn 
ਉਦਮੁ ਕਰਹ ੁਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਸਮਰਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
Make the effort O fortunate and recite the name of God 
the Lord. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਿਹ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, reciting whom attains peace. Pains sufferings 
and doubts depart. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥  Chhant: 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਿਬੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥ 
Do not be lazy for reciting God’s name. 
ਭੇਟਤ ਸਾਧ ੂਸੰਗ ਜਮ ਪੁਿਰ ਨਹ ਜਾਈਐ ॥ 
Meeting the company of devotees, one does not go to 
the place of death. 
ਦੂਖ ਦਰਦ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਨਾਮ ੁਿਸਮਰਤ ਸਦ ਸਖੁੀ ॥ 
Pain, trouble and fear will not afflict you; reciting God’s 
name attains eternal peace. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਅਰਾਿਧ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਮਿਨ ਮੁਖੀ ॥ 
With every breath recite God saying from your mouth. 
ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਸਾਲ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਕਿਰ ਦਇਆ ਸੇਵਾ ਲਾਈਐ ॥ 
O kind compassionate tasteful treasure of virtues put me 
to your service. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਿਬੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥੧॥ 
Prays Nanak: may I recite the name of the lord with love 



without being lazy? ||1|| 
ਪਾਵਨ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ 
The name of the formless God is pure and purifies the 
sinners. 
ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਿਬਨਾਸ ਿਗਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨਾ ॥ 
The darkness of doubt is removed by the wisdom 
bestowed by the guru. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨ ਪਰ੍ਭ ਿਨਰੰਜਨ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ॥ 
The medicine given by the guru realizes God, who 
pervades water and land completely. 
ਇਕ ਿਨਮਖ ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਵਿਸਆ ਿਮਟੇ ਿਤਸਿਹ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥ 
If He dwells in the heart even for a moment, it eliminates 
sorrows. 
ਅਗਾਿਧ ਬੋਧ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਾ ਭਉ ਭਜੰਨਾ ॥ 
Most knowledgeable all-powerful lord is the destroyer of 
all fears. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਪਾਵਨ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak, may I recite the name of God without being 
lazy? ||2|| 
ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧੇ ॥ 
I take protection of merciful Lord sustainer of the universe 
and the treasure of grace. 
ਮੋਿਹ ਆਸਰ ਤੁਅ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਿਨ ਿਸਧੇ  
I take the support of Your lotus feet in Your sanctuary. 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ ਪਿਤਤ ਉਧਰਨ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥ 
In God’s refuge the cause of causes the master saves 
even the sinners. 
ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਬਹ ੁਤਰੇ ॥ 
Reciting God’s name many have crossed over the 
terrifying world ocean. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜਿਹ ਸੁਨੀ ਉਧਰਨ ਸੰਤਸਗੰ ਿਬਧੇ ॥ 
From beginning to end many search, hearing that 
salvation is attained in the company of devotees. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧੇ ॥੩॥ 
Prays Nanak, may I recite and take support of the name 
of helpful kind God. ||3|| 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਆਿਪ ਬਨਾਇਆ ॥ 
God is the love of His devotees. This is His natural way. 
ਜਹ ਜਹ ਸੰਤ ਅਰਾਧਿਹ ਤਹ ਤਹ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ  



Wherever the saints worship God, He is revealed there. 
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਭਗਤ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰਆ ॥ 
God mixes with His devotees with ease and resolves 
their affairs. 
ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਜਸ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸਰਬ ਦੂਖ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
Singing the praises of God attains eternal happiness and 
eliminates sorrows.  
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ਚਮਤਕਾਰ ਪਰ੍ਗਾਸ  ਦਹ ਿਦਸ ਏਕੁ ਤਹ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਆ ॥ 
You spread a flash of enlightenment in all ten directions 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਆਿਪ ਬਨਾਇਆ 
॥੪॥੩॥੬॥ 
O Nanak, by reciting God with devotion; God the love of 
devotees protects His devotees instinctively. ||4||3||6|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਿਥਰੁ ਸੰਤਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥ 
Saint’s marriage is eternal. Her husband does not die or 
go away. 
ਜਾ ਕੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ਸ ੁਸਦ ਹੀ ਰਾਵਏ ॥ 
She, whose Husband Lord is at home enjoys Him 
forever. 
ਅਿਵਨਾਸੀ   ਅਿਵਗਤੁ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਨਵਤਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ॥ 
God is eternal immortal ever new and pure. 
ਨਹ ਦੂਿਰ ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ਠਾਕੁਰੁ ਦਹ ਿਦਸ ਪੂਰਨੁ ਸਦ ਸਦਾ ॥ 
He is not far, ever close; he is present in all ten directions 
forever. 
ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਗਿਤ ਮਿਤ ਜਾ ਤੇ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਭਾਵਏ ॥ 
He is the Lord of souls, the source of salvation and 
wisdom. Enjoys the love of the beloved. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਜਾਣੈ ਿਥਰੁ ਸੰਤਨ ਸਹੋਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥੧॥ 
Nanak says that He is realized through guru’s teachings. 
The Husband Lord of the saints is eternal; He does not 
die or go away. ||1|| 
ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਤਾਰੁ ਤਾ ਕੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ 
One who has the Lord as her Husband enjoys great 
bliss? 
ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਿਰ ਸੋਭਾ ਪੂਿਰ ਬਣਾ ॥ 
That soul-bride is happy, and glorified. 
ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਕਿਲਆਣੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੰਿਗ ਸੁਰਜਨੁ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ॥ 



She obtains honor, happiness and salvation singing the 
praise of wise God. 
ਸਰਬ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਨਹੀ ਊਨਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ॥ 
She has mystic powers and nine treasures in her house. 
No shortage at all. 
ਮਧੁਰ ਬਾਨੀ ਿਪਰਿਹ ਮਾਨੀ ਿਥਰ ੁਸੋਹਾਗੁ ਤਾ ਕਾ ਬਣਾ ॥ 
She talks sweet obeys the Lord; her marriage lasts 
forever. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮੁ ਭਤਾਰੁ ਤਾ ਕੈ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥੨॥ 
Nanak says that He is realized through guru’s teachings. 
The husband Lord of the saint’s is eternal and they are 
happy forever. ||2|| 
ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਿਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥ 
Come, O my companions, let us go and serve the saints. 
ਪੀਸਉ ਚਰਣ ਪਖਾਿਰ ਆਪੁ ਿਤਆਗੀਐ ॥ 
Let us grind his grain, wash his feet and renounce our 
ego. 
ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਮਟੈ ਸੰਤਾਪੁ ਆਪੁ ਨਹ ਜਾਣਾਈਐ  
Renouncing ego eliminates worries and arrogance. 
ਸਰਿਣ ਗਹੀਜੈ ਮਾਿਨ ਲੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ  
Going to his refuge attains honor. Whoever does it attains 
peace. 
ਕਿਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਿਜ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਜੋਿੜ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਜਾਗੀਐ ॥ 
Become a servant and eliminate sorrow. Serve him day 
and night humbly.  
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਜਾਣੈ ਆਉ ਸਖੀ ਸਤੰ ਪਾਿਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥੩॥ 
Nanak says that God is realized by guru’s teachings. 
Come o friends, let us serve the saint. ||3|| 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗ ਿਸ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 
The fortunate one engages in service. 
ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ  
One who joins the company of devotees gets his desires 
fulfilled. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣ ਲਾਿਗਆ ॥ 
In the company of devotees dyed by God’s love one 
starts reciting God. 
ਭਰਮੁ ਮਹੋੁ ਿਵਕਾਰੁ  ਦੂਜਾ ਸਗਲ ਿਤਨਿਹ ਿਤਆਿਗਆ ॥ 
He renounces Doubt, emotional attachment, sin and 
duality. 



ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਸਹਜੁ ਸੁਭਾਉ ਵੂਠਾ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 
The mind sings songs of God’s praises intuitively. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗ ਿਸ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ 
॥੪॥੪॥੭॥ 
O Nanak; God is realized through guru’s teachings. The 
fortunate worships God. ||4||4||7|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla,ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn (Reality): 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਿਤਆ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ 
The devil of death does not question those who recite 
God’s name. 
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਅੰਤੇ ਿਮਲੈ ਗੋਪਾਲੁ ॥੧॥ 
O Nanak, the mind and body become peaceful, in the 
end, you shall meet God. ||1|| 
ਛੰਤ ॥    Chhant: 
ਿਮਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮੋਿਹ ਉਧਾਿਰ ਲੇਹੁ ॥ 
Unite me in the company of saints and save me O Lord! 
ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਿੜ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 
With my palms pressed together I pray that You bestow 
God’s name to me. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਾਗਉ ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਦਇਆ ॥ 
I beg for God’s name, fall at your feet and renounce my 
pride by Your kindness. 
ਕਤਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਿਣ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਕਿਰ ਮਇਆ ॥ 
O God; bestow Your mercy that I stay at your sanctuary 
and never leave. 
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਿਨਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਬਨਉ ਏਹੁ ॥ 
O all-powerful, indescribable, infinite and immaculate 
Lord, listen to my prayer. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਨਵਾਿਰ ਲੇਹੁ ॥੧॥ 
With palms pressed together, Nanak begs for this gift that 
He never takes birth and death. ||1|| 
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ਅਪਰਾਧੀ ਮਿਤਹੀਨੁ ਿਨਰਗੁਨੁ ਅਨਾਥੁ ਨੀਚੁ ॥ 
I am a sinner, ignorant, worthless, destitute and low. 
ਸਠ ਕਠੋਰੁ ਕੁਲਹੀਨੁ ਿਬਆਪਤ ਮੋਹ ਕੀਚੁ ॥ 
I am deceitful, stubborn, lowly and entangled in the mud 
of emotional attachment. 
ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੰ ਮਮਤਾ ਮਰਣੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵਏ ॥ 
I am stuck in the filth of doubt and egotistic actions. I do 



not think of death. 
ਬਿਨਤਾ ਿਬਨੋਦ ਅਨੰਦ ਮਾਇਆ ਅਿਗਆਨਤਾ ਲਪਟਾਵਏ ॥ 
In ignorance, I cling to the pleasures of woman and 
worldly pleasures. 
ਿਖਸੈ ਜੋਬਨੁ ਬਧੈ ਜਰੂਆ ਿਦਨ ਿਨਹਾਰੇ ਸੰਿਗ ਮੀਚੁ ॥ 
My youth is going, old age is approaching and counting 
the days to die. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਸਾਧੂ ਰਾਖੁ ਨੀਚੁ ॥੨॥ 
Prays Nanak, I am at your refuge hoping that You will 
keep me the lowly in the company of devotees. ||2|| 
ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾ ਜੋਨ ॥ 
I have wandered through many painful lifes.  
ਲਪਿਟ ਰਿਹਓ ਿਤਹ ਸੰਿਗ ਮੀਠੇ ਭੋਗ ਸੋਨ ॥ 
I am entangled in sweet pleasures of gold. 
ਭਰ੍ਮਤ ਭਾਰ ਅਗਨਤ ਆਇਓ ਬਹੁ ਪਰ੍ਦੇਸਹ ਧਾਇਓ ॥ 
I wandered through many foreign lands carrying a heavy 
load of duality. 
ਅਬ ਓਟ ਧਾਰੀ ਪਰ੍ਭ ਮੁਰਾਰੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਿਰ ਨਾਇਓ ॥ 
Now, I have taken the protection of God. I found total 
peace in the Name of God. 
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਆ ਹਨੋ ॥ 
O beloved God the protector, I did not, I cannot do 
anything. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇਰੀ ਤਰੈ ਭਉਨ ॥੩॥ 
Your grace attains peace contentment happiness and 
swim across the ocean. ||3||  
ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਤਹ ਸਸੰਾ ਕਉਨ ॥ 
You save those who recite Your name. There is no worry 
for Your devotees. 
ਜੇਨ ਕੇਨ ਪਰਕਾਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਹ ੁਸਰ੍ਵਨ  
Listen to the praises of God whatever way possible. 
ਸੁਿਨ ਸਰ੍ਵਨ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖ ਿਗਆਨੀ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨਾ ਪਾਵਹੇ ॥ 
Listening to the discourse of divine person, the mind 
obtains the treasure. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਪਰ੍ਭ ਿਬਧਾਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ 
Attuned to God by His grace. I sing praises of the Lord.  
ਬਸੁਧ ਕਾਗਦ ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ ਿਲਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਇ ਪਵਨ ॥ 
Make earth the paper, forest the pen and wind the writer?  
ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਸਰਨ ॥੪॥੫॥੮॥ 



Cannot find the limits of the infinite Lord. Nanak seeks 
God’s refuge. 
||4||5||8|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ॥ 
I took shelter at the honorable primal being God. 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਲਹੀ ॥ 
The life became carefree. All worries disappeared. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਸੁਿਰਜਨ ਇਸਟ ਬੰਧਪ ਜਾਿਣਆ ॥ 
I sought God as my mother, father, son, friend, wise, and 
guru brother. 
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਇਆ ਗੁਿਰ ਿਮਲਾਇਆ ਜਸੁ ਿਬਮਲ ਸੰਤ ਵਖਾਿਣਆ ॥ 
The saint embraced me and united with the guru and 
preached the sermon. 
ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਮਿਹਮਾ ਕੀਮਿਤ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ਕਹੀ ॥ 
His virtues are infinite, greatness is unlimited. His value 
cannot be described. 
ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਅਿਨਕ ਅਲਖ ਠਾਕੁਰ ਓਟ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗਹੀ ॥੧॥ 
God is one, He has many names. Nanak took to His 
refuge. ||1|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਹਾਈ ਆਿਪ ਭਏ ॥ 
He is the essence and support of the world. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ਿਬਖੁ ਕੇ ਿਦਵਸ ਗਏ ॥ 
Enshrining God in the mind eliminates the days of 
sufferings. 
ਗਤੁ ਭਰਮ ਮਹੋ ਿਬਕਾਰ ਿਬਨਸੇ ਜੋਿਨ ਆਵਣ ਸਭ ਰਹੇ ॥ 
The known doubts false attachment and other useless 
deeds as well as coming and going into the world 
eliminated. 
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਭਏ ਸੀਤਲ ਸਾਧ ਅੰਚਲ ਗਿਹ ਰਹੇ ॥ 
Holding on to the hem of the robe of a devotee, the 
ocean of fire soothed. 
ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੰਿਮਰ੍ਥ ਬੋਿਲ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਜੈ ਜਏ ॥ 
Lord of the universe, the sustainer of the world, the 
merciful all-powerful Lord; the devotees say hail to the 
Lord. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਪੂਰਨ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੨॥ 
O Nanak, reciting God’s name in the company of 
devotees attains salvation. ||2|| 



ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਸੰਿਗ ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥ 
Wherever I look, I find One Lord pervading all. 
ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆਿਪ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਲਿਹਆ ॥ 
He dwells in each and every heart. Only a few realize it. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਪੂਰਨ ਕੀਟ ਹਸਿਤ ਸਮਾਿਨਆ ॥ 
He pervades water, land, ant and elephant completely 
and equally. 
ਆਿਦ ਅੰਤੇ ਮਿਧ ਸੋਈ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ  
He is in the beginning, the middle and end. Realized by 
guru’s grace. 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਿਰਆ ਬਰ੍ਹਮ ਲੀਲਾ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਜਿਨ ਕਿਹਆ ॥ 
He created the creation His way, enshrining His virtues in 
it.  
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਿਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥੩॥ 
Recite the name of God the inner knower, O Nanak; He 
pervades all. ||3|| 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਰੇ  
Reciting the name of God, the day and night become 
beautiful.  
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ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥ 
Devotionally in love with God eliminates all sins. 
ਦੂਖ ਭੂਖ ਦਾਿਰਦਰ੍  ਨਾਠੇ ਪਰ੍ਗਟੁ ਮਗੁ ਿਦਖਾਇਆ  
Pain, hunger and laziness ran away, and the real path is 
revealed. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਮਿਨ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥ 
Joining the company of devotees attuned to God’s name 
attains the fruit of choice. 
ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹਾ ਸਿਭ ਤਰੇ ॥ 
Visualizing God the desires fulfilled. The devotee and his 
dynasty attain salvation. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਅਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਿਸਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥੪॥੬॥੯॥ 
O Nanak; reciting God all the time attains eternal peace. 
||4||6||9|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੭  
Aasaa, Fifth Mahalla, Chhant, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ॥   Hymn: 



ਸੁਭ ਿਚੰਤਨ ਗੋਿਬੰਦ ਰਮਣ ਿਨਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ  
Reciting God is a good omen in the company of 
devotees. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਿਵਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ 
O God; bestow Your grace that Nanak may not forget 
Your name any time. ||1|| 
ਛੰਤ ॥ Chhant: 
ਿਭੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਿਨ ਤਾਰੇ ॥ 
The stars shine in the full of night. 
ਜਾਗਿਹ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥ 
The saints remain awake in love of my Lord. 
ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਿਹ ਅਨਿਦਨੋ ॥ 
The beloved of the Lord remain awake and recite God’s 
name all the time. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਧਆਨੁ ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਿਖਨੋ ॥ 
The mind at God’s feet, God in the mind! May they never 
forget Him! 
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਬਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ॥ 
Giving up ego false attachment and other useless deeds 
eliminates sins and  sufferings. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗਿਹ ਹਿਰ ਦਾਸ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ 
Prays Nanak; the saints the servants of the Lord, remain 
ever awake. ||1|| 
ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਡੰਬਰੁ ਬਿਣਆ ॥ 
My bed is adorned in splendor. 
ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਵਤ ਸੁਿਣਆ ॥ 
My mind is filled with joy, since I heard that God is 
coming. 
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ॥ 
Meeting God, the master, I entered the realm of peace 
filled with joy and delight. 
ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਲਾਗੇ ਦੂਖ ਭਾਗੇ ਪਰ੍ਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਿਭ ਹਰੇ ॥ 
In His company the sufferings departed. My life mind and 
body rejuvenated. 
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਈ ਸਜੋੰਗੁ ਸਾਹਾ ਸੁਭ ਗਿਣਆ ॥ 
Reciting God I obtained the fruit of choice. The day of 
wedding is auspicious. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਰਸੁ ਬਿਣਆ ॥੨॥ 
Prays Nanak, when I meet my Lord, I will experience all 



pleasure and joy. ||2|| 
ਿਮਿਲ ਸਖੀਆ ਪੁਛਿਹ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 
Friends got together and asked for the identity of my 
Husband Lord. 
ਰਿਸ ਪਰ੍ੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
Being emotional with love I could not say anything. 
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਿਨਗਮ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥ 
The virtues of the Creator are profound, mysterious and 
infinite; even the vedas cannot find His limits. 
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ 
I sing praises, worship my Lord all the time with loving 
devotion.   
ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਿਗਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀ  
Filled with all virtues and divine wisdom, I have become 
pleasing to my God. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥ 
Prays Nanak, imbued with love of the Lord. I have 
merged in peace through love. ||3|| 
ਸੁਖ ਸੋਿਹਲੜੇ ਹਿਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥ ਸਾਜਨ ਸਰਿਸਅੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੇ ॥ 
I started singing the songs of peace. Everyone became 
friend and the sufferings  departed. 
ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਰਸ ੇਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥ 
Peace and happiness prevailed; I rejoiced the name of 
the Lord by God’s grace. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 
Touching God’s feet I remain awake forever. I met Lord 
the Creator. 
ਸੁਭ ਿਦਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਿਨਿਧ ਪਰ੍ਭ ਪਾਗੇ ॥ 
The auspicious day came, I became peaceful. Attained 
all treasures touching God’s feet. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
Prays Nanak. I seek the sanctuary of Your devotees 
forever. ||4||1||10|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਉਿਠ ਵੰਙ ਵਟਾਊਿੜਆ ਤੈ ਿਕਆ ਿਚਰੁ ਲਾਇਆ ॥    
Get up and go O traveler; why do you delay? 
ਮੁਹਲਿਤ ਪੰੁਨੜੀਆ ਿਕਤੁ ਕੂਿੜ ਲੋਭਾਇਆ ॥ 
The time has come. What are you engrossed in false 
greed? 



ਕੂੜੇ ਲੁਭਾਇਆ ਧੋਹੁ ਮਾਇਆ ਕਰਿਹ ਪਾਪ ਅਿਮਿਤਆ ॥ 
Engaged in false greed deceived by the worldly pleasure 
You are committing many sins. 
ਤਨੁ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਜਮਿਹ ਹੇਰੀ ਕਾਿਲ ਬਪੁੜੈ ਿਜਿਤਆ ॥ 
The devil of death will rob you and the body will become 
a pile of dust and the death wins o ignorant. 
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ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਛੋਿਡ ਵੈਸੀ ਰਿਹਓ ਪੈਨਣੁ ਖਾਇਆ  
You are going to leave youth and wealth behind, will give 
up eating and wearing also. 
ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਿਗ ਜੁਿਲਆ ਨਹ ਜਾਇ ਿਕਰਤੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, whatever you earn goes with you. It cannot be 
erased. ||1|| 
ਫਾਥੋਹੁ ਿਮਰਗ ਿਜਵੈ ਪੇਿਖ ਰੈਿਣ ਚੰਦਰ੍ ਾਇਣੁ ॥ 
You are like the deer, trapped on a moonlit night. 
ਸੂਖਹੁ ਦੂਖ ਭਏ ਿਨਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣੁ ॥ 
You commit sins, the pleasure will turn into misery. 
ਪਾਪਾ ਕਮਾਣੇ ਛਡਿਹ ਨਾਹੀ ਲੈ ਚਲੇ ਘਿਤ ਗਲਾਿਵਆ ॥ 
You do not stop committing crimes. They will catch you 
by the neck and take you away o ignorant. 
ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦੇਿਖ ਮੂਠਾ ਕੂੜੁ ਸੇਜਾ ਰਾਿਵਆ ॥ 
You are enjoying the bed of falsehood in an illusion 
ਲਿਬ ਲੋਿਭ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮਾਤਾ ਗਰਿਬ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣੁ ॥ 
You are intoxicated with greed ego and full of arrogance. 
ਨਾਨਕ ਿਮਰ੍ਗ ਅਿਗਆਿਨ ਿਬਨਸੇ ਨਹ ਿਮਟੈ ਆਵਣੁ ਜਾਇਣੁ ॥੨॥ 
O Nanak, the deer full of ignorance will keep coming and 
going. ||2|| 
ਿਮਠੈ ਮਖੁ ਮੁਆ ਿਕਉ ਲਏ ਓਡਾਰੀ ॥ 
The fly is caught in the sweet honey - how can it fly 
away? 
ਹਸਤੀ ਗਰਿਤ ਪਇਆ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ 
The elephant has fallen in the pit - how can it escape? 
ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ਭਇਆ ਿਖਨ ਮਿਹ ਖਸਮੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ॥ 
Swimming across the ocean became difficult quickly; you 
still do not miss God!  
ਦੂਖਾ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨਾਹੀ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਇਓ ॥ 
The pain of punishment is unbearable; you got what you 
earn. 
ਗੁਝਾ ਕਮਾਣਾ ਪਰ੍ਗਟੁ ਹੋਆ ਈਤ ਉਤਿਹ ਖੁਆਰੀ ॥ 



Whatever you did by hiding, is exposed. You suffer here 
and hereafter. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝੁ ਮੂਠਾ ਮਨਮੁਖੋ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥ 
O Nanak, without the guru, the self-willed egotistic is 
robbed. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ ਲਿਗ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਚਰਣੀ ॥  
Lord’s slaves live by holding on to God’s feet. 
ਕੰਿਠ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਰਣੀ ॥  
The Lord embraces those who seek His sanctuary. 
ਬਲ ਬੁਿਧ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਅਪਣਾ ਆਿਪ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ 
He blesses them with power, wisdom, knowledge and 
meditation; He inspires them to recite His name. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਆਿਪ ਹੋਆ ਆਿਪ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 
He is the company of devotees, and He saves the world. 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਰਖਣਹਾਰੈ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 
The preserver preserves those whose actions are pure. 
ਨਾਨਕ ਨਰਿਕ ਨ ਜਾਿਹ ਕਬਹੂੰ ਹਿਰ ਸੰਤ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥੪॥੨॥੧੧॥ 
O Nanak, they never go to hell;  Lord’s saints are under 
Lord’s protection. ||4||2||11|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: 
ਵੰਞੁ ਮੇਰ ੇਆਲਸਾ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥ 
O my lazy mind; go and pray to God! 
ਰਾਵਉ ਸਹ ੁਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਸੋਹੰਤੀ ॥ 
I enjoy my Husband Lord; and look beautiful with my 
husband Lord. 
ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਿਦਨਸ ੁਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ  
I look beautiful with my husband and enjoy day and night. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਚਤਾਿਰ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਿਖ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥ 
I miss him with every breath. I sing his praises visualizing 
Him. 
ਿਬਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਿਮਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਸੰਚੰਤੀ ॥ 
The pain of separation, the shyness disappeared seeing 
Him, and His grace trickles. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਿਮਲੇ ਿਜਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥ 
Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the One 
I was seeking. ||1|| 
ਨਿਸ ਵੰਞਹੁ ਿਕਲਿਵਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਿਰ ਆਇਆ  
Run away O sins; the Creator has come to my home. 
ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਿਵੰਦੁ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ॥ 



The demons have been destroyed by the revelation of my 
Lord. 
ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਿਗ ਵਖਾਿਣਆ ॥ 
The beloved Lord revealed Himself; joining the company 
of devotees. 
ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਿਮਉ ਵੂਠਾ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਜਾਿਣਆ ॥ 
I attained the wonderful taste of nectar. I realized it by 
guru’s grace.   
ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 
The amount of peace and bliss obtained is beyond 
imagination 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੇਲਾ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਪ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥ 
Prays Nanak, God created the fair of peace and 
contentment. ||2|| 
ਨਰਕ ਨ ਡੀਠਿੜਆ ਿਸਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 
Worshipping God, one does not go to hell. 
ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥ 
The justice of destiny applauds and the devil of death 
runs away. 
ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਭਜੇ 
Reciting God in the company of devotees attains faith 
contentment peace and joy. 
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਰਾਿਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ  
God protected me by his grace. False attachments and 
false love disappeared. 
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਗੁਿਰ ਿਮਲਾਏ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥ 
God embraced me and united with the guru. I am fulfilled 
reciting God. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪਜੁਾਇਣ ॥੩॥ 
Plays Nanak, reciting God all desires are fulfilled. ||3|| 
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ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥ 
If I attain the treasure of power by touching God’s feet, 
then what is so bad? 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਿਜਸੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਅਸਾੜਾ ॥ 
One who controls everything is my God! 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਿਰ ਮਸਤਿਕ ਰਾਿਖਆ ॥ 
Giving His hand, putting His hand on my forehead He 
bestowed His name on me. 



ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਿਵਆਪੈ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥ 
The world-ocean does not trouble me; I have tasted the 
nectar of the Lord. 
ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਿਤ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ ॥ 
Dyed by God’s name in the company of devotees I have 
won in the big arena. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਿੜ ਜਿਮ ਨ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
Prays Nanak; in the refuge of the Lord I will not be born 
again. ||4||3||12|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Aasaa, Fifth Mahalla: ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਕਮਾਇਅੜੋ ਸੋ 
ਆਇਓ ਮਾਥੈ ॥ 
Whatever I earned, day and night became my fate. 
ਿਜਸੁ ਪਾਿਸ ਲੁਕਾਇਦੜੋ ਸ ੋਵੇਖੀ ਸਾਥੈ ॥ 
One from whom we hide is with us and watches. 
ਸੰਿਗ ਦੇਖੈ ਕਰਣਹਾਰਾ ਕਾਇ ਪਾਪੁ ਕਮਾਈਐ ॥ 
The Creator is with you and watches. Why commit sins? 
ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਨਰਿਕ ਮੂਿਲ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 
Being thankful and reciting His name, one does not go to 
hell. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਹੁ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਸਾਥੇ  
Recite God’s name twenty four hours a day. It will go with 
you. 
ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਿਮਟਿਹ ਦੋਖ ਕਮਾਤੇ ॥੧॥ 
Worshipping God in the company of devotees O Nanak 
erases the sins. ||1|| 
ਵਲਵੰਚ ਕਿਰ ਉਦਰੁ ਭਰਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥ 
Practicing deceit, you fill your belly o ignorant fool! 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੇ ਰਿਹਆ ਹਿਰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥ 
God the great giver, continues to give you everything. 
ਦਾਤਾਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾਇ ਮਨਹ ੁਿਵਸਾਰੀਐ ॥ 
The master the bestowal is always kind. Why do you 
forget Him? 
ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਭਜੁ ਿਨਸੰਗੇ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਤਾਰੀਐ ॥ 
Join the company of devotees and worship God with 
devotion, will liberate the whole dynasty. 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਦਵੇ ਮੁਿਨ ਜਨ ਭਗਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 
The mystics, the seekers, the Demy-gods, the sages and 
the devotees, all take God’s name as their support. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਭਜੀਐ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥੨॥ 



Prays Nanak, worship God the Creator all the time. ||2|| 
ਖੋਟੁ ਨ ਕੀਚਈ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥ 
Do not practice false deeds - God appraises everything! 
ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਦੜੇ ਜਨਮਿਹ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Those who practice falsehood and deceit are reborn in 
the world. 
ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਤਿਰਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਏਕੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who recite One God, cross over the world-ocean. 
ਤਿਜ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਿਨੰਦ ਿਨੰਦਾ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ 
Renounce lust, anger, flattery and slander and seek 
God’s refuge. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵਆ ਸੁਆਮੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The lofty, inaccessible and infinite Lord pervades water 
and land . 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਜਨ ਕੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥ 
Prays Nanak; the support and resolve of His servants are 
His lotus feet. ||3|| 
ਪੇਖੁ ਹਿਰਚੰਦਉਰੜੀ ਅਸਿਥਰੁ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
See the worldly mirage. There is nothing forever. 
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਜੇਤੇ ਸੇ ਸੰਿਗ ਨ ਜਾਹੀ ॥ 
None of the worldly pleasures go with you. 
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਾਥੀ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 
God is always with you. Worship Him day and night. 
ਹਿਰ ਏਕ ਿਬਨੁ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਦੁਤੀਆ ਜਾਲੀਐ ॥ 
Without One God, there is no other; burn away the love 
of duality. 
ਮੀਤੁ ਜੋਬਨੁ ਮਾਲੁ ਸਰਬਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
Know in your mind, that One God is your friend, youth, 
wealth and everything. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਈਐ ਸੂਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੀ ॥੪॥੪॥੧੩॥ 
Prays Nanak, by good fortune, we find God and merge in 
peace and contentment. ||4||4||13|| 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੮ 
Aasaa, Fifth Mahalla, Chhant, Eighth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਮਲਾ ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਕਮਲਾ ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਹੇ ਤੀਖਣ ਮਦ ਿਬਪਰੀਿਤ ਹੇ ਅਵਧ ਅਕਾਰਥ 
ਜਾਤ ॥ 
The ignorant is full of doubt. Intoxicated by high intoxicant 



wastes away his life.   
ਗਹਬਰ ਬਨ ਘਰੋ ਗਹਬਰ ਬਨ ਘੋਰ ਹ ੇਿਗਰ੍ਹ ਮਸੂਤ ਮਨ ਚੋਰ ਹੇ ਿਦਨਕਰੋ ਅਨਿਦਨੁ 
ਖਾਤ ॥ 
The mind is a thief gnawing in the thick forest, eats day 
and night. 
ਿਦਨ ਖਾਤ ਜਾਤ ਿਬਹਾਤ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨੁ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ॥ 
Spends the day eating without missing God. O merciful 
God; unite me with You!  
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ਜਨਮ ਮਰਣ ਅਨੇਕ ਬੀਤੇ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਗ ਿਬਨੁ ਕਛੁ ਨਹ ਗਤੇ ॥ 
I have gone through many births and deaths. Nothing 
attains salvation without the company of the beloved. 
ਕੁਲ ਰੂਪ ਧੂਪ ਿਗਆਨ ਹੀਨੀ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ਮੋਿਹ ਕਵਨ ਮਾਤ ॥ 
The family background beauty, worship, is all ignorance. I 
have no one without you O Mother! 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਆਇਓ ਿਪਰ੍ਅ ਨਾਥ ਨਰਹਰ ਕਰਹੁ ਗਾਤ ॥੧॥ 
With palms pressed together Nanak came to Your refuge 
O beloved. O almighty Lord, please, save me! ||1|| 
ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਹੇ ਓਹ ੁਿਬਛੁਰਤ ਮਨ ਤਨ ਖੀਨ ਹੇ ਕਤ ਜੀਵਨੁ ਿਪਰ੍ਅ 
ਿਬਨੁ ਹੋਤ  
I am like a fish without water. Forgetting You my mind 
and body will perish. What is the life without the beloved? 
ਸਨਮੁਖ ਸਿਹ ਬਾਨ ਸਨਮੁਖ ਸਿਹ ਬਾਨ ਹੇ ਿਮਰ੍ਗ ਅਰਪੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ੍ਾਨ ਹੇ ਓਹੁ ਬੇਿਧਓ 
ਸਹਜ ਸਰੋਤ ॥ 
Pierced by the arrow the deer dies because the arrow of 
contentment pierces him. 
ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ਿਮਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਿਖਨੁ ਰਹਨੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਤਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ॥   
I am in love with my beloved. Separation troubles me. 
Living without Him is worthless. 
ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮ ਪਾਗੈ ਿਚਤਵੰਿਤ ਅਨਿਦਨੁ ਪਰ੍ਭ ਮਨਾ ॥ 
I cannot close my eyes because I am in love. I miss God 
all the time. 
ਸਰ੍ੀਰਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤੇ ਭ ੈਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਤ ॥ 
Attuned and intoxicated by God’s name eliminates the 
affect of duality.   
ਕਿਰ ਮਇਆ ਦਇਆ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਮੇ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ ॥੨॥ 
O compassionate Lord; be kind that Nanak gets 
intoxicated by Your love. ||2||  
ਅਲੀਅਲ ਗੰੁਜਾਤ ਅਲੀਅਲ ਗੰੁਜਾਤ ਹੇ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਬਾਸਨ ਮਾਤ ਹੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਮਲ 



ਬੰਧਾਵਤ ਆਪ 
The bumblebee is buzzing intoxicated by the honey. Gets 
stuck in it due to the fragrance of flowers. 
ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤ ਿਪਆਸ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤ ਿਪਆਸ ਹੇ ਘਨ ਬੂੰਦ  ਬਿਚਿਤਰ੍ ਮਿਨ ਆਸ ਹ ੇ
ਅਲ ਪੀਵਤ ਿਬਨਸਤ ਤਾਪ  
The rain bird is thirsty and yearns for a sublime drop of 
water. Is soothed and fulfilled by drinking!  
ਤਾਪਾ ਿਬਨਾਸਨ ਦੂਖ ਨਾਸਨ ਿਮਲੁ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅਿਤ ਘਨਾ ॥ 
O Destroyer of fever, remover of pain; please unite me 
with You. My mind and body have a great love for You. 
ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਸਜੁਾਨ ਸੁਆਮੀ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥ 
O my beautiful, wise and all-knowing Lord, how can I say 
Your praises? 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹ ੁਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰਤ ਿਮਟਤ ਪਾਪ ॥ 
Take me by the arm, and grant me Your Name. The sins 
are eliminated by Your grace.   
ਨਾਨਕੁ ਜੰਪੈ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਹਿਰ ਦਰਸੁ ਪੇਖਤ ਨਹ ਸੰਤਾਪ ॥੩॥ 
Nanak recites the name of the purifier of the sinner. 
Visualizing God eliminates sufferings. ||3|| 
ਿਚਤਵਉ ਿਚਤ ਨਾਥ ਿਚਤਵਉ ਿਚਤ ਨਾਥ ਹੇ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਿਣ ਅਨਾਥ ਹੇ ਿਮਲੁ 
ਚਾਉ ਚਾਈਲੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
I miss God in my mind. Please protect the orphan in your 
refuge. I can even give my life to meet You.  
ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਿਧਆਨ ਸੰੁਦਰ ਤਨ ਿਧਆਨ ਹੇ ਮਨੁ ਲੁਬਧ ਗੋਪਾਲ ਿਗਆਨ ਹੇ ਜਾਿਚਕ 
ਜਨ ਰਾਖਤ ਮਾਨ ॥ 
I enshrine the beloved in my mind. My mind longs for 
divine knowledge. O God; preserve the honor of the 
seeker. 
ਪਰ੍ਭ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਿਬਦੀਰਨ ਸਗਲ ਇਛ ਪੁਜੰਤੀਆ ॥ 
God bestows perfect honor and destroys pain and fulfills 
all my desires. 
ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਲਾਗੇ ਿਦਨ ਸਭਾਗੇ ਿਮਿਲ ਨਾਹ ਸੇਜ ਸਹੋੰਤੀਆ ॥ 
How blessed was the day when the Lord embraced me; 
meeting my Husband Lord my bed is adorable. 
ਪਰ੍ਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰੀ ਿਮਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਭਏ ਹਾਨ ॥ 
By His grace, God united me with Him. All sins are 
erased. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਧਰ ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ॥੪॥੧॥੧੪॥ 
Prays Nanak; my hopes are fulfilled meeting God the 



treasure of virtues! 
ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on his own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Aasaa, First Mahalla: 
ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਿਲ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਕੇ ਿਲਖੇ  ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ 
Vaar With Hymns And Hymns Written By The First 
Mahalla. 
To Be Sung To The Tune Of ‘Tunda-Asraajaa’: 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥ 
I praise God singing his praises all day and every day. 
ਿਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥ 
He who made gods out of men in a moment! ||1|| 
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ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਿਹ ਸੂਰਜ ਚੜਿਹ ਹਜਾਰ ॥ 
If hundreds moons and thousands suns rise!          
ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਿਦਆਂ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥ 
With all that light, still there is pitch dark without the guru. 
||2|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਿਨ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥ 
O Nanak, those who do not miss guru in their mind 
devotionally. 
ਛੁਟੇ ਿਤਲ ਬੂਆੜ ਿਜਉ ਸੰੁਞੇ ਅੰਦਿਰ ਖੇਤ ॥ 
Shall be abandoned like the scattered sesame seeds in 
the deserted field. 
ਖੇਤੈ ਅੰਦਿਰ ਛੁਿਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ 
 Growing in the field O Nanak does not attain anything.  
ਫਲੀਅਿਹ ਫੁਲੀਅਿਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਿਵਿਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ 
The ignorant bears fruit and flowers, still it will burn to 
ashes. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder (ladder to divinity): 
ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਰਿਚਓ ਨਾਉ  
He created Himself; He assumed His name. 



ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਐ ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ ॥ 
Secondly, He created the creation; seated in the creation, 
He enjoys. 
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਤੰੂ ਤੁਿਸ ਦੇਵਿਹ ਕਰਿਹ ਪਸਾਉ ॥ 
You are the bestowal O Creator; You create and take 
care by Your grace. 
ਤੰੂ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸ ੈਦੇ ਲੈਸਿਹ ਿਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ 
You are the Know all; You give life and take it away with 
a word. 
ਕਿਰ ਆਸਣੁ ਿਡਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥ 
You watch everything hiding in the creation. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ॥ 
True are Your worlds, True are Your solar systems. 
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥ 
True are Your people. True is Your creation. 
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥ 
True are Your actions, and all Your deliberations. 
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
True is Your Godliness, and true is Your court. 
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ੁਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥ 
True is Your order; true is Your justice. 
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
True is Your grace; true is Your insignia. 
ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਿਹ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ॥ 
Millions call You true. 
ਸਚੈ ਸਿਭ ਤਾਿਣ ਸਚੈ ਸਿਭ ਜੋਿਰ ॥ 
True Lord is all power, true is Your union. 
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਿਸਫਿਤ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 
True is Your praise; true is Your adoration. 
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥ 
O True Lord, Your creation is true.  
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸਚੁ ॥ 
O Nanak, true are those who worship the true Lord. 
ਜੋ ਮਿਰ ਜੰਮ ੇਸੁ ਕਚੁ ਿਨਕਚੁ ॥੧॥ 
Those who take birth and die are totally false. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 
His greatness is as great as His name. 



ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਿਨਆਉ ॥ 
His greatness is great, so is His justice. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਿਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥ 
Great is His greatness, so is His permanent throne. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥ 
His greatness is realized by worship. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਬੁਝੈ ਸਿਭ ਭਾਉ ॥ 
By His greatness, everything is realized by devotional 
worship 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਪੁਿਛ ਨ ਦਾਿਤ ॥ 
Great is His greatness, He gives without asking. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
Great is His greatness, as He is all in all. 
ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 
O Nanak, His actions cannot be described. 
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥ 
Whatever He has done, or will do, is all by His will. ||2|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਿਵਿਚ ਵਾਸੁ ॥ 
This world is the dark room of the true Lord and he lives 
in it. 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਹੁਕਿਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਿਵਣਾਸੁ ॥ 
By His command, He unites some with Him and destroys 
some. 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਭਾਣੈ ਕਿਢ ਲਏ ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮਾਇਆ ਿਵਿਚ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
By His grace, He saves some and some indulge in the 
worldly pleasure. 
ਏਵ ਿਭ ਆਿਖ ਨ ਜਾਪਈ ਿਜ ਿਕਸੈ ਆਣੇ ਰਾਿਸ  
No one can say who will be rescued. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥ 
O Nanak, the guru-willed whom He enlightens realize 
Him. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਿਲਆ ॥ 
O Nanak, having created the souls, He appoints the 
justice of destiny to keep account of everyone. 
ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਿਚ ਿਨਬੜੈ ਚੁਿਣ ਵਿਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਿਲਆ ॥ 
Truth prevails in His court. He separates the sinners by 
judging.  



ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਿਨ ਕੂਿੜਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲਹ੍ਹ੍ ੈ  ਦੋਜiਕ ਚਾਿਲਆ ॥ 
The false find no place there. They are sent to hell with 
blackened faces. 
ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਿਜਿਣ ਗਏ ਹਾਿਰ ਗਏ ਿਸ ਠਗਣ ਵਾਿਲਆ ॥ 
Those who are imbued with Your Name win, while the 
cheaters lose. 
ਿਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਿਲਆ ॥੨॥ 
Justice of destiny keeps everyone’s account. ||2|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਿਵਸਮਾਦੁ ਵੇਦ ॥ 
Wonderful is the sound; wonderful is the knowledge. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥ 
Wonderful are the beings wonderful are the species. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਿਵਸਮਾਦੁ ਰੰਗ ॥ 
Wonderful are the features wonderful are the colors. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਿਫਰਿਹ ਜੰਤ ॥ 
Wonderful are the beings that wander naked. 
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ਿਵਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਿਵਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥ 
Wonderful is the wind wonderful is the water. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਿਹ ਿਵਡਾਣੀ ॥ 
Wonderful is fire, which works wonders. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਿਵਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥ 
Wonderful is the earth wonderful is that which gives birth. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਸਾਿਦ ਲਗਿਹ ਪਰਾਣੀ ॥ 
Wonderful are the tastes to which mortals are attached. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਸਮਾਦੁ ਿਵਜੋਗੁ ॥ 
Wonderful is union and wonderful is separation. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥ 
Wonderful is hunger wonderful is fulfillment. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਿਸਫਿਤ ਿਵਸਮਾਦੁ ਸਾਲਾਹ ॥ 
Wonderful is His praise wonderful is His adoration. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਿਵਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ॥ 
Wonderful is the wilderness wonderful is the path. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਨੇੜੈ ਿਵਸਮਾਦੁ ਦੂਿਰ ॥ 
Wonderful is closeness wonderful is the distance. 
ਿਵਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਿਰ ॥ 
Wonderful is God close by and watching. 
ਵੇਿਖ ਿਵਡਾਣੁ ਰਿਹਆ ਿਵਸਮਾਦੁ ॥ 



Seeing the wonders is wonderful. 
ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ॥੧॥ 
O Nanak, those who understand the wonderful are 
fortunate. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਕੁਦਰਿਤ ਿਦਸੈ ਕੁਦਰਿਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਿਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 
By His power we see, hear, devote and the essence of 
happiness. 
ਕੁਦਰਿਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥ 
By His power exist the underworld, the sky and whole 
creation 
ਕੁਦਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
By His power exist the scriptures and contemplation of 
the Lord.  
ਕੁਦਰਿਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ ਣੁ ਕੁਦਰਿਤ ਸਰਬ ਿਪਆਰੁ ॥ 
By His power we eat, drink and dress; by His power all 
love exists. 
ਕੁਦਰਿਤ ਜਾਤੀ ਿਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਿਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ 
By His power come the species of all kinds and colors; by 
His power the living beings of the world exist. 
ਕੁਦਰਿਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਿਤ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਿਤ ਮਾਨੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
By His power exist, virtues and bad deeds. By His power 
comes honor and dishonor. 
ਕੁਦਰਿਤ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਿਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ ॥ 
By His power wind, water and fire exist; by His power 
earth and dust exist. 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਤੰੂ ਕਾਿਦਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥ 
Everything is in Your power O Lord; You are all-powerful 
Creator and the purest.   
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥੨॥ 
O Nanak, through the command within code You observe 
everything. ||2||    
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਭੋਗ ਭੋਿਗ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਿੜ ਭਉਰੁ ਿਸਧਾਇਆ ॥ 
At the end of life, one is reduced to dirt and the soul 
departs. 
ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ॥ 
The great world figures are chained around the neck and 
taken away. 



ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਿਤ ਵਾਚੀਐ ਬਿਹ ਲੇਖਾ ਕਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ 
His deeds are separated and his account read to him. 
ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ ਹੁਿਣ ਸੁਣੀਐ ਿਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥ 
Finds no place to go by hearing. There is no use crying?  
ਮਿਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 
The blind has wasted his life away. ||3|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥ 
In the fear of God, the wind blows. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਚਲਿਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 
In the fear of God, thousands of rivers flow. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਅਗਿਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਿਰ ॥ 
In the fear of God, fire burns the useless things. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਿਰ ॥ 
In the fear of God, the earth is buried under its weight. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਇੰਦੁ ਿਫਰੈ ਿਸਰ ਭਾਿਰ ॥ 
In the fear of God, the clouds move across the sky. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥ 
In the fear of God, justice of destiny bestows justice. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਿਵਿਚ ਚੰਦੁ ॥ 
In the fear of God; are the sun and the moon. 
ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 
They travel millions of miles endlessly. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਿਸਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥ 
In the fear of God, are the mystics, wise, Demy gods and 
divine worshippers? 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ 
In the fear of God, the birds fly in the sky. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ 
In the fear of God, are the warriors and great heroes? 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਪੂਰ ॥ 
In the fear of God, multitudes come and go. 
ਸਗਿਲਆ ਭਉ ਿਲਿਖਆ ਿਸਿਰ ਲੇਖੁ ॥ 
Everyone’s account is written on their forehead. 
ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥ 
O Nanak, Only true God is without fear and concern. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥ 
O Nanak, God is fearless and formless; all others are just 



dust O God. 
ਕੇਤੀਆ ਕੰਨਹ੍ਹ੍  ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ 
There are many hear say stories and many who 
contemplate Vedas. 
ਕੇਤੇ ਨਚਿਹ ਮੰਗਤੇ ਿਗਿੜ ਮੁਿੜ ਪੂਰਿਹ ਤਾਲ ॥ 
Many beggars beg dancing to the tunes. 
ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਿਹ ਆਇ ਕਢਿਹ ਬਾਜਾਰ ॥ 
The businessmen set up their shops in the bazaar. 
ਗਾਵਿਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਿਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ॥ 
The kings and queens sing whatever comes to their 
mind. 
ਲਖ ਟਿਕਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਿਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥ 
They wear ear rings, and necklaces worth thousands! 
ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਪਾਈਅਿਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ੇਤਨ ਹੋਵਿਹ ਛਾਰ ॥ 
The body they wear those ornaments O Nanak will turn 
into ashes. 
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ਿਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ  
Divine wisdom cannot be found by words. It is difficult to 
explain the realty. 
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ 
One realizes it by God’s grace. Everything else is a trick 
and false claim. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
By God’s grace, one meets the guru. 
ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰੰਿਮਆ ਤਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
This soul has wandered through many lifes. Now the guru 
taught me the lesson. 
ਸਿਤਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਿਭ ਸੁਿਣਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥ 
There is no giver as great as the guru; hear this, all you 
people! 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Meeting the true guru, one finds God eliminating ego. 
ਿਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 
He truly finds the truth. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨਹ੍ਹ੍  ਗੋਪਾਲ ॥ 
All hours, the milkmaids, and the quarters of the day 



belong to Lord (Krishnas). 
ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਤਾਰ ॥ 
The wind, water and fire are the ornaments; the sun and 
moon are the prophets. 
ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਿਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥ 
The whole earth, property, wealth and other articles are 
all entanglements. 
ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥ 
O Nanak, one without divine knowledge is robbed and 
destroyed by the devil of death. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਵਾਇਿਨ ਚੇਲੇ ਨਚਿਨ ਗੁਰ ॥ 
The disciples play music, and the guru dances. 
ਪੈਰ ਹਲਾਇਿਨ ਫੇਰਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਰ ॥ 
They move their feet and roll their heads. 
ਉਿਡ ਉਿਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ 
The dust flies and falls on their hair. 
ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਿਰ ਜਾਇ ॥ 
People watch and laugh, then go home. 
ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਿਣ ਪੂਰਿਹ ਤਾਲ ॥ 
They beat the drums for the sake of food. 
ਆਪੁ ਪਛਾੜਿਹ ਧਰਤੀ ਨਾਿਲ ॥ 
They throw themselves on the ground. 
ਗਾਵਿਨ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਿਨ ਕਾਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The milkmaids and Krishna, all sing. 
ਗਾਵਿਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥ 
Seeta and Raam also sing. 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ 
The name of the fearless and formless God. 
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ 
He who created the whole world! 
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਕਰਿਮ ਚੜਾਉ ॥ 
The devotees worship God and it is written in their fate. 
ਿਭੰਨੀ ਰੈਿਣ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥ 
Those filled with love stay awake and worship whole 
night. 
ਿਸਖੀ ਿਸਿਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Learn the knowledge through guru’s teachings. 
ਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਲਘਾਏ ਪਾਿਰ ॥ 



By His grace, He takes His servants across. 
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ 
The oil-press, the spinning wheel, the grinding stones, 
the potter’s wheel! 
ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ 
Keep circling forever. 
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ 
The spinning tops, the churning sticks, the threshers. 
ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਿਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 
Keep circling without taking a breath. 
ਸੂਐ ਚਾਿੜ ਭਵਾਈਅਿਹ ਜੰਤ ॥ 
The men sit on top and keep circling with them. 
ਨਾਨਕ ਭਉਿਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 
O Nanak, there is no count to their circling around. 
ਬੰਧਨ ਬੰਿਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ 
Tied to their work they keep circling. 
ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Everbody dances to his or her deeds. 
ਨਿਚ ਨਿਚ ਹਸਿਹ ਚਲਿਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥ 
They dance and laugh, but they cry when they leave. 
ਉਿਡ ਨ ਜਾਹੀ ਿਸਧ ਨ ਹੋਿਹ ॥ 
If one cannot fly, he is not a mystic! 
ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
Dancing and jumping is the joy of the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਮਿਨ ਭਉ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮਿਨ ਭਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak, those who are devotional are really devotional. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਿਕ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 
Your Name is the formless Lord; reciting Your name one 
does not go to hell. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਿਖ ਗਵਾਈਐ ॥ 
Soul and body all belong to Him; asking Him for food is a 
waste. 
ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਪੰੁਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥ 
If you yearn for goodness, then perform good deeds and 
be humble. 
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ  
If the mighty changes his appearance, still the death will 



come in a disguise. 
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥ 
No one stays here when the time comes. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਿਸਫਿਤ ਸਰੀਅਿਤ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Muslims praise the Islamic law; they read and reflect on 
it. 
ਬੰਦੇ ਸੇ ਿਜ ਪਵਿਹ ਿਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ 
God’s servants worship God in order to visualize Him. 
ਿਹੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿਨ ਦਰਸਿਨ ਰੂਿਪ ਅਪਾਰੁ  
Hindus praise the praiseworthy Lord for visualizing His 
incomparable beauty. 
ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਿਹ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥ 
They bathe at sacred shrines and make offerings of 
flowers and burn incense for fragrance. 
ਜੋਗੀ ਸੁੰਿਨ ਿਧਆਵਿਨਹ੍ਹ੍  ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
The Yogis sit in trance, meditate and call God with many 
names. 
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ਸੂਖਮ ਮੂਰਿਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 
The sacred image, the name of God is the Creator of the 
creation.  
ਸਤੀਆ ਮਿਨ ਸਤੋੰਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
The truthful give awns and become content. 
ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਿਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
Give little and ask for thousand times more, is the way of 
the world. 
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂਿੜਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ 
The thieves, adulterers, perjurers do evil deeds! 
ਇਿਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਹ ਐਥਾਊ ਿਤਨਾ ਿਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ 
Some keep eating here forever. What a deed that is? 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ  
There are beings in water, on land, other worlds and the 
whole universe. 
ਓਇ ਿਜ ਆਖਿਹ ਸੁ ਤੰੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਿਤਨਾ ਿਭ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 
Whatever they say, You know; You care for them all. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ  
O Nanak, the devotees are hungry to praise God. True 
name is their destiny. 



ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਿਤਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 
They are joyful day and night forever. That is the virtue of 
the virtuous. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਿਮਹ੍ਹ੍ਆਰ ॥ 
The clay of the Muslim’s grave became the clay for the 
potter’s wheel. 
ਘਿੜ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ 
He made pots and bricks from it, and it cries as it burns. 
ਜਿਲ ਜਿਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝਿੜ ਝਿੜ ਪਵਿਹ ਅੰਿਗਆਰ ॥ 
When the thistles of fire fly it burns and cries. 
ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, the Creator who did this knows all. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
No one attains divinity without the guru. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਓਨੁ ਕਿਰ ਪਰਗਟੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
God abides in the guru. He revealed Himself and 
explained it. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
Those who eliminate false attachment meeting the guru 
attain salvation. 
ਉਤਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਿਜਿਨ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
Those who are attuned to God attain this highest award. 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
They realize the bestowal of life. ||6|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਆਇਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਗਇਆ ॥ 
In ego they come, in ego they go. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਜੰਿਮਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਮੁਆ ॥ 
In ego they are born, and in ego they die. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਿਦਤਾ ਹਉ ਿਵਿਚ ਲਇਆ ॥ 
In ego they give, in ego they take. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਖਿਟਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਗਇਆ ॥ 
In ego they earn, in ego they lose. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਸਿਚਆਰੁ ਕੂਿੜਆਰੁ ॥ 
In ego they become truthful or false. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
In ego they reflect on virtue and sin. 



ਹਉ ਿਵਿਚ ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰੁ ॥ 
In ego they go to heaven or hell. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਹਸ ੈਹਉ ਿਵਿਚ ਰੋਵੈ ॥ 
In ego they laugh in ego they weep. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਿਵਿਚ ਧੋਵੈ ॥ 
In ego they become dirty in ego they wash clean. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਜਾਤੀ ਿਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥ 
In ego they lose social status and class. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਿਵਿਚ ਿਸਆਣਾ ॥ 
In ego they are ignorant in ego they are wise. 
ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
They do not know the essence of salvation. 
ਹਉ ਿਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਿਵਿਚ ਛਾਇਆ ॥ 
In ego they love the worldly, in ego they remain in 
darkness. 
ਹਉਮ ੈਕਿਰ ਕਿਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ॥ 
In ego mortal do everything. 
ਹਉਮ ੈਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥ 
Understanding ego, one understands the door to divinity. 
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣਾ ਕਿਥ ਕਿਥ ਲੂਝੈ ॥ 
Short of spiritual wisdom, one keeps telling stories. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਿਲਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥ 
O Nanak, by God’s command, the destiny is recorded. 
ਜੇਹਾ ਵੇਖਿਹ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥ 
As God sees us, so are we seen? ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਹਉਮ ੈਏਹਾ ਜਾਿਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ 
This is the nature of ego, people perform their actions in 
ego. 
ਹਉਮ ੈਏਈ ਬੰਧਨਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਿਹ ॥ 
Those engrossed in ego are born again and again. 
ਹਉਮ ੈਿਕਥਹੁ ਊਪਜੈ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਇਹ ਜਾਇ  
Where does ego come from? How can it be removed? 
ਹਉਮ ੈਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਿਫਰਾਿਹ  
This ego exists by Lord’s order; obtained by the past 
actions. 
ਹਉਮ ੈਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਿਹ ॥ 
Ego is a chronic disease, but it contains its own cure as 
well. 



ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਿਹ ॥ 
If the Lord grants His grace, one acts according to the 
teachings of the guru. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸਜੰਿਮ ਦੁਖ ਜਾਵਿਹ ॥੨॥ 
Nanak says, listen, people; in this way, the pain departs. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who truly worship the true God their service brings 
contentment. 
Page 467 
ਓਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ੁਨ ਰਿਖਓ ਕਿਰ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
They do not put their feet in filth, but do good deeds and 
live righteously. 
ਓਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ 
They give up the bonds of  worldly wealth, and eat less 
food. 
ਤੰੂ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਿਨਤ ਦੇਵਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 
You are the great giver; You give continuously, more and 
more each day. 
ਵਿਡਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 
By His greatness, the great Lord is realized. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਪੁਰਖਾਂ ਿਬਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮਘੇਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ 
Men, trees, shrines, banks of sacred rivers, clouds and 
fields. 
ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥ 
Islands, continents, worlds, solar systems, and the 
universe; 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥ 
The four sources of creation - born of egg, womb, the 
earth and born of sweat; 
ਸੋ ਿਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 
O Nanak, He knows about oceans, mountains and the 
species. 
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ 
O Nanak, having created the beings, He cherishes them 
all. 
ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਿਚੰਤਾ ਿਭ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥ 



The Creator, who created the creation, worries about all. 
ਸੋ ਕਰਤਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ 
He, the Creator who created the world, also worries 
about it. 
ਿਤਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸਅੁਸਿਤ ਿਤਸੁ ਿਤਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥ 
I pay my regards to Him. His command is eternal. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਿਟਕਾ ਿਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ 
O Nanak, without the true name what good is the mark 
on forehead or the sacred thread? ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਲਖ ਪੰੁਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Hundreds of thousands of virtues, good actions and the 
letters of achievements! 
ਲਖ ਤਪ ਉਪਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥ 
Hundreds of thousands of penances at sacred shrines, 
and the practice of contentment Yoga in the wilderness! 
ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸਗੰਰਾਮ ਰਣ ਮਿਹ ਛੁਟਿਹ ਪਰਾਣ  
Hundreds of thousands of brave warriors die in the 
battlefield! 
ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਪੜੀਅਿਹ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ 
Hundreds of thousands of intelligent ideas, divine 
wisdoms meditations and readings of the Vedas and the 
Puraanas! 
ਿਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਿਲਿਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 
God who created the creation, wrote the birth and death 
as well. 
ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਿਮਿਥਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 
O Nanak, all these things are imaginary. His deeds are 
His true insignia. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਤੰੂ ਿਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 
You alone are the true Lord. Who truly fashioned the 
truth. 
ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Whom You give, attains the truth and practices truth. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 
The truthful attain the truth meeting the guru. 
ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The fools do not know the truth. The self-willed waste 



their lives away in vain. 
ਿਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ 
Why have they come in the world? ||8|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਪਿੜ ਪਿੜ ਗਡੀ ਲਦੀਅਿਹ ਪਿੜ ਪਿੜ ਭਰੀਅਿਹ ਸਾਥ ॥ 
You may read and fill a cart with  books; you may read 
and take with you. 
ਪਿੜ ਪਿੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਗਡੀਅਿਹ ਖਾਤ ॥ 
You may read boatload of books; you may read and fill 
pits with them. 
ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥ 
You may read for years and months. 
ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਿਹ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥ 
You may read them all your life; you may read them with 
every breath. 
ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ 
O Nanak, only one thing is of any account: everything 
else is babbling in ego. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਪਿੜਆ ॥ਤੇਤਾ ਕਿੜਆ ॥ 
The more one writes and reads the more one suffers. 
ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਿਵਆ ॥ਤੇਤੋ ਲਿਵਆ ॥ 
The more one goes to pilgrimages, more one tires. 
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ 
The more one makes disguises, more pain he causes his 
body. 
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ 
O my soul, you must face the consequences of your 
actions. 
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
One who does not eat misses out on the taste. 
ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ 
One suffers great pain, in love of duality. 
ਬਸਤਰ੍ ਨ ਪਿਹਰੈ ॥ਅਿਹਿਨਿਸ ਕਹਰੈ ॥ 
One who does not wear any clothes suffers night and 
day. 
ਮੋਿਨ ਿਵਗੂਤਾ ॥ਿਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 
Through silence, he is ruined. How can the sleeping 
awaken without the guru? 



ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ 
One who goes barefoot gets what he earns. 
ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਿਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ 
One who eats filth and throws ashes on his head 
ਮੂਰਿਖ ਅੰਧੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
The blind fool loses his honor. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Without God’s name, nothing is of any use. 
ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ 
One who lives in the wild, in cemeteries and cremation 
grounds! 
ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ 
The blind does not know the Lord; he regrets and repents 
in the end. 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
One who surrenders to the guru finds peace. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿੰਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Enshrining the name of the Lord in his mind. 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
O Nanak, whatever God grants by His grace, He obtains. 
ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮ ੈਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥੨॥ 
He is freed from hope and fear, and burns away his ego 
through guru’s teachings. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਦਿਰ ਸਹੋਿਨ ਕੀਰਿਤ ਗਾਵਦੇ ॥ 
Your devotees are pleasing to Your Mind. They look 
beautiful at Your door, singing Your praises. 
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਿਰ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਧਾਵਦੇ ॥ 
O Nanak, the unlucky find no shelter at Your door; they 
continue wandering. 
ਇਿਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਿਨਹ੍ਹ੍  ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ॥ 
Some do not understand their origin, without a cause 
they showcase themselves. 
ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਉਤਮ ਜਾਿਤ ਸਦਾਇਦੇ ॥ 
I am Lord’s minstrel of low caste; others are from high 
caste. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਮੰਗਾ ਿਜ ਤੁਝੈ ਿਧਆਇਦੇ ॥੯॥ 
I beg from those who worship You. ||9|| 



ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
False is the king, false are the subjects; false is the whole 
world. 
ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥ 
False is the place of worship false are the palaces; false 
are those who live in them. 
ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਣਹਾਰੁ ॥ 
False is gold, and silver; false are those who wear them. 
ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
False is the body, false are the clothes; false is 
incomparable beauty. 
ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਿਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥ 
False is the husband, false is the wife; they burn to 
ashes. 
ਕੂਿੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਿਵਸਿਰਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
The false loves falsehood, and forgets God. 
ਿਕਸੁ ਨਾਿਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ  
With whom should I become friends, when the whole 
world shall pass away? 
ਕੂੜੁ ਿਮਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਿਖਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥ 
False is sweet, false is honey; through falsehood, 
boatloads have drowned. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥ 
Nanak says this prayer: without You, everything is false. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ 
One knows the truth only when his heart is true. 
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ 
The filth of falsehood departs, and the body washes 
clean. 
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਚ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
One knows the truth only when he loves the true Lord. 
ਨਾਉ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ  
Hearing God’s name, the mind becomes joyful and he 
attains salvation. 
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਿਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ 
One knows the truth only when he knows the true way of 



life. 
ਧਰਿਤ ਕਾਇਆ ਸਾਿਧ ਕੈ ਿਵਿਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥ 
Preparing the field of the body, God plants the seed in it. 
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਸਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥ 
One knows the truth only when he receives a true lesson. 
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਿਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ  
Showing mercy to other beings, he gives donations and 
awns. 
ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਿਥ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
One knows the truth only when he dwells in the sacred 
shrine of his  soul. 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਿਛ ਕੈ ਬਿਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
Taking the advice of the guru he sits down and lives 
there. 
ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹਇੋ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥ 
Truth is the medicine for all; it removes and washes away 
the sins. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਿਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Nanak says this prayer to those who have truth in their 
lap. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਦਾਨੁ ਮਿਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈਐ ॥ 
I seek the dust of the feet of the saints; if I get it, I will 
apply to my forehead. 
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਿਨ ਅਲਖੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Renounce false greed, and single-mindedly worship the 
unseen Lord. 
ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ 
As you sow so shall you reap! 
ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਧੂਿੜ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥ 
If it is pre-ordained, then one obtains the dust of the feet 
of saints. 
ਮਿਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥ 
Through narrow mindedness, we lose the benefit of 
service. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਿਚ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਿਤਆ ਕਿਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ  
There is a famine of truth; in today’s age of blackness, 
one does not know the tune. 



ਬੀਉ ਬੀਿਜ ਪਿਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਿਕਉ ਉਗਵੈ ਦਾਿਲ ॥ 
Those who planted the seed harvested it; how can the 
beans grow now? 
ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਿਤ ਹੋਇ ॥ 
If there is a seed it will grow in the proper season. 
ਨਾਨਕ ਪਾਹਾਰੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸਇੋ ॥ 
O Nanak, without treatment, the raw fabric cannot be 
dyed. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਖੰੁਿਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਿਨ ਹੋਇ  
Bleach it in love of God then only the body can be dyed 
with humility! 
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸਇੋ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak, if one is imbued with devotional worship, 
cannot be called false. ||1|| 
ਮ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਿਸਕਦਾਰੁ ॥ 
Greed and sin are both king and the advisor; falsehood is 
the leader. 
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਿਦ ਪੁਛੀਐ ਬਿਹ ਬਿਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ  
Summon the incharge of lust. Sit together and 
contemplate. 
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ਅੰਧੀ ਰਯਿਤ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਭਾਿਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ 
Their subjects are blind and without wisdom, they try to 
please the will of the dead. 
ਿਗਆਨੀ ਨਚਿਹ ਵਾਜੇ ਵਾਵਿਹ ਰੂਪ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
The spiritually wise dance and play their musical 
instruments, adorning themselves with beautiful 
decorations. 
ਊਚੇ ਕੂਕਿਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਿਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
They shout loudly, and sing epic poems and heroic 
stories. 
ਮੂਰਖ ਪੰਿਡਤ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਜਿਤ ਸਜੈੰ ਕਰਿਹ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The fools call themselves scholars; by their tricks they 
love to gather wealth! 
ਧਰਮੀ ਧਰਮ ੁਕਰਿਹ ਗਾਵਾਵਿਹ ਮੰਗਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
The religious spend their time doing religious rituals and 
ask for salvation. 
ਜਤੀ ਸਦਾਵਿਹ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਣਿਹ ਛਿਡ ਬਹਿਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥ 



They call themselves celibate, abandon their homes. 
They do not know the way! 
ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਿਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥ 
Everyone calls himself perfect; none call themselves any 
less. 
ਪਿਤ ਪਰਵਾਣਾ ਿਪਛੈ ਪਾਈਐ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਿਲਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥ 
One finds out his weight by putting on the scale. ||2|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਿਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ 
Evil actions become publicly known; O Nanak, the true 
Lord sees everything. 
ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
Everyone makes an attempt; whatever the Creator does 
that only happens. 
ਅਗੈ ਜਾਿਤ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥ 
In the next world, the caste or power means nothing; 
hereafter, the soul is new. 
ਿਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਿਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਈੇ ਕੇਇ ॥੩॥ 
Those whose honor is acknowledged are good. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧੁਿਰ ਕਰਮੁ ਿਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਿਤਨੀ ਖਸਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Whoever You bless from destiny, worship God.  
ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
Nothing is in the power of these beings; You created the 
world various ways. 
ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੰੂ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਇਿਕ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ 
Some, You unite with You and some, You lead astray. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਜਥੈ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
Whoever You wish realizes You by guru’s grace. 
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥ 
He is absorbed in You intuitively. ||11|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਿਮ ਨ ਹਈੋ ॥ 
Pains is the cure, happiness is the sickness. But 
wherever 
happiness prevails there is no ego. 
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 
You are the Creator I am nothing. I can do nothing even if 
I try. ||1|| 



ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਵਿਸਆ ॥ 
I praise the omnipresent God. 
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਿਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your limits cannot be known. ||1||Pause|| 
ਜਾਿਤ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ॥ 
You are in the creatures, creatures are in You. You 
pervade all. 
ਤੰੂ ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਫਿਤ ਸੁਆਿਲਹ੍ਹ੍ਉ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥ 
You the true Lord are the treasure of praise. One who 
praises You swims across. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥੨॥ 
O Nanak, these are the stories of God. He does whatever 
he wishes. ||2|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਿਗਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬਰ੍ਾਹਮਣਹ ॥ 
Spiritual wisdom is the way of Yogi’s and reading Vedas 
of the scholars. 
ਖਤਰ੍ੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ੍  ਸਬਦੰ ਪਰਾ ਿਕਰ੍ਤਹ  
The way of the Khshatriya is bravery; the way of the 
shudras is service to others. 
ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਿਨਰੰਜਨ 
ਦੇਉ ॥੩॥ 
The essence of all is one God, if anyone knows! Nanak is 
a servant of that God. ||3||  
ਮਹਲਾ ੨ ॥  Second Mahalla: 
ਏਕ ਿਕਰ੍ਸਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ  
There is one God of all gods; that is the soul. 
ਆਤਮਾ ਬਾਸੁਦਵੇਸ੍ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ 
॥੪॥ 
The soul is God if anyone knows! Nanak is a servant of 
that God. ||4|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਕੰੁਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਿਬਨੁ ਕੰੁਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Water remains controlled in a pitcher. Pitcher is not 
required without water. 
ਿਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹ ੈਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥ 
Mind is controlled by wisdom. Wisdom cannot be attained 
without the guru. ||5|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 



ਪਿੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥ 
If a scholar is a sinner, then he is illiterate and cannot 
attain divine wisdom. 
ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ 
 Whatever he does, so is he called? 
ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਿਜਤੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥ 
Do not play such a game that you lose in God’s court. 
ਪਿੜਆ ਅਤੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ 
The accounts of the educated and the uneducated are 
judged in the world after. 
ਮੁਿਹ ਚਲੈ ਸ ੁਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥ 
One who talks his mouth here is punished in the next 
world. ||12|| 
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ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ  
O Nanak, there is one chariot and one charioteer of my 
body.  
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਿਰ ਵਟਾਈਅਿਹ ਿਗਆਨੀ ਬੁਝਿਹ ਤਾਿਹ ॥ 
Wandering through ages the spiritually wise understands 
this. 
ਸਤਜੁਿਗ ਰਥੁ ਸਤੋੰਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ  
In first age (Satyug), contentment was the chariot and 
faith wash charioteer. 
ਤਰ੍ ੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 
In the second age (Traytaa) celibacy was the chariot and 
power was the charioteer. 
ਦੁਆਪੁਿਰ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 
In the third age (Dwaapar), penance was the chariot and 
truth the charioteer. 
ਕਲਜੁਿਗ ਰਥੁ ਅਗਿਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ 
In today’s age (Kalyug), fire is the chariot and falsehood 
the charioteer. ||1||  
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਿਹ ਆਛ ੈਸਾਿਚ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 
The Saam Veda says; truth is the divine wisdom. The 
truthful merge with truth.  
ਿਰਗੁ ਕਹੈ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
The Rig Veda says that God is pervading everywhere; 



ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਿਹ ਸੂਰ ੁ॥ 
Among the deities, Lord’s name is glorious. 
ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਿਹ ॥ 
Reciting God’s name eliminates sins. 
ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਿਹ ॥ 
O Nanak, then, one obtains salvation. 
ਜੁਜ ਮਿਹ ਜੋਿਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰ੍ ਾਵਿਲ ਕਾਨਹ੍ਹ੍  ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥ 
In the Jujar Veda, powerful jaadam (Krishna) enticed 
Chandraavali by false promises. 
ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਿਬੰਦਰ੍ ਾਬਨ ਮਿਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 
He brought the Elysian tree for his milkmaid, and enjoyed 
in Brindaaban. 
ਕਿਲ ਮਿਹ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ 
In today’s age, the Atharban Veda became prominent; 
Allah became the name of God. 
ਨੀਲ ਬਸਤਰ੍ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ 
Wearing the blue clothes the Turks and Pathaans 
assumed power. 
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਿਚਆਰ ॥ 
The four Vedas proved to be correct. 
ਪੜਿਹ ਗੁਣਿਹ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥ 
Reading understanding and contemplating these 
thoughts! 
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, Humbly worshipping God with devotion attains 
salvation. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਿਲਆ ॥ 
I praise the guru; meeting him one praises God. 
ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨੇਤਰ੍ ੀ ਜਗਤੁ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥ 
He taught and gave me the medicine of spiritual wisdom, 
 I am content in this world through that. 
ਖਸਮੁ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸ ੇਵਣਜਾਿਰਆ ॥ 
Forgetting God, those who deal in duality, drown!  
ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਿਹਥਾ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਵੀਚਾਿਰਆ ॥ 
True guru is the boat to take across, only a few realize 
this. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਆ ॥੧੩॥ 
By His grace, He carries them across. ||13|| 



ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਿਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਿਤ ਦੀਰਘ ਅਿਤ ਮੁਚੁ  
The simmal tree is straight as an arrow; it is very tall, and 
thick. 
ਓਇ ਿਜ ਆਵਿਹ ਆਸ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ਿਨਰਾਸੇ ਿਕਤੁ ॥ 
The birds that come with a hope depart disappointed. 
ਫਲ ਿਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਪਤ  
Because the fruits taste sour, the flowers are tasteless, 
and its leaves are useless. 
ਿਮਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਿਗਆਈਆ ਤਤੁ  
Sweetness and humility, O Nanak, are the essence of 
virtue and goodness. 
ਸਭੁ ਕੋ ਿਨਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਿਨਵੈ ਨ ਕੋਇ  
Everyone wants others to bow down to him; no one bows 
to  the other. 
ਧਿਰ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਿਨਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ 
Find out; weighing in the weigh scale, one that bows 
down is heavier.  
ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਿਨਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਿਮਰਗਾਿਹ ॥ 
The sinner, like the deer hunter, bows down twice as 
much. 
ਸੀਿਸ ਿਨਵਾਇਐ ਿਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਿਰਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
What can be achieved by bowing the head, when the 
heart is impure? ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਪਿੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਿਧਆ ਬਾਦੰ ॥ 
You read books and say your prayers and debate; 
ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ 
You worship stones and sit like a stork, pretending to be 
in trance. 
ਮੁਿਖ ਝੂਠ ਿਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥ 
You tell lies and adorn yourself with jewelry. 
ਤਰ੍ ੈਪਾਲ ਿਤਹਾਲ ਿਬਚਾਰੰ ॥ 
You worship three times a day bowing down. 
ਗਿਲ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕੁ ਿਲਲਾਟੰ ॥ 
Rosary around the neck and sacred mark on the 
forehead! 
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ੍ ਕਪਾਟੰ ॥ 
Wear two loin clothes and turban on the head. 



ਜੇ ਜਾਣਿਸ ਬਰ੍ਹਮ ੰਕਰਮੰ ॥ 
If you have the divine knowledge! 
ਸਿਭ ਫੋਕਟ ਿਨਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ 
All these deeds are useless. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਉ ਿਧਆਵੈ ॥ 
Says Nanak, worship God devotionally. 
ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Without the true guru, no one finds the way. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਿਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਿਰ ਜਾਵਣਾ ॥ 
You are going to leave behind this beautiful face and 
clothes. 
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥ 
You will receive the rewards of good and bad deeds you 
did. 
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਿਹ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ  
You issued orders whatever you willed. The path ahead 
is very narrow. 
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ਨੰਗਾ ਦੋਜਿਕ ਚਾਿਲਆ ਤਾ ਿਦਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ  
You are going to hell naked and look ugly. 
ਕਿਰ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ 
You regret the sins you committed. ||14|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ  
Make compassion the cotton, contentment the thread, 
modesty the knot and truth the twist. 
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥ 
This is the sacred thread of the soul; if you have it, then 
bring it. 
ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ  
It does not break, it cannot be soiled by filth, and it cannot 
be burnt, or lost. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਿਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ 
Blessed are those O Nanak, who wears such a thread 
around their neck. 
ਚਉਕਿੜ ਮੁਿਲ ਅਣਾਇਆ ਬਿਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥ 
You buy a thread for four pennies and wear sitting in your 
kitchen. 



ਿਸਖਾ ਕੰਿਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਿਥਆ ॥ 
Whispering instructions into other’s ears, the Brahmin 
becomes a guru. 
ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਿੜ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 
When he dies, the sacred thread falls down, and the soul 
departs without it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਿਲ ॥ 
He commits thousands of robberies, adultery, falsehoods 
and thousands of abuses. 
ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਿਹਨਾਮੀਆ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ॥ 
He practices thousands of deceptions secret deeds, night 
and day, against his fellow beings. 
ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥ 
The thread is spun from cotton; the Brahmin comes and 
twists it. 
ਕੁਿਹ ਬਕਰਾ ਿਰੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ  
Killed a goat, cooked and eaten; then everyone says, 
“Put on the sacred thread.” 
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੁੀਐ ਭੀ ਿਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ 
When it wears out, it is thrown away, and another is put 
on. 
ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਿਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, the thread will not break, if it had divine 
wisdom. ||2|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਇ ਮੰਿਨਐ ਪਿਤ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ 
Believing in the name, obtains honor. Lord’s praise is the 
true sacred thread. 
ਦਰਗਹ ਅੰਦਿਰ ਪਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਿਸ ਪੂਤ ॥੩॥ 
Wearing in God’s court, it does not break O son. ||3|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ 
There is no sacred thread for the senses, and veins. 
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਿਨਤ ਦਾੜੀ ॥ 
Spit falls on man’s beard daily. 
ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 
There is no sacred thread for the feet, and no thread for 
the hands; 



ਤਗੁ ਨ ਿਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ 
No sacred thread for the tongue, and no thread for the 
eyes. 
ਵੇਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ॥ 
The ignorant follows his way. 
ਵਿਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤੈ ॥ 
Twisting the threads, he puts them on others. 
ਲੈ ਭਾਿੜ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥ 
He takes payment for performing marriages; 
ਕਿਢ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥ 
Reading their horoscopes, he shows them the way. 
ਸੁਿਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਿਵਡਾਣੁ ॥ 
Hear, and see, O people, this wonderful play! 
ਮਿਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ 
He is mentally blind, and yet he is called wise. ||4|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਾਿਹਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥ 
When God is kind he bestows His grace and makes us 
do deeds His way. 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ  
The servant, whom God causes to obey His command, 
serves Him. 
ਹੁਕਿਮ ਮੰਿਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ 
Obeying God’s command one is accepted and attains 
destiny. 
ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸ ੋਕਰੇ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ 
One who acts according to God’s will attains the reward 
of his choice? 
ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ 
Then he takes the reward to God’s court. ||15|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਗਊ ਿਬਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਿਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The Brahmins bring the cow dung and apply to their 
kitchen. It will not save them. 
ਧੋਤੀ ਿਟਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥ 
They wear loin cloth, mark on the forehead and rosary in 
hand. Then eat the food of the impure. 
ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥ 
O Muslim brother, you perform devotional worship indoor, 



read Quran maintain self discipline. 
ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ 
Renounce your hypocrisy! 
ਨਾਿਮ ਲਇਐ ਜਾਿਹ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥ 
Reciting God’s name attains salvation. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਿਹ ਿਨਵਾਜ ॥ 
The man-eaters say namaaz as their prayer. 
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਿਨ ਿਤਨ ਗਿਲ ਤਾਗ ॥ 
They wield the knife; wear the sacred thread around their 
neck. 
ਿਤਨ ਘਿਰ ਬਰ੍ਹਮਣ ਪੂਰਿਹ ਨਾਦ ॥ 
In their homes, the Brahmins sound the conch. 
ਉਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਭ ਆਵਿਹ ਓਈ ਸਾਦ ॥ 
They too get the same taste. 
ਕੂੜੀ ਰਾਿਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
False capital, buys false. 
ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਕਰਿਹ ਆਹਾਰੁ ॥ 
They make their living telling lies. 
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਿਰ ॥ 
The home of modesty and morality is far from them. 
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
O Nanak, they are full of falsehood. 
ਮਥੈ ਿਟਕਾ ਤੇਿੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ 
The sacred mark on the forehead and the saffron loin 
cloth around the waist; 
ਹਿਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 
Knife in the hand, they are butchers of the world. 
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ਨੀਲ ਵਸਤਰ੍ ਪਿਹਿਰ ਹੋਵਿਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Wearing blue robes, they seek  salvation. 
ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਿਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥ 
Accept food from the impure and they worship the 
Puraanas! 
ਅਭਾਿਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ 
They eat the meat of the goat killed after the Muslim 
prayers. 
ਚਉਕੇ ਉਪਿਰ ਿਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
But they do not allow anyone else to enter their kitchen 



areas. 
ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥ 
They draw lines around after plastering the ground with 
cow-dung. 
ਉਪਿਰ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂਿੜਆਰ ॥ 
The liars come and sit there. 
ਮਤੁ ਿਭਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਿਭਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਿਫਟੈ ॥ 
They say, “Do not touch our food, it will be polluted!” 
ਤਿਨ ਿਫਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਿਨ ॥ 
But with their polluted bodies, they commit evil deeds. 
ਮਿਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਿਨ ॥ 
Their minds are filthy; they cleanse their mouth. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Says Nanak; worship God! 
ਸੁਿਚ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
If you are pure, you will realize the true Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਚਤੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਿਖ ਨਦਰੀ ਹੇਿਠ ਚਲਾਇਦਾ ॥ 
You keep everyone in Your mind. Watch and move them 
around watchfully. 
ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥ 
You bestow honor and You cause them to act. 
ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਿਸਰੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥ 
God is the greatest; great is His world. He puts them to 
task as he wills. 
ਨਦਿਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥ 
If he changes His mind; He makes the kings to cut grass. 
ਦਿਰ ਮੰਗਿਨ ਿਭਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 
They get no awns even if they beg door to door. ||16|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਿਹ ਿਪਤਰੀ ਦੇਇ ॥ 
The thief robs a house, and offers the stolen goods to his 
ancestors. 
ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਿਸਞਾਣੀਐ ਿਪਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ 
In the next world he is recognized, and his ancestors are 
also considered thieves. 
ਵਢੀਅਿਹ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ  
Cutting the hands of the middleman is the justice. 
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਿਮਲੈ ਿਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥ 



O Nanak, in the next world, you get what you earned. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਜਉ ਜੋਰੂ ਿਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 
As a woman has her period, month after month! 
ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਿਖ ਵਸੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
So is telling lies the habit of the false; they suffer forever. 
ਸੂਚੇ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਬਿਹਨ ਿਜ ਿਪੰਡਾ ਧੋਇ  
Those who wash their body, do not become pure. 
ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਇੋ ॥੨॥ 
Only they are pure, O Nanak, in whose minds the Lord 
enshrines. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
With saddled horses, fast as the wind and harems 
decorated in every way. 
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਿਰ ਪਾਸਾਿਰਆ ॥ 
The houses and pavilions and lofty mansions, they dwell, 
making amazing shows. 
ਚੀਜ ਕਰਿਨ ਮਿਨ ਭਾਵਦੇ ਹਿਰ ਬੁਝਿਨ ਨਾਹੀ ਹਾਿਰਆ ॥ 
They do what they want; but they lose out without 
realizing God. 
ਕਿਰ ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਖਾਇਆ ਵੇਿਖ ਮਹਲਿਤ ਮਰਣੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
They eat and live by their authority and forget about 
death. 
ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਿਨ ਹਾਿਰਆ ॥੧੭॥ 
With old age the youth is lost. ||17|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਜੇ ਕਿਰ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥ 
If one accepts the impurity, then there is impurity 
everywhere. 
ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਿਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ 
In cow-dung and wood there are worms. 
ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
As many as are the grains, none is without worm. 
ਪਿਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਿਜਤੁ ਹਿਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ  
First, there is life in the water, by which everything grew. 
ਸੂਤਕੁ ਿਕਉ ਕਿਰ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸਇੋ  
How can it be protected from impurity? It is in our kitchen. 
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਿਗਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧਇੋ ॥੧॥ 



O Nanak, impurity cannot be removed this way; Divine 
knowledge washes it away. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਿਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ 
The impurity of the mind is greed, and the impurity of the 
tongue is telling lies. 
ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਿਤਰ੍ਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ   
The impurity of the eyes is to look at another man’s wife, 
other’s wealth and beauty. 
ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਿਨ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਿਹ ॥ 
The impurity of the ears is to listen to the slander of 
others. 
ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪਿੁਰ ਜਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, the mortal’s soul goes, tied up to the city of 
death. ||2|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮ ੁਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 
All impurities come from doubt and attach to others. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹਕੁਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
Birth and death are by God’s command; through His will 
we come and go. 
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਹੈ ਿਦਤੋਨੁ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ॥ 
Eating and drinking are pure, since the Lord gives food to 
all. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੁਿਝਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਿਹ ॥੩॥ 
O Nanak, those who understand the Lord are not stained 
by impurity. ||3|| 
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ਪਉੜੀ ॥  Ladder: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਵਡੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
Praise the great guru; He has great qualities. 
ਸਿਹ ਮੇਲੇ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ 
When God causes us to meet the guru, then we see it. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 
When it pleases Him, He comes to dwell in our minds. 
ਕਿਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਿਕ ਹਥੁ ਧਿਰ ਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ਕਢੀਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ॥ 
Placing his hand on the forehead by His command bad 
deeds are erased. 
ਸਿਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ 



All treasures are realized by His grace. ||18|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਪਿਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਿਪ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ 
First, purifying, the Brahmin comes and sits in his purified 
spot. 
ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਿਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਿਭਿਟਓ ਜਾਇ ॥ 
The pure food, which no one else has touched, is placed 
before him. 
ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਿਵਆ ਲਗਾ ਪੜਿਣ ਸਲੋਕੁ ॥ 
He purifies the food by reading sacred verses and then 
eats it. 
ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਿਟਆ ਿਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥ 
Then it is thrown into a filthy place; whose fault is this? 
ਅੰਨੁ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰੁ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਿਘਰਤੁ ॥ 
The food, water, fire are gods; add salt and add butter the 
fifth. 
ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ ਪਿਵਤੁ ॥ 
Then the food becomes pure and sanctified. 
ਪਾਪੀ ਿਸਉ ਤਨੁ ਗਿਡਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਿਤਤੁ  
Coming in contact with the sinful body, the food becomes 
impure that it is spat upon. 
ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਿਹ ॥ 
That mouth which does not say God! Eats tasty foods 
without saying His name. 
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਿਤਤੁ ਮੁਿਖ ਥੁਕਾ ਪਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, know this: such a mouth is to be spat upon. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਭੰਿਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਿਨੰਮੀਐ ਭੰਿਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 
The man is conceived and born from a woman, engaged 
and married to a woman. 
ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ 
Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come. 
ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਿਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ 
When his woman dies, he brings another one. He is tied 
with woman. 
ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ ਰਾਜਾਨ ॥ 
Why call her bad? She gives birth to the emperors. 



ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
From woman, woman is born; without woman, there 
would be no one at all. 
ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 
O Nanak, only the true Lord is without a woman. 
ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਿਰ  
That mouth which praises the Lord continuously, is 
blessed. 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੨॥ 
O Nanak, those faces look beautiful in the court of the 
true Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਿਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਿਣ ਕਢੀਐ ॥ 
All call You their own God; one who does not, is picked 
up and thrown away. 
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥ 
Everyone receives the rewards of his own actions; his 
account is adjusted accordingly. 
ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਿਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਿਬ ਹੰਢੀਐ ॥ 
Since one is not going to remain in this world; why should 
he ruin himself in pride? 
ਮੰਦਾ ਿਕਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪਿੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥ 
Do not call anyone bad; read these words, and 
understand! 
ਮੂਰਖੈ ਨਾਿਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥ 
Don’t argue with fools. ||19|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਫਕੈ ਬੋਿਲਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਫਕਾ ਹੋਇ ॥ 
O Nanak, speaking wishy-washy words, the body and 
mind become wishy-washy. 
ਿਫਕੋ ਿਫਕਾ ਸਦੀਐ ਿਫਕੇ ਿਫਕੀ ਸੋਇ ॥ 
The wishy-washy is called wishy-washy. His thinking 
becomes wishy-washy. 
ਿਫਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਿਹ ਥੁਕਾ ਿਫਕੇ ਪਾਇ  
The wishy-washy is discarded in God’s court and the 
wishy-washy is spat upon. 
ਿਫਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 
The wishy-washy is called a fool; he is fed with animal 
food as a punishment. ||1|| 



ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਅੰਦਰਹੁ ਝੂਠੇ ਪਜੈ ਬਾਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਿਰ ਫੈਲੁ ॥ 
Those who are false inside and honorable outside are 
common in this world. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਿਹ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ  
Their filth is not removed even bathing at sixty-eight 
shrines. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਪਟੁ ਅੰਦਿਰ ਬਾਹਿਰ ਗੁਦੜੁ ਤੇ ਭਲੇ ਸਸੰਾਿਰ ॥ 
Those who are clean inside may wear rags are still good 
in the world. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
They love God and contemplate visualizing Him. 
ਰੰਿਗ ਹਸਿਹ ਰੰਿਗ ਰੋਵਿਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਿਰ ਜਾਿਹ  
In God’s Love, they laugh, weep, and also become silent. 
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥ 
They do not care for anyone other than God. 
ਦਿਰ ਵਾਟ ਉਪਿਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤ ਖਾਿਹ  
Coming and sitting at God’s door they beg for food. They 
eat when He gives! 
ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾ ਮੇਲੁ ॥ਦਿਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਿੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਿਜਉ 
ਤੇਲੁ ॥੨॥ 
O Nanak everything is crushed and truth found in God’s 
court like the oilseeds in the oil mill. ||2|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪ ੇਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ 
You created the creation; You control it. 
ਦੇਖਿਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਿਰ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ  
You watch Your creation whatever condition it is in. 
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ 
Whoever has come, shall depart; all will have their turn. 
ਿਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਿਹ ਿਕਉ ਸਾਿਹਬੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ 
He who owns our soul and life - why should we forget 
Him from our mind! 
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ 
Let us resolve our affairs by ourselves. ||20|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਏਹ ਿਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 
What sort of love is this, which clings to duality? 



ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ  
O Nanak, he who is always in love is the real lover. 
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ ਹੋਇ ॥ 
Call good the good, bad the bad. 
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਿਜ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥ 
Do not call him a lover; whose account is audited! ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 
One who pretends to show regard and argues. He is lost 
from the beginning. 
ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, both of his actions are false; he finds no place 
to rest. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦਾ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੀਐ ॥ 
If worshipping One attains peace; Worship Him forever. 
ਿਜਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਿਕਉ ਘਾਲIਐ ॥ 
You only get what you earn; then why should you do bad 
deeds? 
ਮੰਦਾ ਮੂਿਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੀਐ ॥ 
Looking ahead, you should never do bad deeds. 
ਿਜਉ ਸਾਿਹਬ ਨਾਿਲ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥ 
Throw dice in such a way, that you do not lose with your 
master. 
ਿਕਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਿਰ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥ 
Do those deeds that shall bring you profit? ||21|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥ 
If a servant serves and argues! 
ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥ 
When he talks too much; he is not pleasing to the Lord. 
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਵੇਾ ਕਰੇ ਤਾ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 
But if he serves by eliminating his ego, he attains honor. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਲਗਾ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥ 
O Nanak, if he does this way attains what he wants and 
is accepted. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸ ੁਉਗਵੈ ਮਹੁ ਕਾ ਕਿਹਆ ਵਾਉ  
Whatever the mind thinks, comes out. It is just blowing 



air. 
ਬੀਜੇ ਿਬਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਿਨਆਉ ॥੨॥ 
He sows seeds of poison, and demands nectar. What a 
justice? ||2|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਨਾਿਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥ 
Friendship with a child never works out. 
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥ 
As he knows, he acts; check it out? 
ਵਸਤੂ ਅੰਦਿਰ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਿਸ ॥ 
One thing can be put into another, but they are still two!    
ਸਾਿਹਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
No one can order the master. Only request is accepted. 
ਕੂਿੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਸਫਿਤ ਿਵਗਾਿਸ ॥੩॥ 
False breeds false O Nanak, happiness comes through 
praising the Lord. ||3|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਨਾਿਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁ॥ 
Friendship with a child and love with an old! 
ਪਾਣੀ ਅੰਦਿਰ ਲੀਕ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹ ੁ॥੪॥ 
Are like lines drawn in water, leaves no trace or mark. 
||4|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਿਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਿਸ ॥ 
If a child does a job, he cannot do it right. 
ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਿਸ ॥੫॥ 
Even if he does one right, the next will be wrong. ||5|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ 
If a servant, performs service, obeying the master! 
ਹੁਰਮਿਤ ਿਤਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਿਭ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥ 
He attains honor for future and receives twice the wages. 
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਿਫਿਰ ਗੈਰਿਤ ਅੰਦਿਰ ਪਾਇ ॥ 
If he claims to be equal to his master! His master does 
not respect him.   
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਿਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥ 
He loses his entire salary and he loses his honor. 
ਿਜਸ ਦਾ ਿਦਤਾ ਖਾਵਣਾ ਿਤਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਿਸ 
 Praise the one who gives you to eat. 



ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਿਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥੨੨॥ 
O Nanak, the servant cannot order! Only request appeals 
to the master. ||22|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਏਹ ਿਕਨੇਹੀ ਦਾਿਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥ 
What is that gift which you give to yourself? 
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ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਿਤ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਿਮਲੈ ॥੧॥ 
O Nanak, The power given by God is the divine power. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਏਹ ਿਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਿਜਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ  
What sort of service is that which is a concern to the 
master? 
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ ਿਜ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, he is a true servant, who merges with the Lord. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਿਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ  
O Nanak, Lord’s limits cannot be known; He has no 
limits. 
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਿਫਿਰ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥ 
He creates, and then He destroys. 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਿਕ ਤੁਰੀ ਚੜਿਹ ਿਬਸੀਆਰ ॥ 
Some have chains around their neck, while some ride 
horses. 
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਿਪ ਹਉ ਕੈ ਿਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ 
He acts, and He causes us to act. Who do I complain to? 
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਫਿਰ ਿਤਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥ 
O Nanak, One who created the creation; takes care of it 
also. ||23|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਿਜਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥ 
He fashioned the pot and He fills it. 
ਇਕਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਿਕ ਚੁਲਹ੍ਹ੍ ੈ  ਰਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਚੜੇ  
Some are full of milk others are burning empty. 
ਇਿਕ ਿਨਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਿਨਹ੍ਹ੍  ਇਿਕ ਉਪਿਰ ਰਹਿਨ ਖੜੇ ॥ 
Some sleep in comfort, the others stand on guard. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਨਦ・ਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 



Who He bestows to O Nanak; takes care as well. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਿਪ ਜਾਈ ਿਭ ਰਖੈ ਆਿਪ ॥ 
He creates takes care and keeps in control as well. 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ  
Having created the beings He oversees the creation and 
destruction. 
ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਅਪੇ ਆਿਪ ॥੨॥ 
Whom should we say O Nanak, when He is everything? 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਿਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The praises of the greatness of the great Lord cannot be 
described. 
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮੁ ਦੇ ਜੀਆ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ॥ 
He is the Creator, all-powerful and caring; He gives food 
to all beings. 
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਿਰ ਛੋਡੀ ਿਤੰਨੈ ਪਾਇ ॥ 
Whatever He assigns us to do, we do. 
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
O Nanak, other than One God, there is no place to go. 
ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਿਤਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧ ੁ
He does whatever He pleases. ||24||1|| Declaration|| 
ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ 
ਗੁਰਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on His own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ 
Raag Aasaa, The sermon Of The Devotees: 
ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ॥ 
Kabeer, Naam Dev And Ravi Daas. 
ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ Aasaa, Kabeer Jee: 
ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਿਗ ਹਮ ਿਬਨਵਤਾ ਪੂਛਤ ਕਹ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥ 
Falling at the feet of the guru, I pray, and ask him, how 
was life created? 
ਕਵਨ ਕਾਿਜ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸ ੈਕਹਹੁ ਮੋਿਹ ਸਮਝਾਇਆ ॥੧॥ 
Why the life comes into existence, why it vanishes. Can 



You explain? ||1|| 
ਦੇਵ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੋਿਹ ਮਾਰਿਗ ਲਾਵਹੁ ਿਜਤੁ ਭੈ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥ 
O God, be kind and put me on the path, where the affect 
of bonds ends. 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇੜ ਕਰਮ ਸਖੁ ਜੀਅ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That eliminates the pain of birth and death and 
preordained deeds. The soul gets free from birth and 
death. ||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀ ਫਾਰੈ ਅਰੁ ਮਨ ਸੁੰਿਨ ਨ ਲੂਕੇ ॥ 
How can I eliminate the worldly bonds and merge in the 
Lord. 
ਆਪਾ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍ਆ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅਿਭਉ ਨ ਚੂਕੇ ॥੨॥ 
I did not search soul to attain salvation. This way the 
doubt does not end. ||2|| 
ਕਹੀ ਨ ਉਪਜੈ ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਿਬਹੂਣਾ ॥ 
The soul does not take birth though one may think. It is 
free from birth and death.  
ਉਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਮਨ ਬੁਿਧ ਨਾਸੀ ਤਉ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਿਲਵ ਲੀਣਾ ॥੩॥ 
When one stops thinking of birth and death, then one 
attunes to God’s love forever. ||3|| 
ਿਜਉ ਪਰ੍ਿਤਿਬੰਬੁ ਿਬੰਬ ਕਉ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਦਕ ਕੰੁਭੁ ਿਬਗਰਾਨਾ ॥ 
As the reflection of an object blends in water when the 
pitcher displaces the water. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਗੁਣ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ਤਉ ਮਨੁ ਸੁੰਿਨ ਸਮਾਨਾ ਂ॥੪॥੧॥ 
Says Kabeer, such virtues dispel doubt, and the mind 
merges with the Lord. ||4||1|| 
Page 476 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਿਤਹਰੇ ਪਾਇਿਨ ਤਗ  
They wear loin cloth three and a half yards long, and 
triple-wound sacred threads. 
ਗਲੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਿਥ ਿਨਬਗ ॥ 
They wear rosaries around their necks, and carry 
glittering jugs in their hands. 
ਓਇ ਹਿਰ ਕੇ ਸਤੰ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਬਾਨਾਰਿਸ ਕੇ ਠਗ ॥੧॥ 
They are not called saints of the Lord; they are cheats of 
Banaras. ||1|| 
ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮੋ ਕਉ ਭਾਵਿਹ ॥ 
Such saints do not appeal to me. 



ਡਾਲਾ ਿਸਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They eat trees along with the branches. ||1||Pause|| 
ਬਾਸਨ ਮਾਂਿਜ ਚਰਾਵਿਹ ਊਪਿਰ ਕਾਠੀ ਧੋਇ ਜਲਾਵਿਹ ॥ 
They wash their pots and pans before putting them on 
the stove, and they wash the wood and stove before 
lighting it. 
ਬਸੁਧਾ ਖੋਿਦ ਕਰਿਹ ਦੁਇ ਚੂਲ੍ੇਹਹ੍ ਸਾਰੇ ਮਾਣਸ ਖਾਵਿਹ ॥੨॥ 
They dig up the earth and make two fireplaces, but they 
eat human beings! ||2|| 
ਓਇ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਿਫਰਿਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਹੁ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵਿਹ ॥ 
Those sinners always do evil deeds, while they call 
themselves touch-nothing saints. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਫਰਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਡੁਬਾਵਿਹ ॥੩॥ 
They are full of ego. They drown along with their family. 
||3|| 
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ 
He does such deeds whatever he is assigned to. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟ ੈਪਨੁਰਿਪ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੪॥੨॥ 
Says Kabeer, one who meets the true guru, is never 
reborn. ||4||2|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਬਾਿਪ ਿਦਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ ਸਜੇ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
My father comforted me, gave me a cozy bed and nectar 
in my mouth. 
ਿਤਸੁ ਬਾਪ ਕਉ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀ ॥ 
How could I forget that father from my mind? 
ਆਗੈ ਗਇਆ ਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 
When I go to next world I will not lose the game. ||1|| 
ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ 
My worldly desire has vanished and I am happy.  
ਪਿਹਰਉ ਨਹੀ ਦਗਲੀ ਲਗੈ ਨ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I will not wander around and feel the chill. ||1||Pause|| 
ਬਿਲ ਿਤਸੁ ਬਾਪੈ ਿਜਿਨ ਹਉ ਜਾਇਆ ॥ 
I admire my father, who gave birth to me. 
ਪੰਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਗੁੰ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
He guided me to give up the company of five passions. 
ਪੰਚ ਮਾਿਰ ਪਾਵਾ ਤਿਲ ਦੀਨੇ ॥ 
I have conquered those five and trampled them under the 
feet. 



ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨੇ ॥੨॥ 
Reciting God, my mind and body are happy. ||2|| 
ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵਡ ਗੋਸਾਈ ॥ 
My father is the great Lord of the universe. 
ਿਤਸੁ ਿਪਤਾ ਪਿਹ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਜਾਈ ॥ 
How shall I go to that father? 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲੇ ਤ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
When I met the true guru, He showed me the way. 
ਜਗਤ ਿਪਤਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥੩॥ 
Father of the universe is pleasing to my mind. ||3|| 
ਹਉ ਪੂਤੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪੁ ਮੇਰਾ ॥ 
I am Your son, You are my father. 
ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੁਹਾ ਬਸੇਰਾ ॥ 
We both live in the same place. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਨ ਏਕੋ ਬੂਿਝਆ ॥ 
Says Kabeer, I realized One God. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮ ੈਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਿਝਆ ॥੪॥੩॥ 
By guru’s grace, I have realized everything. ||4||3|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਇਕਤੁ ਪਤਿਰ ਭਿਰ ਪਾਨੀ ॥ 
They cooked chicken in one pot and filled the other with 
water. 
ਆਿਸ ਪਾਿਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਿਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥ 
The five Yogis sit there, and in the middle, sits a 
shameless queen. ||1|| 
ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੰੂ ॥ 
The shameless queen makes loud sound of bells. 
ਿਕਨਿਹ ਿਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੰੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Who the wise made you shameless? ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਮਾਿਹ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਿਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥ 
Shame abides all over, so is insulting others. 
ਸਗਿਲਆ ਕੀ ਹਉ ਬਿਹਨ ਭਾਨਜੀ ਿਜਨਿਹ ਬਰੀ ਿਤਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥ 
She says, I am the sister, and sister’s daughter of 
everyone; one who married me I became his servant. ||2||    
ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬਡੋ ਿਬਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 
My husband is very wise. He calls himself a saint. 
ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥ ੈਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 
He stands by me, and no one else comes near me. ||3|| 
ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਿਟ ਕੂਿਟ ਕੈ ਡਾਰੀ  



I cut her nose, and ears. Cutting her into pieces I threw 
her away. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਿਨ ਤੀਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥ 
Says Kabeer; she is the darling of the three worlds, but 
enemy of saints. ||4||4|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ਬਹ ੁਤੀਰਥ ਭਰ੍ਮਨਾ  
The Yogis, celibates, penitents and the detached, go to 
many shrines. 
ਲੰੁਿਜਤ ਮੁੰਿਜਤ ਮੋਿਨ ਜਟਾਧਰ ਅੰਿਤ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੧॥ 
The Jains with shaven heads, the silent sages and others 
with matted hair! All have to die in the end. ||1|| 
ਤਾ ਤੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਨਾ ॥ 
Why do not you worship God then? 
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਹਤੁ ਜਾ ਕੈ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What can the devil of death do to one who has God’s 
name on the tongue and the mind? ||1||Pause|| 
ਆਗਮ ਿਨਰਗਮ ਜੋਿਤਕ ਜਾਨਿਹ ਬਹੁ ਬਹ ੁਿਬਆਕਰਨਾ ॥ 
Those who know the Shaastras and the Vedas, astrology 
and grammar! 
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ਤੰਤ ਮੰਤਰ੍  ਸਭ ਅਉਖਧ ਜਾਨਿਹ ਅੰਿਤ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੨॥ 
Those who know all kind of hypnotic tricks and medicine, 
will also die. ||2|| 
ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰੁ ਛਤਰ੍ ਿਸੰਘਾਸਨ ਬਹੁ ਸੁੰਦਿਰ ਰਮਨਾ ॥ 
Those who enjoy regal power and rule, royal canopies 
and thrones, many beautiful women! 
ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਬਾਸਕ ਚੰਦਨ ਅੰਿਤ ਤਊ ਮਰਨਾ ॥੩॥ 
Those who chew betel nuts, camphor and fragrance of 
sandalwood oil - in the end, they too shall die. ||3|| 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਭ ਖੋਜੇ ਕਹੂ ਨ ਊਬਰਨਾ  
I searched Vedas, Puraanas and Simritees; none can 
save anyone! 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਉ ਰਾਮਿਹ ਜੰਪਉ ਮੇਿਟ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ॥੪॥੫॥ 
Says Kabeer, recite God’s name that eliminates birth and 
death. ||4||5|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਫੀਲੁ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦੁ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ॥ 
The elephant is the guitar player, the ox the drummer, 



and the crow plays the cymbals. 
ਪਿਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸਾ ਭਗਿਤ ਕਰਾਵੈ ॥੧॥ 
Putting on the skirt, the donkey dances around, and the 
buffalo performs devotional worship. ||1|| 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ ॥ 
The Lord Raam cooked zucchini cookies. 
ਿਕਨੈ ਬੂਝਨਹਾਰੈ ਖਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
But only a few knowledgeable ate them. ||1||Pause|| 
ਬੈਿਠ ਿਸੰਘੁ ਘਿਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ ਘੀਸ ਗਲਉਰੇ ਿਲਆਵੈ ॥ 
The lion prepares the betel leaves and muskrat brings the 
betel nut. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਿਹ ਕਛੂਆ ਸੰਖੁ ਬਜਾਵੈ ॥੨॥ 
The mouse sings the songs of joy door to door and the 
turtle blows conch-shell. ||2|| 
ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤੁ ਬੀਆਹਨ ਚਿਲਆ ਸੁਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 
The son of the widow goes to get married, the golden tent 
pitched for him. 
ਰੂਪ ਕੰਿਨਆ ਸੰੁਦਿਰ ਬੇਧੀ ਸਸ ੈਿਸੰਘ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੩॥ 
He marries a beautiful young woman; the rabbit and the 
lion sing praises. ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹ ੁਕੀਟੀ ਪਰਬਤੁ ਖਾਇਆ ॥ 
Says Kabeer, listen, O saints - an ant ate the mountain. 
ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਿਭ ਲੋਰਉ ਲੂਕੀ ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥੪॥੬॥ 
The turtle says, I need a burning coal and explain the 
mysterious word. ||4||6|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਬਟੂਆ ਏਕੁ ਬਹਤਿਰ ਆਧਾਰੀ ਏਕੋ ਿਜਸਿਹ ਦੁਆਰਾ ॥ 
The body is a bag with seventy-two chambers, and only 
one door. 
ਨਵੈ ਖੰਡ ਕੀ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਮਾਗੈ ਸ ੋਜੋਗੀ ਜਿਗ ਸਾਰਾ ॥੧॥ 
Whole world is like a yogi who begs for the whole world. 
||1|| 
ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਵੈ ॥ 
Such a Yogi obtains the nine treasures! 
ਤਲ ਕਾ ਬਰ੍ਹਮੁ ਲੇ ਗਗਿਨ ਚਰਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
He, who raises his consciousness all the way to eternity; 
||1||Pause|| 
ਿਖੰਥਾ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਕਿਰ ਸੂਈ ਸਬਦੁ ਤਾਗਾ ਮਿਥ ਘਾਲੈ ॥ 
He makes divine wisdom his patched coat, contemplation 



as the needle, guru’s teachings the thread and sews. 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਿਰ ਿਮਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਿਗ ਚਾਲੈ ॥੨॥ 
Making the five elements his deerskin to sit on, he walks 
on guru’s path. ||2|| 
ਦਇਆ ਫਾਹੁਰੀ ਕਾਇਆ ਕਿਰ ਧੂਈ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕੀ ਅਗਿਨ ਜਲਾਵੈ ॥ 
He makes compassion his side supporting sticks, his 
body the firewood, and he kindles the fire of divine vision. 
ਿਤਸ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਚਹੁ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥ 
He places love in his heart, and he remains in trance 
throughout the four ages. ||3|| 
ਸਭ ਜੋਗਤਣ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹ ੈਿਜਸ ਕਾ ਿਪੰਡੁ ਪਰਾਨਾ ॥ 
God’s name is the essence of all worship. He who owns 
the body and life! 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ਦੇਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨਾ ॥੪॥੭॥ 
Says Kabeer, if God grants His grace; He bestows the 
true destiny. ||4||7|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ ਿਕਿਨ ਏਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ॥ 
Where did the Hindus and Muslims come from? Who 
started this system? 
ਿਦਲ ਮਿਹ ਸੋਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਕਵਾਦੇ ਿਭਸਤ ਦੋਜਕ ਿਕਿਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
O ignorant; think in your mind. Who goes to heaven or 
hell? ||1|| 
ਕਾਜੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੀ ॥ 
O Qazi, which Quran did you read? 
ਪੜਹ੍ਤ ਗੁਨਤ ਐਸੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਿਕਨਹੂੰ ਖਬਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Such scholars have all died and nobody knows the news. 
||1||Pause|| 
ਸਕਿਤ ਸਨੇਹੁ ਕਿਰ ਸੁੰਨਿਤ ਕਰੀਐ ਮੈ ਨ ਬਦਉਗਾ ਭਾਈ ॥ 
Circumcision is done with great love, but bad deeds do 
not end o brother. 
ਜਉ ਰੇ ਖੁਦਾਇ ਮੋਿਹ ਤੁਰਕੁ ਕਰੈਗਾ ਆਪਨ ਹੀ ਕਿਟ ਜਾਈ ॥੨॥   
If God wants me to be a Muslim, it would be cut by itself. 
||2|| 
ਸੁੰਨਿਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕੁ ਜੇ ਹਇੋਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਿਕਆ ਕਰੀਐ ॥ 
If circumcision makes one a Muslim! Then what about a 
woman? 
ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਿਰ ਨ ਛੋਡੈ ਤਾ ਤੇ ਿਹੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਐ ॥੩॥ 
She cannot change half of her body. She better remain a 



Hindu! ||3|| 
ਛਾਿਡ ਕਤੇਬ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ 
Quit reading Quran and worship God. You are committing 
a great sin. 
ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਿਚਹਾਰੀ ॥੪॥੮॥ 
Kabeer took God’s refuge and the Muslims lost reading 
Quran! ||4||8|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਜਬ ਲਗੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵੇ ਮੁਿਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
As long as the oil and the wick are in the lamp, everything 
is illuminated. 
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ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਰਾਨੀ ਸੂੰਨਾ ਮੰਦਰੁ ਹੋਈ ॥੧॥ 
When the oil is burnt, the wick goes out, and the temple 
left alone. ||1|| 
ਰੇ ਬਉਰੇ ਤੁਿਹ ਘਰੀ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥ 
O ignorant, no one will keep you even for a moment. 
ਤੰੂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite the name of God! ||1||Pause|| 
ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ॥ 
Tell me, who is the mother, who is father, and who is the 
wife? 
ਘਟ ਫੂਟ ੇਕੋਊ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛੈ ਕਾਢਹੁ ਕਾਢਹੁ ਹੋਈ ॥੨॥ 
When a person dies, no one cares anymore. Everyone 
says throw him out. ||2|| 
ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ ਖਟੀਆ ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ  
Sitting at the door his mother cries, and his brothers took 
away the coffin. 
ਲਟ ਿਛਟਕਾਏ ਿਤਰੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸ ੁਇਕੇਲਾ ਜਾਈ ॥੩॥ 
Spreading her hair, his wife cries and the swan departs 
alone! ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹ ੁਭੈ ਸਾਗਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
Says Kabeer, listen, O saints, about the terrifying world-
ocean. 
ਇਸੁ ਬੰਦ ੇਿਸਿਰ ਜੁਲਮੁ ਹੋਤ ਹ ੈਜਮੁ ਨਹੀ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੯॥ 
This man suffers cruelty. The devil of death does not 
leave him alone, O Lord. ||4||9|| 
ਦੁਤੁਕੇ Du-Tukas 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕੇ ॥ 
Aasaa Of Kabeer Jee, Chau-Padas, Ik-Tukas: 
ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
Sanak and Sanand, could not find  Lord’s limits. 
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਜਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥੧॥ 
Brahma wasted his life away, continuously reading the 
Vedas. ||1|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
Churn the churn of the Lord, O my brother. 
ਸਹਿਜ ਿਬਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Churn it steadily, so that the reality is not lost. ||1||Pause|| 
ਤਨੁ ਕਿਰ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਬਲੋਈ ॥ 
Make your body the churning jar, and use your mind to 
churn it. 
ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥ 
The essence the guru’s teaching is mixed in this pot. ||2|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਿਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
The churning of the Lord is the thinking of the mind. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਾਵੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥ 
By guru’s grace, the nectar flows continuously. ||3|| 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ ॥ 
Says Kabeer, if the Lord casts His glance of grace. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
One crosses over to the other side reciting God’s name! 
||4||1||10|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤੇਲੁ ਿਨਖੂਟਾ ॥ 
The wick has dried up, and the oil is exhausted. 
ਮੰਦਲੁ ਨ ਬਾਜੈ ਨਟੁ ਪੈ ਸੂਤਾ ॥੧॥ 
The drum does not sound, and the magician has gone to 
sleep. ||1|| 
ਬੁਿਝ ਗਈ ਅਗਿਨ ਨ ਿਨਕਿਸਓ ਧੂੰਆ ॥ 
The fire has gone out, and no smoke is produced. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਏਕੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One Lord is pervading everywhere; there is no other! 
||1||Pause|| 
ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ ॥ 
The string has broken, and the guitar cannot be played. 



ਭੂਿਲ ਿਬਗਾਿਰਓ ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ॥੨॥ 
He mistakenly ruins his own affairs. ||2|| 
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥ ਸਮਿਝ ਪਰੀ ਤਉ ਿਬਸਿਰਓ ਗਾਵਨੁ ॥੩॥ 
When one realizes, he stops preaching, ranting and 
raving, and arguing. ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਜੋ ਚੂਰੇ ॥ ਿਤਨ ਤੇ ਨਾਿਹ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰ ੇ॥੪॥੨॥੧੧॥ 
Says Kabeer; the supreme state is never far from those 
who conquer the five passions. ||4||2||11|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ 
As many mistakes as the son commits. 
ਜਨਨੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਤੇਤੇ ॥੧॥ 
His mother does not remember! ||1|| 
ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਿਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 
O Lord, I am Your child. 
ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਡਿਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Why do not You destroy my sins? ||1||Pause|| 
ਜੇ ਅਿਤ ਕੋਰ੍ਪ ਕਰੇ ਕਿਰ ਧਾਇਆ ॥ 
If the son gets angry and walks away! 
ਤਾ ਭੀ ਚੀਿਤ ਨ ਰਾਖਿਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 
Even then, his mother does not hold it against him. ||2|| 
ਿਚੰਤ ਭਵਿਨ ਮਨੁ ਪਿਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥ 
My mind has fallen into the state of anxiety. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥ 
Without the name, how can I cross over to the other 
side? ||3|| 
ਦੇਿਹ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Please, bless my body with pure and lasting 
understanding O Lord? 
ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
That Kabeer praises God at a slow and steady rate. 
||4||3||12|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa 
ਹਜ ਹਮਾਰੀ ਗੋਮਤੀ ਤੀਰ ॥ 
My pilgrimage of Mecca is on the banks of Gomati River; 
ਜਹਾ ਬਸਿਹ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਰ ॥੧॥ 
My honorable spiritual teacher lives there. ||1|| 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਕਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ॥ 
How great he sings? 



ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਰੇੈ ਮਿਨ ਭਾਵਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Name of the Lord is pleasing to my mind. ||1||Pause|| 
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ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਕਰਿਹ ਖਵਾਸੀ ॥ 
Naarad and Saraswati worship God. 
ਪਾਿਸ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕਵਲਾ ਦਾਸੀ ॥੨॥ 
The goddess Lakhshmi sits by them. ||2|| 
ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਿਜਹਵਾ ਰਾਮੁ ॥ 
She wears rosary and recites God’s name from the 
tongue. 
ਸਹੰਸ ਨਾਮ ੁਲੈ ਲੈ ਕਰਉ ਸਲਾਮ ੁ॥੩॥ 
She repeats God’s name millions of times and bows in 
respect. ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
Says Kabeer, sing the praises of the Lord. 
ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਸਮਝਾਵਉ ॥੪॥੪॥੧੩॥ 
I tell both Hindus and Muslims! ||4||4||13|| 
ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਪੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕੇ ੫  
Aasaa, Kabeer Jee, 9 Panch-Padas, 5 Du-Tukas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਿਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥ 
The gardener picks the leaves but every leaf has life. 
ਿਜਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸ ੋਪਾਹਨ ਿਨਰਜੀਉ ॥੧॥ 
That stone idol for which you pick those leaves; that 
stone idol is lifeless! ||1|| 
ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ 
You are mistaken, O gardener. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The true guru is a living God. ||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਾਤੀ ਿਬਸਨੁ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸੰਕਰਦੇਉ ॥ 
Brahma is the leaves, Vishnu the branches, and Shiva 
the flowers. 
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਪਰ੍ਤਿਖ ਤੋਰਿਹ ਕਰਿਹ ਿਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥ 
You pick these three real gods, whose service are you 
performing? ||2|| 
ਪਾਖਾਨ ਗਿਢ ਕੈ ਮੂਰਿਤ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ  
The sculptor carves the idol, carving his feet and chest. 
ਜੇ ਏਹ ਮੂਰਿਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗੜਹ੍ਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥ 



If this stone god was true, it would eat the sculptor! ||3|| 
ਭਾਤੁ ਪਿਹਿਤ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥ 
Rice and beans, candies and tasty delicacies sugar nuts 
mix. 
ਭੋਗਨਹਾਰੇ ਭੋਿਗਆ ਇਸ ੁਮੂਰਿਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥੪॥ 
A person ate it and the idol got nothing. ||4|| 
ਮਾਿਲਿਨ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਿਹ  
The gardener is mistaken, and the world is mistaken, but 
I am not mistaken. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥ 
Says Kabeer; the Lord looks after me by His grace. 
||5||1||14|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥ 
Twelve years pass in childhood, and for twenty years, he 
does no penance. 
ਤੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਦੇਵ ਨ ਪੂਜਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ॥੧॥ 
For another thirty years, he does not worship God; when 
he is old, he repents and regrets. ||1|| 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ 
He wastes away his life saying mine, mine! 
ਸਾਇਰੁ ਸੋਿਖ ਭੁਜੰ ਬਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The pool of his power has dried up. ||1||Pause|| 
ਸੂਕੇ ਸਰਵਿਰ ਪਾਿਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣੈ ਖੇਿਤ ਹਥ ਵਾਿਰ ਕਰੈ ॥ 
Makes dam around the dry pond and a fence around the 
field after harvesting. 
ਆਇਓ ਚੋਰੁ ਤੁਰੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮਗੁਧੁ ਿਫਰੈ ॥੨॥ 
The thief came and stole everything; the fool kept on 
saying mine mine. ||2|| 
ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰੁ ਅਸਾਰ ਬਹੈ ॥ 
Feet head and hands begin to tremble, and the tears flow 
from his eyes. 
ਿਜਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਿਨਕਸੈ ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥੩॥ 
His tongue cannot say a correct word, now he hopes to 
practice religion! ||3|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੈ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥ 
When God bestows His grace, the mortal attunes and 
recites God’s name intently. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅੰਤੇ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਚਿਲਓ ॥੪॥ 



Attain Godly wealth by guru’s grace, that goes with you in 
the end. ||4|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹ ੁਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥ 
Says Kabeer, listen, O saints; any other wealth does not 
go with you. 
ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥ 
When the summons come from the Lord, the mortal 
departs, leaving behind his wealth and mansions. 
||5||2||15|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਕਾਹੂ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਿਨਵਾਰਾ  
To some, God gives silks and satins, and to some, beds 
decorated with cotton ribbons. 
ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥ 
Some do not even have a patched coat, some live in 
grass huts. ||1|| 
ਅਿਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥ 
Do not be envious O my mind. 
ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਿਰ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Be thankful while accepting whatever he gives O my 
mind. ||1||Pause|| 
ਕੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਏਕ ਜੁ ਮਾਟੀ ਗੰੂਧੀ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਬਾਨੀ ਲਾਈ ॥ 
The potter works the same clay, and makes many types 
of pots. 
ਕਾਹੂ ਮਿਹ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਿਬਆਿਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥ 
Into some; he sets pearls, while to others, he attaches 
filth. ||2|| 
ਸੂਮਿਹ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮਗੁਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮਰੇਾ ॥ 
God gave wealth to the miser for safekeeping but the fool 
calls it his own. 
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ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੂਡੰ ਮਿਹ ਲਾਗੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੈ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥ 
When the devil of death strikes his stick on the head, 
settles the account in a moment. ||3|| 
ਹਿਰ ਜਨੁ ਊਤਮ ੁਭਗਤੁ ਸਦਾਵੈ ਆਿਗਆ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
God’s devotee is called a sacred saint. He attains peace 
obeying God. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 
He lives by God’s will and enshrines God’s will in his 



mind. ||4|| 
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ॥ 
Says Kabeer, listen, O saints - it is false to be 
possessive.   
ਿਚਰਗਟ ਫਾਿਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥ 
Breaking the cage, death takes the bird away; only the 
torn threads are left. 
||5||3||16|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਰਾਜਸੁ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥ 
I am Your humble servant O Lord; Your fragrance is 
pleasing to my mind. 
ਅਲਹ ਅਵਿਲ ਦੀਨ ਕੋ ਸਾਿਹਬੁ ਜੋਰੁ ਨਹੀ ਫੁਰਮਾਵੈ ॥੧॥ 
The Lord is the master of the poor. He does not push 
anybody. ||1|| 
ਕਾਜੀ ਬੋਿਲਆ ਬਿਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Qazi, your decision does not mean anything. 
||1||Pause|| 
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਿਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਮਾ ਿਭਸਿਤ ਨ ਹਈੋ ॥         
Keeping fast, reciting prayer and reading the Islamic 
sacred words do not take you to paradise. 
ਸਤਿਰ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਜੇ ਕਿਰ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥੨॥ 
Seventy temple of Mecca are in the mind, if anyone 
knows! ||2|| 
ਿਨਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਿਨਆਉ ਿਬਚਾਰੈ ਕਲਮਾ ਅਕਲਿਹ ਜਾਨੈ ॥ 
One who contemplates justice and realizes God is saying 
the real prayer. 
ਪਾਚਹੁ ਮੁਿਸ ਮੁਸਲਾ ਿਬਛਾਵੈ ਤਬ ਤਉ ਦੀਨੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥ 
Spread your stolen prayer mat by conquering your five 
desires, and then you will know the true faith. ||3|| 
ਖਸਮੁ ਪਛਾਿਨ ਤਰਸ ਕਿਰ ਜੀਅ ਮਿਹ ਮਾਿਰ ਮਣੀ ਕਿਰ ਫੀਕੀ ॥ 
Recognize your Lord and be kind to the people. Conquer 
and make your ego worthless. 
ਆਪੁ ਜਨਾਇ ਅਵਰ ਕਉ ਜਾਨੈ ਤਬ ਹੋਇ ਿਭਸਤ ਸਰੀਕੀ ॥੪॥ 
Treat others as you want to be treated; only then will you 
become a partner in heaven. ||4|| 
ਮਾਟੀ ਏਕ ਭੇਖ ਧਿਰ ਨਾਨਾ ਤਾ ਮਿਹ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 
The clay is one, but it has taken many forms; so realize 
God in all. 



ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਿਭਸਤ ਛੋਿਡ ਕਿਰ ਦੋਜਕ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੫॥੪॥੧੭॥ 
Says Kabeer, I abandoned heaven and reconciled my 
mind with hell. ||5||4||17|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਗਗਨ ਨਗਿਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥ 
There is no drop of rain, so where is the thunder 
contained in it? 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮਸੇੁਰ ਮਾਧ ੋਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਿਸਧਾਨਾ ॥੧॥ 
The supreme Lord the transcendent Lord, the master of 
wealth has taken away the supreme soul. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਿਗ ਰਹਤੇ  
O elder, you were talking, where have you gone? Should 
have stayed with the body. 
ਸੁਰਿਤ ਮਾਿਹ ਜੋ ਿਨਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You were dancing in the mind. Used to talk and tell tales. 
||1||Pause|| 
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਮੰਦਰੁ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
Where has the player gone; who created this person? 
ਸਾਖੀ ਸਬਦੁ ਸੁਰਿਤ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਿਖੰਿਚ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੨॥ 
No story, word or understanding is heard; the Lord has 
drained all the power. ||2|| 
ਸਰ੍ਵਨਨ ਿਬਕਲ ਭਏ ਸੰਿਗ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥ 
The hearing has gone weak, and the power of your 
senses is exhausted. 
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਿਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮਖੁਹੁ ਨ ਿਨਕਸੈ ਬਾਤਾ ॥੩॥ 
You drag your feet and unable to speak. ||3|| 
ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭਰ੍ਮਤੇ ॥ 
The messengers of death and thieves are also tired. 
They wander on their own. 
ਥਾਕਾ ਮਨੁ ਕੰੁਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਸੁਤੁ ਧਿਰ ਰਮਤੇ ॥੪॥ 
The arrogant mind and the heart got week. Your thinking 
is wandering. ||4|| 
ਿਮਰਤਕ ਭਏ ਦਸੈ ਬੰਦ ਛੂਟ ੇਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਸਭ ਛਰੋੇ ॥ 
When you died, all doors are close. The friends and 
brothers left. 
ਕਹਤ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥ 
Says Kabeer, one who worships God; all bonds of life are 
broken. ||5||5||18|| 
ਆਸਾ ਇਕਤੁਕੇ ੪ ॥ Aasaa, 4 Ik-Tukas: 



ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥ 
No one is more powerful than the she-serpent (worldly 
pleasure). 
ਿਜਿਨ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 
Who enticed even Brahma, Vishnu and Shiva? ||1|| 
ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸਰ੍ਪਨੀ ਿਨਰਮਲ ਜਿਲ ਪੈਠੀ ॥ 
Hurting everbody she sits in the pure water. 
ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਡਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who poisoned the universe is seen by guru’s grace. 
||1||Pause|| 
ਸਰ੍ਪਨੀ ਸਰ੍ਪਨੀ ਿਕਆ ਕਹਹੁ ਭਾਈ ॥ 
O brother, what are you talking about she-serpent. 
ਿਜਿਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਨਆ ਿਤਿਨ ਸਰ੍ਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥ 
One, who realizes the true Lord, devours the she-
serpent. ||2|| 
ਸਰ੍ਪਨੀ ਤੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥ 
There is no one lower than the worldly wealth. 
ਸਰ੍ਪਨੀ ਜੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ ॥੩॥ 
One who conquers the worldly; what can the devil of 
death do to him? ||3|| 
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ਇਹ ਸਰ੍ਪਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ॥ 
God created the worldly enticement! 
ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਿਕਆ ਇਸ ਤੇ ਹਈੋ ॥੪॥ 
Power or weakness is not in its hand. ||4|| 
ਇਹ ਬਸਤੀ ਤਾ ਬਸਤ ਸਰੀਰਾ ॥ 
If it is here then the world is here. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸਹਿਜ ਤਰੇ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥ 
By guru’s grace, Kabeer has easily crossed over. 
||5||6||19|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਕਹਾ ਸੁਆਨ ਕਉ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸੁਨਾਏ ॥ 
Why bother to read the Simritees to a dog? 
ਕਹਾ ਸਾਕਤ ਪਿਹ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੧॥ 
Why bother to sing Lord’s praises to the faithless? ||1|| 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਿਮ ਰਹੀਐ ॥ 
You remain absorbed in Lord’s Name. 
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਭੂਿਲ ਨਹੀ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Do not tell to the faithless even by mistake. ||1||Pause|| 



ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ ॥ 
Why offer biscuits to a crow? 
ਕਹ ਿਬਸੀਅਰ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ ॥੨॥ 
Why give the snake milk to drink? ||2|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਹੋਈ ॥ 
The intellect to understand comes in the company of 
devotees. 
ਪਾਰਸੁ ਪਰਿਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ ॥੩॥ 
The iron touches the philosopher’s stone and becomes 
gold. ||3|| 
ਸਾਕਤੁ ਸੁਆਨੁ ਸਭੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 
The dog, the faithless does everything as the Lord 
causes him to do. 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ 
He does the deeds pre-ordained from destiny. ||4|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮੁ ਿਸੰਚਾਈ ॥ 
Water the Nim tree with nectar! 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਉਆ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥੭॥੨੦॥ 
Says Kabeer; it does not give up its bitterness. ||5||7||20|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ 
A fortress like that of Lanka, with the ocean as a moat 
around it 
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Nobody knows what happened to Raawan. ||1|| 
ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 
What shall I ask for? Nothing is permanent. 
ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਿਲਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The world is passing by in front of my eyes. ||1||Pause|| 
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥ 
Having thousands of sons and thousands of grandsons. 
ਿਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥ 
There is no lamp or a wick left in Raawan’s house. ||2|| 
ਚੰਦੁ  ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥ 
The moon and the sun cooked his food. 
ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥ 
The fire washed his clothes. ||3|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਬਸਾਈ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind through guru’s 



teachings. 
ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥ 
One becomes immortal and does not go anywhere. ||4|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ 
Says Kabeer, listen O Loie ( his wife). 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥ 
Without God’s name, no one is liberated. ||5||8||21|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਪਿਹਲਾ ਪੂਤੁ ਿਪਛੈਰੀ ਮਾਈ ॥ 
First, the son was born, and then, his mother. 
ਗੁਰੁ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 
The guru falls at the feet of the disciple. ||1|| 
ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਸਨੁਹੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਭਾਈ ॥ 
Listen to this strange happening o brother! 
ਦੇਖਤ ਿਸੰਘੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I saw the lion herding the cows. ||1||Pause|| 
ਜਲ ਕੀ ਮਛੁਲੀ ਤਰਵਿਰ ਿਬਆਈ ॥ 
The fish of water lays eggs on a tree. 
ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਿਬਲਾਈ ॥੨॥ 
I saw a cat carrying away a dog. ||2|| 
ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਸਾ ਊਪਿਰ ਸੂਲਾ ॥ 
The branches are below, and the roots are above. 
ਿਤਸ ਕੈ ਪੇਿਡ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ ॥੩॥ 
The trunk of that tree bears fruits and flowers. ||3|| 
ਘੋਰੈ ਚਿਰ ਭੈਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ ॥ 
Riding a horse, the buffalo takes him to graze. 
ਬਾਹਿਰ ਬੈਲੁ ਗੋਿਨ ਘਿਰ ਆਈ ॥੪॥ 
The ox is away, while his load has come home. ||4|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਜੁ ਇਸ ਪਦ ਬੂਝੈ ॥ 
Says Kabeer, one who understands this? 
ਰਾਮ ਰਮਤ ਿਤਸ ੁਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੁਝੈ ॥੫॥੯॥੨੨॥ 
Recites God’s name and understand everything. 
||5||9||22|| 
ਬਾਈਸ ਚਉਪਦੇ ਤਥਾ ਪੰਚਪਦੇ ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਤਪਦ ੇ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ 
ਇਕਤੁਕਾ ੧ 
22 Chau-Padas And Panch-Padas, Aasaa Of Kabeer 
Jee, 8 Tri-Padas, 7 Du-Tukas, 1 Ik-Tuka: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਿਬੰਦੁ ਤੇ ਿਜਿਨ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਿਨ ਕੰੁਡ ਰਹਾਇਆ  
One, who created you from the sperm also protected in 
the heat of the womb! 
ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਿਰ ਰਾਿਖਆ ਬਹੁਿਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 
Kept in mother’s stomach for ten months then got enticed 
by the worldly wealth. ||1|| 
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਿਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥ 
O mortal why are you greedy and wasting this valuable 
life?  
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਕਰਮ ਭੂਿਮ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You did not sow the proper seed in the land of Your fate. 
||1||Pause|| 
ਬਾਿਰਕ ਤੇ ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹਇੋਆ ॥ 
From an infant, you have grown old. It happened as it 
was supposed to! 
ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਤਬਿਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥ 
When the devil of death came and grabbed you from the 
hair, why you cry then? ||2|| 
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ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਿਹ ਜਮੁ ਿਨਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥ 
You want to live, but the devil of death counts your 
breath. 
ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਿਤ ਢਾਿਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥ 
The world is a game, O Kabeer, so throw the dice 
carefully. ||3||1||23|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪਨੁ ਰਿਪ ਕਿਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ॥ 
I make my body the dying vat, and in it, I dye my mind. I 
make the five elements my marriage party. 
ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਸਉ ਭਾਵਿਰ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਿਤਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥੧॥ 
I take my marriage vows with God and dye my soul with 
His love. ||1|| 
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥ 
Sing, O brides the marriage songs! 
ਮੇਰੇ ਿਗਰ੍ਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Lord has come to my house as my Husband. ||1||Pause|| 
ਨਾਿਭ ਕਮਲ ਮਿਹ ਬੇਦੀ ਰਿਚ ਲੇ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥ 
I made my bridal pavilion in my lotus heart and I spoke 
the divine wisdom as the marriage vows. 



ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥ 
I obtained lord as my husband. I am such a lucky one. 
||2|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨਾਂ ॥ 
The gods, Heroes, sages, and billions of deities came in 
their heavenly chariots to see the spectacle. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥ 
Says Kabeer; I have been married to one supreme being, 
the God. ||3||2||24|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਿਪਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਿਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥ 
Troubled by mother in-law adored by father in-law, afraid 
of old brother in-law. 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਿਬਰਿਹ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥ 
I have a companion and a friend sister in-law and I miss 
my younger brother in-law. ||1|| 
ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮ ੁਿਬਸਾਿਰਓ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਰਹਿਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 
I have gone insane forgetting God. How am I living? 
ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹ ੁਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He sleeps on my bed but I do not see him. Who do I tell 
these sufferings? ||1||Pause|| 
ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥ 
Father intoxicated with the worldly wealth quarrels with 
children.  
ਬਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਿਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹਉ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ॥੨॥ 
When I stayed with my elder brother, then my Husband 
loved me! ||2|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Says Kabeer; it is the fight of five passions. I am wasting 
my life fighting. 
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਿਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥ 
The false worldly pleasure has enticed the whole world 
but I attained peace reciting God. ||3||3||25|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਹਮ ਘਿਰ ਸੂਤੁ ਤਨਿਹ ਿਨਤ ਤਾਨਾ ਕੰਿਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
I weave the thread in my house but you wear the sacred 
thread. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜਹੁ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਗੋਿਬੰਦੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ 
You read Vedas and sacred hymns, while I have God 



enshrined in my mind. ||1|| 
ਮੇਰੀ ਿਜਹਬਾ ਿਬਸਨੁ ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਨ ਿਹਰਦੈ ਬਸਿਹ ਗੋਿਬੰਦਾ ॥ 
On my tongue, in my eyes and heart, abides God the 
Lord of the universe. 
ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਿਸ ਬਵਰੇ ਤਬ ਿਕਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When you are questioned at the door of death, what will 
you say to the bestowal of salvation? ||1||Pause|| 
ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 
I am a cow, You are the herdsman O Lord! You are my 
savior, life after life. 
ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥ 
You never took me across to graze;  what sort of a 
herdsman are You? ||2|| 
ਤੰੂ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਨੁ ਮ ੈਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਿਗਆਨਾ ॥ 
You are a Brahmin, and I am a weaver of Banaras; can 
you understand my wisdom? 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਤਉ ਜਾਚੈ ਭੂਪਿਤ ਰਾਜੇ ਹਿਰ ਸਉ ਮੋਰ ਿਧਆਨਾ ॥੩॥੪॥੨੬॥ 
You beg from emperors and kings, while I miss God. 
||3||4||26|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਜਿਗ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥ 
The life of the world is like a dream; life is just a dream. 
ਸਾਚੁ ਕਿਰ ਹਮ ਗਾਿਠ ਦੀਨੀ ਛੋਿਡ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨੰ ॥੧॥    
Believing it to be true, I tied it in the knot, giving up the 
supreme treasure. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਹਤੁ ਕੀਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
O elder, I am in love with false attachments. 
ਿਜਿਨ ਿਗਆਨੁ ਰਤਨੁ ਿਹਿਰ ਲੀਨਹ੍ਹ੍  ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Which has taken the jewel of spiritual wisdom away from 
me. ||1||Pause|| 
ਨੈਨ ਦੇਿਖ ਪਤੰਗੁ ਉਰਝੈ ਪਸੁ ਨ ਦੇਖੈ ਆਿਗ ॥ 
The moth gets entangled seeing the light but ignorant 
does not see that it is fire. 
ਕਾਲ ਫਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਤੈ ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਿਨ ਲਾਿਗ ॥੨॥ 
Not worried about death but is enticed like a woman with 
gold. ||2|| 
ਕਿਰ ਿਬਚਾਰੁ ਿਬਕਾਰ ਪਰਹਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਇ ॥ 
Think and give up useless ideas. Worship God the savior 
to take across. 



ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਦੁਤੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੩॥੫॥੨੭॥ 
Says Kabeer, only God does this; no one else. ||3||5||27|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
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ਜਉ ਮ ੈਰੂਪ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇਰੇ ਅਬ ਫੁਿਨ ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
In the past, I made many disguises but I cannot do it 
anymore. 
ਤਾਗਾ ਤੰਤੁ ਸਾਜੁ ਸਭੁ ਥਾਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਸ ਹੋਈ ॥੧॥ 
The strings and wires of the musical instrument are worn 
out, and I am in the control of Lord’s Name. ||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਨਾਚਨੋ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Now, I no longer dance! 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੰਦਰੀਆ ਨ ਬਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind no longer beats the drum. ||1||Pause|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਗਾਗਿਰ ਫੂਟੀ ॥ 
I burnt away the anger, worldly attachment and the 
pitcher of my desires has burst. 
ਕਾਮ ਚੋਲਨਾ ਭਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਨਾ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੂਟੀ ॥੨॥ 
The gown of lust is worn out and all my doubts have been 
dispelled. ||2|| 
ਸਰਬ ਭੂਤ ਏਕੈ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ਚੂਕੇ ਬਾਦ ਿਬਬਾਦਾ ॥ 
I look at all beings alike, and my conflict and fighting have 
ended. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਭਏ ਰਾਮ ਪਰਸਾਦਾ ॥੩॥੬॥੨੮॥ 
Says Kabeer, By God’s grace I have attained the perfect 
one. ||3||6||28|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਿਤ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 
You keep fast to please Allah, while you murder other 
beings for pleasure. 
ਆਪਾ ਦੇਿਖ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦੇਖੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰ ੈ॥੧॥ 
You look after your own interests not anyone else. What 
are you saying? ||1|| 
ਕਾਜੀ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਤੋਹੀ ਮਿਹ ਤੇਰਾ ਸੋਿਚ ਿਬਚਾਿਰ ਨ ਦੇਖੈ ॥ 
O Qazi, Lord is in you, but you never realize it? 
ਖਬਿਰ ਨ ਕਰਿਹ ਦੀਨ ਕੇ ਬਉਰੇ  ਤਾ ਤੇ ਜਨਮੁ ਅਲੇਖੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You do not care; you are a religious fanatic! How do you 
explain that? ||1||Pause|| 
ਸਾਚੁ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 



The Quran says that a man and a woman are no 
different! 
ਪਢੇ ਗੁਨੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰੇ ਜਉ ਿਦਲ ਮਿਹ ਖਬਿਰ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 
When it does not affect your mind, there is no use 
reading or thinking. ||2|| 
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਿਹਰਦੈ ਲੇਹੁ ਿਬਚਾਰੀ ॥ 
Allah (God) is hidden in every heart; think this in your 
mind. 
ਿਹੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹੂ ੰਮਿਹ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩॥੭॥੨੯॥ 
One Lord is in both Hindu and Muslim; Kabeer proclaims 
this out loud. ||3||7||29|| 
ਆਸਾ ॥ ਿਤਪਦਾ ॥ ਇਕਤੁਕਾ ॥ Aasaa, Ti-Pada, Ik-Tuka: 
ਕੀਓ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥ 
I wore jewelry and make up, to meet my Husband Lord. 
ਹਿਰ ਨ ਿਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ॥੧॥ 
But God the life of the World, the sustainer of the 
universe, does not meet me. ||1|| 
ਹਿਰ ਮੇਰੋ ਿਪਰ ੁਹਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥ 
The Lord is my Husband, and I am  Lord’s bride. 
ਰਾਮ ਬਡੇ ਮ ੈਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Lord is great I am small. ||1||Pause|| 
ਧਨ ਿਪਰ ਏਕੈ ਸਿੰਗ ਬਸੇਰਾ ॥ 
The bride and the groom live together. 
ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਿਮਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥ 
The bed is one but t is difficult to unite. ||2|| 
ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ॥ 
Blessed is the soul-bride, who is pleasing to her Husband 
Lord. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥ 
Says Kabeer; she will not be reborn.  ||3||8||30|| 
ਆਸਾ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਦੁਪਦੇ Aasaa Of Kabeer Jee, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਿਧ ਪਵਨ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
As the diamond enlightens the diamond, same way the 
mind absorbs in the mind through the  wind. 
ਸਗਲ ਜੋਿਤ ਇਿਨ ਹੀਰੈ ਬੇਧੀ ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥ 
This Diamond pierces all souls. I realized this through 
guru’s word. ||1|| 



ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ॥    
The sermon of the Lord is the divine sermon. 
ਹੰਸੁ ਹਇੁ ਹੀਰਾ ਲੇਇ ਪਛਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The real appraiser will recognize it. ||1||Pause|| 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਿਖਓ ਜਗ ਮਹ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ॥ 
Says Kabeer; I have seen such a Diamond pervading the 
whole world. 
ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਭਇਓ ਜਬ ਗੁਰ ਗਮ ਦੀਆ ਿਦਖਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
The hidden diamond became visible, when the guru 
revealed it to me. ||2||1||31|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਪਿਹਲੀ ਕਰੂਿਪ ਕੁਜਾਿਤ ਕੁਲਖਨੀ ਸਾਹੁਰੈ ਪਈੇਐ ਬੁਰੀ ॥ 
My first wife was ugly, of low caste and bad character; 
she was bad in my home, and in her parents’ home. 
ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਿਪ ਸੁਜਾਿਨ ਸੁਲਖਨੀ ਸਹਜੇ ਉਦਿਰ ਧਰੀ ॥੧॥ 
My present wife is beautiful wise and well behaved; I took 
her to my heart. ||1|| 
ਭਲੀ ਸਰੀ ਮਈੁ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਬਰੀ ॥ 
It is good that I got rid of my first wife. 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May she, whom I have now married, live for ages? 
||1||Pause|| 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਹੁਰੀ ਆਈ ਬਡੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗੁ ਟਿਰਓ ॥ 
Says Kabeer, when the younger bride came the elder 
one lost her husband. 
ਲਹੁਰੀ ਸੰਿਗ ਭਈ ਅਬ ਮੇਰੈ ਜੇਠੀ ਅਉਰੁ ਧਿਰਓ ॥੨॥੨॥੩੨॥ 
The younger bride is with me now and the elder one has 
another husband. ||2||2||32|| 
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ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਉ ॥ 
My wife’s name is Dhannia (wealthy). 
ਲੇ ਰਾਿਖਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਉ ॥੧॥ 
I call her Raam jania  (God’s servant). ||1|| 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਧੁੰਧਰਾਵਾ ॥ 
These shaven-headed saints have ruined my house. 
ਿਬਟਵਿਹ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They made my son to say Raam (God). ||1||Pause|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥   



Says Kabeer, listen, O mother: 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਮੁੰਡੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ ॥੨॥੩॥੩੩॥ 
These shaven-headed saints have eliminated my caste. 
||2||3||33|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa:     
ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ ਬਹਰੁੀਆ ਘੂੰਘਟੁ ਿਜਿਨ ਕਾਢੈ ॥ 
Long live O bride; one who has covered her face with a 
veil. 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ ਨ ਆਢੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It will not be there in the end. ||1||Pause|| 
ਘੂੰਘਟੁ ਕਾਿਢ ਗਈ ਤੇਰੀ ਆਗੈ ॥ 
The one before you used to cover her face with a veil. 
ਉਨ ਕੀ ਗੈਿਲ ਤੋਿਹ ਿਜਿਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ 
Why do you follow in her footsteps? ||1|| 
ਘੂੰਘਟ ਕਾਢੇ ਕੀ ਇਹੈ ਬਡਾਈ ॥ 
The only merit of covering your face is? 
ਿਦਨ ਦਸ ਪਾਂਚ ਬਹੂ ਭਲੇ ਆਈ ॥੨॥ 
For a few days, people will say;  what a noble bride has 
come . ||2|| 
ਘੂੰਘਟੁ ਤੇਰੋ ਤਉ ਪਿਰ ਸਾਚੈ ॥ 
Your veil shall be true only? 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਕੂਦਿਹ ਅਰੁ ਨਾਚੈ ॥੩॥ 
If you praise God then jump and dance. ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਬਹੂ ਤਬ ਜੀਤੈ ॥ 
Says Kabeer; the bride shall win! 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਜਨਮੁ ਿਬਤੀਤੈ ॥੪॥੧॥੩੪॥ 
When she spends her life singing the praises of God. 
||4||1||34|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ॥ 
The sawing off with a saw is better than turning your 
back! 
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਿਬਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 
Embrace me and listen to my prayer. ||1|| 
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I praise You, please turn Your face to me. 
ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
Why are you turning your back and killing me? 
||1||Pause|| 



ਜਉ ਤਨੁ ਚੀਰਿਹ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥ 
Even if You cut my body apart, I shall not pull my limbs 
away from You. 
ਿਪੰਡੁ ਪਰੈ ਤਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥ 
Even when I am hurt I shall not break love with You. ||2|| 
ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚੁ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
There is no one between you and me. 
ਤੁਮਿਹ ਸ ੁਕੰਤ ਨਾਿਰ ਹਮ ਸਈੋ ॥੩॥ 
You are my Husband and I am your wife. ||3|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ 
Says Kabeer, listen, O Loie (his wife). 
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥ 
Now, you will not be respected anymore.   ||4||2||35|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ 
No one knows the cure for dying the new cloth. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਿਨ ਤਨਾਇਓ ਤਾਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The whole world is weaving his or her way. ||1||Pause|| 
ਜਬ ਤੁਮ ਸੁਿਨ ਲੇ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ  ॥ 
When you listen to Vedas and  Puraanas. 
ਤਬ ਹਮ ਇਤਨਕੁ ਪਸਿਰਓ ਤਾਨਾਂ ॥੧॥ 
Then I do a little bit of weaving. ||1|| 
ਧਰਿਨ ਅਕਾਸ ਕੀ ਕਰਗਹ ਬਨਾਈ ॥ 
He made the earth and the sky His loom. 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਸਾਥ ਚਲਾਈ ॥੨॥ 
He moves two bobbins of the sun and the moon at the 
same time. ||2|| 
ਪਾਈ ਜੋਿਰ ਬਾਤ ਇਕ ਕੀਨੀ ਤਹ ਤਾਂਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥ 
I realized one thing by contemplating and my mind is 
pleased with that weaver. 
ਜੋਲਾਹੇ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾਂ ਘਟ ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਾਂ ॥੩॥ 
The weaver searched his soul and realized God in his 
heart. ||3|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕਾਰਗਹ ਤੋਰੀ ॥ 
Says Kabeer; I am freed from jail. 
ਸੂਤੈ ਸੂਤ ਿਮਲਾਏ ਕੋਰੀ ॥੪॥੩॥੩੬॥ 
The weaver shall blend the threads. ||4||3||36|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬੈਕੰੁਠ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ 



If the soul is dirty. Bathing at a sacred shrine does not 
take to heaven.  
ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥ 
Nothing is gained by pleasing others; the Lord cannot be 
fooled. ||1|| 
ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ 
Worship the one divine Lord. 
ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The true cleansing bath is the service to the guru. 
||1||Pause|| 
ਜਲ ਕੈ ਮਜਿਨ ਜੇ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮਡੁਕ ਨਾਵਿਹ ॥ 
If salvation can be obtained by bathing in water! Frog 
bathes in water forever! 
ਜੈਸੇ ਮਡੁਕ ਤੈਸ ੇਓਇ ਨਰ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵਿਹ 
As is the frog, so is that man; he takes birth again and 
again. ||2|| 
ਮਨਹੁ ਕਠੋਰੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਿਸ ਨਰਕੁ ਨ ਬਾਂਿਚਆ ਜਾਈ ॥ 
If the stone hearted dies in Banaaras; he cannot escape 
hell. 
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਬੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥ 
If God’s saint dies in the cursed land of Haramba, he 
saves all his followers.  
ਿਦਨਸੁ ਨ ਰੈਿਨ ਬੇਦੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤਰ੍ ਤਹਾ ਬਸ ੈਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
Where there is no day or night, Vedas or Shaastras, 
there lives the Lord! 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਨਰ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹੁ ਬਾਵਿਰਆ ਸਸੰਾਰਾ  
Says Kabeer, O ignorant world; recite God’s name. 
||4||4||37|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ    
Aasaa, the Word of The Honorable Naam Dev Jee: 
ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸਈੋ ॥ 
God is omnipresent. Wherever I look I see Him. 
ਮਾਇਆ ਿਚਤਰ੍ ਬਿਚਤਰ੍ ਿਬਮੋਿਹਤ ਿਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥ 
The worldly pleasure is strange and enticing. Only a few 
understand that. ||1|| 
ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹ ੈਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹ ੈਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 



God is everything. There is nothing without God,. 
ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਿਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸ ੇਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There are millions of beads held by a single thread in a 
rosary. Same way God holds all His creation in one rule. 
||1||Pause|| 
ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨ ਹਈੋ ॥ 
As the waves the foam and bubbles never leave water. 
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਿਬਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 
Same way is the creation and God. Nothing separates 
from Him. ||2|| 
ਿਮਿਥਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਜਾਿਨਆ ॥ 
False doubts dream and other objects - man believes 
them to be true. 
ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥ 
Through guru’s teachings the honorable mind understood 
and woke up. ||3|| 
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Says Naam Dev, see and think about the creation of the 
Lord in your mind. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
God is immersed in each and every heart. ||4||1|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਆਨੀਲੇ ਕੰੁਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥ 
Bring the pitcher and fill it with water and bathe the god. 
ਬਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਿਹ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲੁ ਭਲੈਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥ 
Millions of species live in water. How can I bathe my 
Lord? ||1|| 
ਜਤਰ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ॥ 
Wherever I go, I see God! 
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He continuously plays in supreme bliss. ||1||Pause|| 
ਆਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂਜ ਕਰਉ ॥ 
I bring flowers to weave a garland and worship the god. 
ਪਿਹਲੇ ਬਾਸੁ ਲਈ ਹ ੈਭਵਰਹ ਬੀਠਲ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥ 
The bumblebee has already sucked  the fragrance - How 
can I do this? ||2|| 
ਆਨੀਲੇ ਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲੇ ਖੀਰੰ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦੁ ਕਰਉ ॥ 
I bring milk and cook and make rice pudding, with which 
to feed the god. 



ਪਿਹਲੇ ਦੂਧੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ਬਛਰੈ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥ 
The calf has already tasted the milk.  How can I feed the  
god? ||3|| 
ਈਭੈ ਬੀਠਲੁ ਊਭੈ ਬੀਠਲੁ ਬੀਠਲ ਿਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ ॥ 
God is here and there. There is nothing without Him! 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਤੰੂ ਸਰਬ ਮਹI ॥੪॥੨॥ 
Prays Naam Dev, O Lord, You pervade in all high and 
low places of importance and all places.  ||4||2|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਿਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥ 
My mind is the yardstick, and my tongue is the scissors. 
ਮਿਪ ਮਿਪ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੧॥ 
I measure and cut the noose of death. ||1|| 
ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥ 
What do I worry about caste and great ancestry?  
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I recite God’s name day and night. ||1||Pause|| 
ਰਾਂਗਿਨ ਰਾਂਗਉ ਸੀਵਿਨ ਸੀਵਉ ॥ 
I dye and sew myself in the color of the Lord. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਜੀਵਉ ॥੨॥ 
I cannot survive for a moment without the name of God. 
||2|| 
ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
I worship by singing the praises of God. 
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੩॥ 
Twenty-four hours a day, I recite the name of my Master. 
||3|| 
ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸਈੂ ਰੁਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ॥ 
My needle is made of gold, and my thread the silver. 
ਨਾਮੇ ਕਾ ਿਚਤੁ ਹਿਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥ 
Naam Dev’s mind is attached to the Lord. ||4||3|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa:       
ਸਾਪੁ ਕੰੁਚ ਛੋਡੈ ਿਬਖੁ ਨਹੀ ਛਾਡੈ ॥ 
The snake sheds its skin, but not the venom. 
ਉਦਕ ਮਾਿਹ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ਿਧਆਨੁ ਮਾਡੈ ॥੧॥ 
The heron appears to be doing penance in the pond. ||1|| 
ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਿਧਆਨੁ ਜਪੰਨਾ ॥ 
Why do you practice penance and meditation? 
ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ੁਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



When your mind is not pure? ||1||Pause|| 
ਿਸੰਘਚ ਭੋਜਨੁ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਨੈ ॥ 
The man who feeds like an old lion! 
ਐਸੇ ਹੀ ਠਗਦਉੇ ਬਖਾਨੈ ॥੨॥ 
So is God the cheat. ||2|| 
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਿਹ ਲੇ ਝਗਰਾ ॥ 
Naam Dev’s Master has settled the issue. 
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ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਓ ਰੇ ਦਗਰਾ ॥੩॥੪॥ 
O passerby; drink the sublime essence of God! ||3||4|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਸੀ ਆਸਾ ਤੇ ਨ ਭਾਵਸੀ  
One, who searches for God, gives up other desires. 
ਰਾਮਾ ਭਗਤਹ ਚੇਤੀਅਲੇ ਅਿਚੰਤ ਮਨੁ ਰਾਖਸੀ ॥੧॥ 
He worships God single-mindedly without any worry. ||1|| 
ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਿਹਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਿਬਖੈ ਕੋ ਬਨਾ ॥ 
O my mind, how will you swim across the world-ocean 
filled with evil deeds? 
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਿਖ ਕੈ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my mind; do not forget the reality seeing the false 
worldly wealth. ||1||Pause|| 
ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਿਰ ਜਨਮੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੈਲਾ  
I am born to a seamster’s family but I follow guru’s 
teachings. 
ਸੰਤਹ ਕੈ ਪਰਸਾਿਦ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਭਟੁੇਲਾ ॥੨॥੫॥ 
By the grace of the saint, Naam Dev has realized the 
Lord. ||2||5|| 
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ  
Aasaa, the word Of honorable Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਮਰ੍ਗ ਮੀਨ ਿਭਰ੍ ੰਗ ਪਤੰਗ ਕੰੁਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਿਬਨਾਸ  
The deer, the fish, the bumblebee, the moth and the 
elephant are destroyed, all for a single mistake. 
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਿਹ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ॥੧॥ 
One who is filled with the five bad deeds; what hope is for 
him? ||1|| 
ਮਾਧੋ ਅਿਬਿਦਆ ਿਹਤ ਕੀਨ ॥ 
O Lord, he is in love with ignorance. 



ਿਬਬੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His lamp of clear wisdom has become filthy. ||1||Pause|| 
ਿਤਰ੍ਗਦ ਜੋਿਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੰੁਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ॥ 
The creeping creatures cannot think, and cannot think of 
sacred and sin. 
ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਿਤਹੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ॥੨॥ 
How can they attain human life, by the company they 
keep? ||2|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਿਸ ਜਾਇ  
All beings take birth according to their previous deeds. 
ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥੩॥ 
The chains of death are independent. No effort can save 
from it. ||3|| 
ਰਿਵਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜੁ ਭਰ੍ਮ ੁਤਪਨ ਤਪੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ॥ 
O servant Ravi Daas; give up your sorrow and doubt, and 
engage in worship and penance through guru’s 
teachings. 
ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਹੁ ਿਨਦਾਨ ॥੪॥੧॥ 
O God, eliminate the fear of the ignorant devotee and fill 
him with bliss. ||4||1|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸਗੰਿਤ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
You are the life and body of the saints and congregation. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ 
The saints attain divine wisdom through the guru the God 
of gods. ||1|| 
ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਿਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥ ਸੰਤ ਪਰ੍ਮੇ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The joy of divine sermon is realized in the company of 
saints. O God of gods; Give me the love of the saints. 
||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਸਤੰ ਚ ਓਲਹ੍ਗ ਓਲਹ੍ਗਣੀ ॥੨॥ 
The way of life and the character of the saints are 
realized by becoming the servant of the servants. ||2|| 
ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ ਭਗਿਤ ਿਚੰਤਾਮਿਣ ॥ 
I have one more demand that I worship the Lord! 
ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਿਣ ॥੩॥ 
Do not give me the company of the sinners. ||3|| 
ਰਿਵਦਾਸੁ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥ 
Says Ravi Daas, God only knows? 



ਸੰਤ ਅਨੰਤਿਹ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥੪॥੨॥ 
There is no difference between the saints and God. 
||4||2|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸਿੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥ 
You are sandalwood; I am the poor castor oil plant 
standing close to you. 
ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 
I became respected from a lowly tree and attained your 
smell. ||1|| 
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਰਿਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
O Lord, I seek the sanctuary of the company of Your 
devotees. 
ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do bad and You do good deeds. ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੁੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥ 
You are clean white like milk; I am like a poor worm. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸ ੇਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥ 
O Lord, I want to live in the company of devotees like the 
bees with honey. ||2|| 
ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
My caste is low, my ancestry is low, and my birth is low 
as well. 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥ 
I have not served the Lord, says Ravi Daas the cobbler. 
||3||3|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਭਇਓ ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ॥ 
What happens if my body was cut into pieces? 
ਪਰ੍ੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੧॥ 
But it scares me to lose Your love! ||1|| 
ਤੁਝਿਹ ਚਰਨ ਅਰਿਬੰਦ ਭਵਨ ਮਨੁ ॥ 
I love Your feet like a saaras (gray crane) in my mind. 
ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By doing so I have obtained the wealth of the Lord. 
||1||Pause|| 
ਸੰਪਿਤ ਿਬਪਿਤ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ॥ 
Prosperity, adversity, property and wealth are just the 
worldly pleasures. 
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ਤਾ ਮਿਹ ਮਗਨ ਹੋਤ ਨ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੨॥ 
Your humble servant is not absorbed in them. ||2|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਿਧਓ ਤੇਰੋ ਜਨ ॥ 
The rope of Your Love ties your humble servant. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਛੂਿਟਬੋ ਕਵਨ ਗੁਨ ॥੩॥੪॥ 
Says Ravi Daas, How can I attain salvation? ||3||4|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥ 
Say God, God God God. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਿਨਸਤਿਰ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting the name of God, the mortal attains salvation. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ॥ 
Through Lord’s name, Kabeer became divine. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ ॥੧॥ 
The accounts of his past lifes were torn up. ||1|| 
ਿਨਮਤ ਨਾਮਦੇਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਇਆ ॥ 
Naam Dev intuitively offered and God drank the milk. 
ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥ 
Then he did not suffer the pain of birth anymore. ||2|| 
ਜਨ ਰਿਵਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ 
Servant Ravi Daas is imbued with  Lord’s love. 
ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ॥੩॥੫॥ 
By guru’s grace, he shall not have to go to hell. ||3||5|| 
ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤੁ ਹੈ ॥ 
How does the puppet of clay dance? 
ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੈ ਦਉਿਰਓ ਿਫਰਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He looks around and listens and speaks, and runs 
around. ||1||Pause|| 
ਜਬ ਕਛੁ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ॥ 
When he acquires something, he becomes arrogant. 
ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨੁ ਲਗਤੁ ਹੈ ॥੧॥ 
But when his wealth is gone, he cries! ||1|| 
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਮ ਰਸ ਕਸਿਹ ਲੁਭਾਨਾ ॥ 
His mind and deeds are attached to the sweet and tangy 
flavors. 
ਿਬਨਿਸ ਗਇਆ ਜਾਇ ਕਹੰੂ ਸਮਾਨਾ ॥੨॥ 
When he dies, no one knows where he has gone. ||2|| 



ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗੁ ਭਾਈ ॥ 
Says Ravi Daas; the world is just a play, O brother. 
ਬਾਜੀਗਰ ਸਉ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਿਨ ਆਈ ॥੩॥੬॥ 
I have fallen in love with the juggler. ||3||6|| 
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ  
Aasaa, the word of devotee Dhanna Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਰ੍ਮਤ ਿਫਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਿਬਲਾਨੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥ 
I have gone through many lifes. I have no peace of mind 
body and no wealth. 
ਲਾਲਚ ਿਬਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਿਨ ਿਬਸਰੇ ਪਰ੍ਭ ਹੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attached to, greed, bad deeds, and lust, the mind has 
forgotten God the jewel.  ||1||Pause|| 
ਿਬਖੁ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ ਚਾਰ ਿਬਚਾਰ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥ 
The ignorant mind likes the poisonous fruit as sweet. 
Does not know the difference between good and bad. 
ਗੁਨ ਤੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਢੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਫਿਰ ਤਾਿਨਆ ॥੧॥ 
He loves other things more than divine virtues. He 
weaves the web of birth and death. ||1|| 
ਜੁਗਿਤ ਜਾਿਨ ਨਹੀ ਿਰਦੈ ਿਨਵਾਸੀ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਧ ਪਰ ੇ॥ 
He does not realize the way to become divine in his mind. 
He is burning in the net of the devil of death. 
ਿਬਖੁ ਫਲ ਸੰਿਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸ ੇਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਮਨ ਿਬਸਰੇ ॥੨॥ 
This way he collects the poisonous fruit and forgot God 
from his mind. ||2|| 
ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਵੇਸੁ ਗੁਰਿਹ ਧਨੁ ਦੀਆ ਿਧਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥ 
Guru bestows the wealth of divine knowledge. 
Contemplating and accepting in the mind one merges 
with Lord! 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਿਨਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ॥੩॥ 
Embracing loving devotional worship of God attains 
satisfaction and salvation. ||3|| 
ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੈ ਅਛਲੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਿਹਚਾਿਨਆ ॥ 
One, whose soul has merged with supreme soul, has 
realized the undeceivable God. 
ਧੰਨੈ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀਧਰੁ ਿਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਿਨਆ ॥੪॥੧॥ 
Dhanna has obtained the wealth of the sustainer of the 
world; meeting the humble saints, he merged in the Lord. 



||4||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ 
Naam Dev’s mind was absorbed in God, Gobind, Gobind, 
Gobind. 
ਆਢ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The seamster worth half a shell became worth millions. 
||1||Pause|| 
ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ  
Abandoning weaving and stretching thread, Kabeer 
enshrined love for Lord’s lotus feet. 
ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥ 
A weaver from a lowly family, he became a treasure of 
virtues. ||1|| 
ਰਿਵਦਾਸੁ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਿਤ ਿਤਿਨ ਿਤਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥ 
Ravi Daas used to carry corpses of animals every day, 
he renounced the worldly pleasure. 
ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
He became enlightened in the company of devotees and 
realized God. ||2|| 
ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਿਰ ਘਿਰ ਸੁਿਨਆ ॥ 
Sain, the barber the laborer became famous in every 
house. 
ਿਹਰਦੇ ਵਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਭਗਤਾ ਮਿਹ ਗਿਨਆ ॥੩॥ 
The supreme Lord enshrined in his heart, and counted 
among God’s devotees. ||3|| 
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ਇਹ ਿਬਿਧ ਸੁਿਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ ਉਿਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ  
Hearing this, Dhanna the Jaat started worshipping God. 
ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਤਿਖ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ॥੪॥੨॥ 
He the lucky one really visualized God! 
ਰੇ ਿਚਤ ਚੇਤਿਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ iਬਬਿਹ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਈ ॥ 
O my mind, why do not you miss the kind Lord. There is 
no other wisdom?  
ਜੇ ਧਾਵਿਹ ਬਰ੍ਹਮਡੰ ਖੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You may wander the world, but everything happens by 
God’s will. ||1||Pause|| 
ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਿਹ ਿਪੰਡੁ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥ 
In the water of mother’s womb he misses God. 



ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 
He gives food and preserves in the heat - such is my 
Lord. ||1|| 
ਕੰੁਮੀ ਜਲ ਮਾਿਹ ਤਨ ਿਤਸੁ ਬਾਹਿਰ ਪੰਖ ਖੀਰੁ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ॥ 
The mother turtle gives birth to her babies in water. They 
have nothing to eat in the water!  
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਿਝ ਦੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥ 
Think in your mind the mystery that God takes care of 
them. ||2|| 
ਪਾਖਿਣ ਕੀਟੁ ਗੁਪਤੁ ਹੋਇ ਰਹਤਾ ਤਾ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥ 
The worm lies hidden in the stone; there is no way for 
him to escape. 
ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀਅ ਡਰਾਂਹੀ ॥੩॥੩॥ 
Says Dhanna; the perfect Lord takes care of him. Why 
worry o being! ||3||3|| 
ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ  
Aasaa, the word of Sheikh Fareed Jee:  
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨਹ੍ਹ੍  ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥ 
Those who love God are really truthful. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਮਿਨ ਹੋਰੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰੁ ਿਸ ਕਾਂਢੇ ਕਿਚਆ ॥੧॥ 
Those who think different and say different are false. ||1|| 
ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ 
Some are dyed in God’s love by His grace. 
ਿਵਸਿਰਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who forget God’s name are burden on earth. 
||1||Pause|| 
ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ਦਿਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥ 
He attracts those devotees to His door.  
ਿਤਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥ 
Blessed are their mothers who gave birth to them. Their 
coming into the world is fruitful. ||2|| 
ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ॥ 
O Lord, sustainer and cherisher, You are infinite, 
unfathomable and endless. 
ਿਜਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੰੁਮਾ ਪੈਰ ਮੂ ੰ॥੩॥ 
Those who realize the true Lord, I kiss their feet. ||3|| 
ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥ 



I seek Your protection. You give everything O Lord. 
ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥ 
Give worship as awns to Sheikh Fareed. ||4||1|| 
ਆਸਾ ॥ Aasaa: 
ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਿਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥ 
Says Sheikh Fareed, O my dear Lord; attach me to you. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਸੋੀ ਖਾਕ ਿਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥ 
This body shall turn to dust in a humble grave. ||1|| 
ਆਜੁ ਿਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਿਕਮ ਕੰੂਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਿਚੰਦੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Control your wandering mind and desire; you can realize 
God today O sheikh Fareed. ||1||Pause|| 
ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਘੁਿਮ ਨ ਆਈਐ ॥ 
If I knew that I was to die, and not return again. 
ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥ 
I will not waste my life hanging on to the false world. ||2|| 
ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਲੀਐ ॥ 
So speak the truth, be faithful and do not speak false. 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ॥੩॥ 
The disciple shall follow guru’s path. ||3|| 
ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਿਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਿਰਆ ॥ 
Seeing the beloved coming, the bride becomes peaceful. 
ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਿਤ ਚੀਿਰਆ ॥੪॥ 
Saw off the glittering enticement! ||4|| 
ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਜਿਗ ਨ ਕੋਈ ਿਥਰੁ ਰਿਹਆ ॥ 
O sheikh, nobody lives forever. 
ਿਜਸੁ ਆਸਿਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਿਸ ਗਇਆ ॥੫॥ 
The stage I sit on, many have done that before. ||5|| 
ਕਿਤਕ ਕੰੂਜਾਂ ਚੇਿਤ ਡਉ ਸਾਵਿਣ ਿਬਜੁਲੀਆਂ ॥ 
The geese in the month of kaatic, fire in Cheyat and 
lightening in rainy month. 
ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਿਪਰ ਗਿਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ॥੬॥ 
The brides look beautiful embracing their husbands in 
winter. ||6|| 
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਿਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥ 
Those who were to go are going, think in your mind! 
ਗੰਢੇਿਦਆਂ ਿਛਅ ਮਾਹ ਤੁੜੰਿਦਆ ਿਹਕੁ ਿਖਨੋ ॥੭॥ 
It may take six months to make, takes only a moment to 
break. ||7|| 
ਿਜਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਿਕੰਿਨ ਗਏ  



O Fareed, the earth asks the sky. Where have the 
boatmen gone? 
ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਿਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥ 
Some cremated, and some lie in the graves; their souls 
face the curse! ||8||2|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on His own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ 1 ਚਉਪਦੇ ਘਰ 1 
Raag Goojaree, First Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ 
I will make Your name the sandalwood and my mind the 
stone to grind on it. 
ਕਰਣੀ ਕੰੁਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
If, deeds were mixed with saffron! Then you can worship 
at home. ||1|| 
ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Then worship and recite God’s name. There is no 
worship without God’s name! ||1||Pause|| 
ਬਾਹਿਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਿਹ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ 
Bathing deities is only worthwhile, if it cleanses the mind. 
ਜੂਿਠ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Cleansing the mind eliminates the filth and attains 
salvation. ||2|| 
ਪਸੂ ਿਮਲਿਹ ਚੰਿਗਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੇਿਹ ॥ 
Even beasts have value as they eat grass and give milk. 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਿਹ ॥੩॥ 
Human life and his deeds are useless forgetting God’s 
name. ||3|| 
ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਿਣਅਹੁ ਿਨਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ  
God is close, do not think far. He takes care of you all the 
time. 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥ 
Whatever He gives us, we eat; says Nanak; it is true. 
||4||1|| 



ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Goojaree, First Mahalla: 
ਨਾਿਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਉਪਜੇ ਬੇਦ ਪੜਿਹ ਮੁਿਖ ਕੰਿਠ ਸਵਾਿਰ ॥ 
Brahma was born from the navel of lotus. He recited the 
Vedas with sweet voice. 
ਤਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੈ ਗੁਬਾਿਰ ॥੧॥ 
He could not understand God. The ignorant kept coming 
and going. ||1|| 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਕਉ ਿਬਸਰਿਹ ਮੇਰ ੇਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰ ॥ 
Why should I forget God the sustainer of my life? 
ਜਾ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵਿਹ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The sages and mortal worship Him intently through 
guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਰਿਵ ਸਿਸ ਦੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 
His light, lights the universe through sun and the moon. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਸ ੁਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨਰਮਲੁ ਮਨਮੁਿਖ ਰੈਿਣ ਅੰਧਾਿਰ ॥੨॥ 
The guru-willed is always pure but the self-willed remains 
in the dark. ||2|| 
ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਝਗਰਾ ਦੁਹੁ ਲੋਚਨ ਿਕਆ ਹੇਰੈ ॥ 
The mystics continuously struggle sitting in trance. What 
do they see in their eyes? 
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਸਬਦੁ ਧੁਿਨ ਜਾਗੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਝਗਰੁ ਿਨਬੇਰੈ ॥੩॥ 
The soul wakes up through guru’s teaching. The guru 
settles the issue. ||3|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਤ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The gods, men, the devotees and manymore search for 
incomparable destiny. 
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਿਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਨਦਿਰ ਕਰਹੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, the grace of the bestowal of life bestows peace 
and salvation. ||4||2|| 
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ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 
Raag Goojaree, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਣਾ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਪਾਇ  
What good is the life that does not fall in love with God? 
ਿਜਤੁ ਕੰਿਮ ਹਿਰ ਵੀਸਰੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥੧॥ 
What good is the deed that forgets God and attaches to 
duality? ||1|| 



ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਗੋਿਵਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਊਪਜੈ ਅਵਰ ਿਵਸਿਰ ਸਭ 
ਜਾਇ  
Serve such a guru O my mind; God’s love wells up 
serving Him and forgets everything else. 
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਗਿਹ ਰਹੈ ਜਰਾ ਕਾ ਭਉ ਨ ਹੋਵਈ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
The mind stays attuned to God not worrying about death 
and attains salvation. ||1||Pause|| 
ਗੋਿਬੰਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਸਉ ਇਕੁ ਸਹਜੁ ਉਪਿਜਆ ਵੇਖੁ ਜੈਸੀ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ॥ 
Divine peace wells up from God’s love; see that it comes 
from devotional worship. 
ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ੁਖਾਇਆ ਤਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਆੋ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਈ ॥੨॥ 
Eliminating ego the mind becomes pure and soul merges 
with soul. ||2|| 
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Such a guru is not found without luck. No matter what 
everyone thinks! 
ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਿਲ ਿਵਚਹੁ ਿਨਕਲੈ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥੩॥ 
If the veil of falsehood is removed, the lasting peace is 
obtained. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਿਕਆ ਓਹੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇਇ ॥ 
O Nanak, what service can the servant do to such a 
guru? He should offer his life to the guru. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਿਚਿਤ ਕਰੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਪੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
Obey guru’s will then guru bestows his grace. ||4||1||3|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Goojaree, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸਵੇਾ ਕਰਹੁ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀ ॥ 
Serve the Lord; do not serve anyone else. 
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਹੁ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ਜੀ 
॥੧॥ 
Serving God obtains the fruit of your choice; serving 
others, the life is a waste. ||1|| 
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਰੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ ॥ 
God’s love is the story of my life.  
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਏਹਾ ਸੇਵ ਬਨੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Guru’s grace fills my mind and I worship him. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸਤਰ੍ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ॥ 
The Lord is my Simritees, the Shaastras, my relative and 
a brother. 



ਹਿਰ ਕੀ ਮੈ ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕੁ ਅੰਿਤ ਹੋਇ 
ਸਖਾਈ ॥੨॥ 
I am hungry for God; God’s name satisfies my mind. God 
is my relative and my help in the end. ||2|| 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹੋਰ ਰਾਿਸ ਕੂੜੀ ਹੈ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Other tastes without God are false; they do not go with 
you on departure. 
ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਸਾਿਥ ਚਾਲੈ ਜਹਾ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹ ਜਾਈ ॥੩॥ 
The Lord is my wealth, which shall go with me; wherever 
I go! ||3|| 
ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੈ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ॥ 
One who is attached to falsehood is false; commits false 
deeds as well. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੨॥੪॥ 
Says Nanak, God’s will prevails; no one has any say in it. 
||4||2||4|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Goojaree, Third Mahalla: 
ਜੁਗ ਮਾਿਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
In today’s age God’s name is hard to attain. The guru-
willed attain it. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਵਉਪਾਇ ॥੧॥ 
Salvation cannot be achieved without God’s name. Find 
out? ||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise my guru forever. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God enshrines in the mind meeting the guru, and attains 
peace. ||1||Pause|| 
ਜਾਂ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
When God instills his blessing then the mind gets 
detached. 
ਬੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹ ੈਸਮਾਇ ॥੨॥ 
God is realized by missing Him and one merges with 
God. ||2|| 
ਸੇਇ ਮੁਕਤ ਿਜ ਮਨੁ ਿਜਣਿਹ ਿਫਿਰ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
One who wins the mind attains salvation. The filth does 
not touch him again. 
ਦਸਵੈ ਦੁਆਿਰ ਰਹਤ ਕਰੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥ 
He dwells in the tenth gate and understands the universe. 



||3|| 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਿਤਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥ 
O Nanak, through the guru, one becomes the guru; that 
is God’s grace! 
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ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥ 
God performs this action and the soul merges with soul. 
||4||3||5|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Goojaree, Third Mahalla: 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿਹਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ 
Everyone says God but saying God alone does not 
realize God. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸ ੈਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 
By guru’s grace God enshrines in the mind and obtains 
the reward. ||1|| 
ਅੰਤਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਿਜਸੁ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
One who enshrines God’s love in his mind! 
ਹਿਰ ਿਤਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He never forgets God, says God in the mind forever. 
||1||Pause|| 
ਿਹਰਦੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਕਪਟੁ ਵਸੈ ਬਾਹਰਹੁ ਸੰਤ ਕਹਾਿਹ ॥ 
Heart is filled with hypocrisy and calls himself a saint 
outwardly. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮੂਿਲ ਨ ਚੁਕਈ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਿਹ ॥੨॥ 
His desires never end and regrets in the end. ||2|| 
ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਜੇ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਉਮ ੈਕਦੇ ਨ ਜਾਇ ॥ 
One may bathe at many sacred shrines! Still his ego 
never departs. 
ਿਜਸੁ ਨਰ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਨ ਜਾਇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਤਸ ੁਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੩॥ 
One who does not eliminate duality? The justice of 
destiny punishes him. ||3|| 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਈੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ  
The fortunate understands and realizes God! 
ਨਾਨਕ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹਿਰ ਭੇਟੈ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥੬॥ 
O Nanak, if one conquers his ego, he realizes Lord. 
||4||4||6|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Goojaree, Third Mahalla: 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਾਂਿਤ ਸਦਾ ਮਿਤ ਿਨਹਚਲ ਿਜਸ ਕਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ਗਵਾਏ ॥ 
One who eliminates his arrogance attains peace and 



contentment. 
ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥ 
One realizes God by being humble and becomes pure. 
||1|| 
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮਨਾ ਜੋ ਇਛਿਹ ਸੋ ਫਲੁ ਹੋਈ  
O mind miss God unknowingly, then achieve the reward 
of your choice. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵਿਹ ਪੀਵਤ ਰਹਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attain Godly taste by guru’s grace and attain peace by 
tasting! ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਪਾਰਸੁ ਹਇੋ ਤ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ॥ 
Surrendering to the guru the philosopher’s stone, turns 
iron into gold. That is what the worship does!  
ਜੋ ਉਸ ੁਪੂਜੇ ਸ ੋਫਲੁ ਪਾਏ ਦੀਿਖਆ ਦੇਵੈ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨॥ 
One, who worships him, obtains the rewards; he finds the 
truth by His grace. ||2|| 
ਿਵਣੁ ਪਾਰਸੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵਈ ਿਵਣੁ ਮਨ ਪਰਚੇ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥ 
Cannot worship God without the guru. Keeps preaching 
others without understanding anything. 
ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਿਕਸੁ ਓਹ ੁਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥੩॥ 
The ignorant, blind man calls himself the guru, who can 
he show the way? ||3|| 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਦਰੀ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
O Nanak, nothing is attained without God’s grace. Whom 
He bestows attains it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਅਪਣਾ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਏ ॥੪॥੫॥੭॥ 
God bestows His teaching by guru’s grace and bestows 
honor. ||4||5||7|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ ॥ 
Goojaree, Third Mahalla, Panch-Padas: 
ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਿਤ ਜਾਇ ॥ 
Wisdom does not originate in Banaras, nor it goes to 
Banaras. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਮਿਤ ਊਪਜੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 
Meeting the true guru, wisdom originates and then one 
understands this. ||1|| 
ਹਿਰ ਕਥਾ ਤੰੂ ਸੁਿਣ ਰੇ ਮਨ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇ  
Listen to God’s sermon O mind enshrining guru’s 
teachings in the mind. 



ਇਹ ਮਿਤ ਤੇਰੀ ਿਥਰੁ ਰਹੈ ਤਾਂ ਭਰਮੁ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If you keep this in mind, the doubt disappears. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਤੂ ਿਕਲਿਵਖ ਹੋਵਿਹ ਨਾਸੁ ॥ 
Enshrine Lord’s lotus feet in your heart; your sins shall be 
erased. 
ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਵਿਸ ਕਰਿਹ ਤਾ ਤੀਰਥ ਕਰਿਹ ਿਨਵਾਸੁ ॥੨॥ 
If you control the five-element soul, then you live at a 
sacred shrine. ||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਇਹ ੁਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਹ ੈਸੋਝੀ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 
The self-willed mind is a fool. He cannot understand 
anything. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇ ॥੩॥ 
He does not understand God’s name; he departs 
repenting in the end. ||3|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਾਸੀ ਸਿਭ ਤੀਰਥ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥ 
This mind is a sacred shrine of Banaras and a scripture. 
The guru explained it. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਰਹਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥ 
Enshrining God in the mind is as good as bathing at sixty-
eight shrines.  ||4|| 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝਆ ਏਕੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
O Nanak, meeting the guru realizes God’s command and 
God abides in the mind. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹ ੈਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੫॥੬॥੮॥ 
Whatever pleases You is true and remains true. ||5||6||8|| 
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ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ Goojaree, Third Mahalla: 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਪੰਿਡਤ ਸੁਿਣ ਿਸਖੁ ਸਚੁ ਸਈੋ  
One Name is the treasure, O scholar; Listen to the true 
teachings. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜੇਤਾ ਪੜਿਹ ਪੜਤ ਗੁਣਤ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ 
No matter what you read in duality, reading and 
contemplating it, you shall continue to suffer. ||1|| 
ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਤੰੂ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
So grasp Lord’s lotus feet! Realization comes through 
guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਚਾਖੁ ਤੰੂ ਤਾਂ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
With your tongue, taste God’s sublime essence, then 



your mind will become pure. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਤਾ ਿਫਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Meeting the guru, the mind becomes content, then 
hunger and desire will not trouble you any longer. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਪਰ ਘਿਰ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ 
Obtaining the treasure of God’s name, one does not go to 
any other doors. ||2|| 
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਜੇ ਕਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ 
The self-willed may keep on talking but he does not 
understand. 
ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਸਇੋ ॥੩॥ 
The enlightenment comes by guru’s teachings and 
attains God’s name. ||3|| 
ਸੁਿਣ ਸਾਸਤਰ੍ ਤੰੂ ਨ ਬੁਝਹੀ ਤਾ ਿਫਰਿਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ  
Listening to the Shaastras, you do not understand and 
wander door to door. 
ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਸਿਚ ਨ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੪॥ 
The fool does not understand himself because he does 
not love God. ||4|| 
ਸਚੈ ਜਗਤੁ ਡਹਕਾਇਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ  
True Lord has fooled the world; no one can say anything. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਉ ਿਤਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥੫॥੭॥੯॥ 
O Nanak, He does whatever He pleases by His will. 
||5||7||9|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Goojaree, Fourth Mahalla, Chau-Padas, First 
House: 
ਹਿਰ ਕੇ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਹਉ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥ 
O truthful Godly guru. I offer my prayers to You, O guru.  
ਹਮ ਕੀਰੇ ਿਕਰਮ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਿਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੧॥ 
I am an insect a worm; O guru, I seek your refuge; be 
kind and enshrine God’s name in my mind. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦਵੇ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ  
O my friend my guru, please bless me with God’s name. 
ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮਰੇਾ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Through guru’s teachings, God’s name has become my 
companion. Singing God’s praises is my prayer. 



||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥ 
God’s servant who is devotional and thirsty for God is 
fortunate. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸਿਹ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥੨॥ 
God’s name satisfies me. The virtues grow in the 
company of devotees. ||2|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮ ੁਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਿਸ ॥ 
Those who do not enjoy the taste of God’s name are 
unlucky and will be taken away by the devil of death. 
ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵੇ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਾਿਸ ॥੩॥ 
Those who did not come to guru’s refuge and 
congregation, their life is not worth living. ||3|| 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਾਿਸ ॥ 
Those God’s devotees who joined guru’s congregation 
have a pre-ordained destiny.   
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸਗੰਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ 
॥੪॥੧॥ 
Blessed is the true congregation, where the sublime 
essence of the Lord is obtained. Meeting with His humble 
servant, O Nanak, God’s name enters the mind. ||4||1|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla: 
ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਹ ੈ॥ 
God’s love entices my mind in the company of devotees 
through guru’s teachings. 
ਜਿਪ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਓਹ ੈ॥੧॥ 
Recite and worship God. He gives to all. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਮਨੁ ਮੋਹ ੈ॥ 
O my brother, God’s name entices my mind. 
ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I sing God’s praises in devotee’s company and look 
adorable. 
||1|| 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਗੁਰਮਿਤ ਕਉਲਾ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਲਾਗੈ ਪਿਗ ਓਹੈ ॥ 
God’s worship is the ocean of worship. Through guru’s 
teachings the wealth prosperity and wisdom  fall at your 
feet.  
ਜਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਸੋਹ ੈ॥੨॥ 
God’s name is the support of devotees. They adore 



reciting God’s name. ||2|| 
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ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗਹੀਨ ਮਿਤ ਫੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਆਵੈ ਮਿਨ ਰੋਹੈ ॥ 
Evil-minded, unfortunate and shallow-minded get angry 
listening to God’s name. 
ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸ ੁਪਾਈਐ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਿਵਸਟਾ ਖਾਇ ਮੁਿਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥ 
You may place nectar before the crows, they only be 
satisfied eating filth. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਿਤਵਾਦੀ ਿਜਤੁ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ੁਹੋਹ ੈ॥ 
Guru is the ocean of nectar and truthful! Bathing in it the 
crow becomes a swan.  
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, blessed and fortunate are those who wash their 
mind reciting God’s name through guru’s teachings. 
||4||2|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥ 
God’s devotees are sacred and they speak the sacred 
words for other’s sake. 
ਜੋ ਜਨੁ ਸੁਣੈ ਸਰਧਾ ਭਗਿਤ ਸੇਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ 
Those who listen with devotion, God bestows salvation 
by His grace. ||1|| 
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O Lord; please unite me with Your devotees. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O perfect guru my beloved my life. You saved me the 
sinner. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 
Fortunately the guru-willed are fortunate that have God’s 
name as their support.  
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪਾਵਿਹ ਗੁਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੇ ॥੨॥ 
Attains the treasure of worship and the taste of Godly 
nectar through guru’s teachings. ||2|| 
ਿਜਨ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਿਮ ਮਾਰੇ ॥ 
Those who do not see the true guru are unlucky; killed by 
the devil of death. 
ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਭ ਪਵਿਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਦਿਯ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਿਤਆਰੇ ॥੩॥ 
Like dogs, pigs and donkies; they go through the womb 
for rebirth and they are killed ruthlessly. ||3|| 



ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥ 
O God; be kind to Your devotee and save your servant by 
Your grace. 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
Servant Nanak is at God’s refuge; Please save me by 
Your grace. ||4||3|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla: 
ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹ ੁਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਈ ॥ 
Be kind and attune my mind, so that I recite God’s name 
all the time. ||1|| 
ਸਿਭ ਸੁਖ ਸਿਭ ਗੁਣ ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਹਿਰ ਿਜਤੁ ਜਿਪਐ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਈ 
॥੧॥ 
Reciting God’s name attains all virtues and peace. Pain 
and hunger disappear. 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥ 
O my mind, Lord’s name is my companion and brother. 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ਅੰਿਤ ਬੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I sing God’s praise through guru’s teachings. He the 
friend will free me in His court in the end. ||1||Pause|| 
ਤੰੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਲਾਈ ॥ 
O God the inner knower the bestowal. Be kind that my 
mind yearns for You.  
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਿਰ ਸਤੇੀ ਪਰ੍ਿਭ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 
My mind and body long for God; God fulfilled my longing 
by His grace in guru’s refuge. ||2|| 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਿਨ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥ 
I attained human life through good deeds. It is useless 
without God’s name. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Having other tastes than God’s name is bland. He is spat 
upon his face. ||3|| 
ਜੋ ਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣਾ ਿਤਨ ਦਰਗਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
A person who enters God’s refuge, God bestows honor in 
his court. 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਿਸ ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਏ ਗਿਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak; God admires and bestows honor on that 
person and embraces him. ||4||4|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮ ੋਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥ 



O guru-willed my friend and companion. Please bestow 
God’s name the savior of my life on me.  
ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇਆ 
॥੧॥ 
I am the servant of guru’s followers who recite God’s 
name forever. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਗੁਰਿਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ  
I have the longing to touch the feet of guru’s followers. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਿਸਖ ਭਾਈ ਮ ੋਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦਸੇੁ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my life’s friend, follower of the guru, O brother, teach 
me that I realize God! ||1||Pause|| 
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ਜਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਲੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਿਤਗੁਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
When it pleases God; He unites the guru-willed with Him. 
He likes guru’s teachings. 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਿਸਖ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਿਨਰਬਾਣੀ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Guru’s beloved and fortunate followers attain salvation by 
God’s grace. ||2|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਿਰ ਿਪਆਰੀ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Guru’s congregation the love of God that tastes God’s 
name with love! 
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸ ੇਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਿਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥ 
Those who did not join guru’s congregation are unlucky 
sinners and the devil of death consumes them. ||3|| 
ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਧਾਰੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
God bestows His grace and unites the guru-willed with 
Him. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥ 
Servant Nanak speaks the virtuous words; through guru’s 
teachings he is absorbed in God’s name. ||4||5|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਮੋ ਕਉ ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰ ਮੀਠ 
ਲਗਾਵੈ ॥ 
One who realized the guru the God taught me. God’s 
name tastes sweet to me. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭ ਹਿਰਆ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥੧॥ 
My mind and body got rejuvenated. I the lucky one recite 
God’s name. ||1|| 



ਭਾਈ ਰੇ ਮੋ ਕਉ ਕੋਈ ਆਇ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ॥ 
O brother; can someone come and guide me to recite 
God’s name.  
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਦੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
O beloved I offer my life mind and body if you read me 
God’s sermon. ||1||Pause|| 
ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਨਤ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਵੈ ॥ 
I attained contentment and faith through guru’s teachings 
and I attuned my mind to God’s name forever.  
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸ ੋਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Sacred are the words of guru’s sermon. Whoever speaks 
drinks the nectar? ||2|| 
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਿਜਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥ 
The filth does not attach to sacred name. Recite God’s 
name through guru’s teachings with love. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿਜਨ ਨਰ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮੁਏ ਮਿਰ ਜਾਵੈ ॥੩॥ 
A person who does not attain priceless God’s name is 
unlucky; he rather die. ||3|| 
ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ॥ 
The essence of joy, the life of the world bestows 
happiness on those who recite His name. 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿੁਖ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ॥੪॥੬॥ 
You are the bestowal. All beings are Your; O Nanak, He 
unites the guru-willed with Him by His grace. ||4||6|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ॥ Goojaree, Fourth Mahalla, Third 
House: 
ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁਤਰ੍  ਸਿਭ ਹਿਰ ਕੇ ਕੀਏ ॥ 
Mother, father and sons; all are created by the Lord; 
ਸਭਨਾ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ਹਿਰ ਕਿਰ ਦੀਏ ॥੧॥ 
The relationships of all are established by the Lord! ||1|| 
ਹਮਰਾ ਜੋਰੁ ਸਭੁ ਰਿਹਓ ਮੇਰ ੇਬੀਰ ॥ 
O my brother, I have these relations by God’s grace. 
ਹਿਰ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mind and body belong to God, the human body is 
under His control. ||1||Pause|| 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਰਧਾ ਆਿਪ ਹਿਰ ਲਾਈ ॥ 



The Lord infuses devotion into His humble devotees. 
ਿਵਚੇ ਿਗਰ੍ਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ॥੨॥ 
In the midst of family life, they remain unattached. ||2|| 
ਜਬ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਿਰ ਿਸਉ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
When love of the Lord enshrines in the mind! 
ਤਬ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥੩॥ 
Then whatever one does is pleasing to my Lord. ||3|| 
ਿਜਤੁ ਕਾਰੈ ਕੰਿਮ ਹਮ ਹਿਰ ਲਾਏ ॥ 
Whatever work God puts me to do! 
ਸੋ ਹਮ ਕਰਹ ਜੁ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥੪॥ 
I do whatever He makes me do. ||4|| 
ਿਜਨ ਕੀ ਭਗਿਤ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥ 
Those whose devotional worship is pleasing to my God 
ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥੧॥੭॥੧੬॥ 
O Nanak; they are attuned to God with love. ||5||1||7||16|| 
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ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧  
Goojaree, Fifth Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਿਚਤਵਿਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਿਰਆ ॥ 
O mind why do you worry? God has already allotted you 
with food. 
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧॥ 
He created life in stones and placed their food there! ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਿਸ ਤਿਰਆ ॥ 
O my Lord; one who joins the congregation of devotees is 
saved. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, he obtains supreme status. Even the 
dried branches become green. ||1||Pause|| 
ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥ 
Mother, father, friends, children, and spouse , no one 
supports the other. 
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥ 
God provides food to everyone; why do you worry? ||2|| 
ਊਡੈ ਊਿਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਿਤਸ ੁਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਿਰਆ ॥ 
The birds fly hundreds of miles, leaving their chicks 
behind. 



ਉਨ ਕਵਨੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥ 
Who feeds them; how they peck? They recite God in their 
mind. ||3|| 
ਸਭ ਿਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥ 
God made all treasures and eighteen spiritual powers 
and keeps on His palm. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ॥੪॥੧॥ 
Servant Nanak praises You forever. There is no end to 
Your creation. ||4||1|| 
ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨  
Goojaree, Fifth Mahalla, Chau-Padas, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਕਿਰਆਚਾਰ ਕਰਿਹ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਇਤੁ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥ 
They perform rituals and six religious rites; the world is 
engrossed in these. 
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 
The inner filth of ego does no leave. The battle of life is 
lost without the guru. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
O my Lord; please save me by Your grace. 
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਿਰ ਸਗਲੇ ਿਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s servants are rare among millions. Everyone else is 
an imitator. 
||1||Pause|| 
ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਭ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ॥ 
I studied all the Shaastras, the Vedas and the Simritees; 
all say one thing: 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਮਿਨ ਵੇਖਹੁ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 
No one attains salvation without the guru. Check it out? 
||2|| 
ਅਠਸਿਠ ਮਜਨੁ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ਭਰ੍ਿਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ॥ 
Bathed at sixty-eight shrines and travelled the whole 
earth. 
ਅਿਨਕ ਸੋਚ ਕਰਿਹ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਅੰਿਧਆਰੀ ॥੩॥ 
I have been thinking day and night. It is dark allover 
without the guru. ||3|| 
ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭੁ ਜਗੁ ਧਾਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਿਰ ਦੁਆਰੀ ॥ 
I wandered all over the world. Now I came to God’s door! 



ਦੁਰਮਿਤ ਮੇਿਟ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਾਰੀ ॥੪॥੧॥੨॥ 
The ill will is erased, the mind enlightened O Nanak; the 
guru-willed is saved! ||4||1||2|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਿਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥ 
God’s name is my meditation, penance and my favorite 
food. 
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
May I never forget God from my mind; I realized God in 
the company of devotees. ||1|| 
ਮਾਈ ਖਾਿਟ ਆਇਓ ਘਿਰ ਪੂਤਾ ॥ 
O mother, your son has returned home with a profit: 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੈਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God, while walking sitting awake or sleeping! 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਲਾਇ ਿਧਆਨਾ ॥ 
Godly wealth is my bath, knowledge and I am attuned to 
God intently. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਤੁਲਹਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਬੇੜੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤਾਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥ 
Godly wealth is the raft, the boat. Reciting God takes 
across. ||2|| 
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ਹਿਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਰੀ ਹਿਰ ਧਿਨ ਲਾਿਹਆ ਧੋਖਾ ॥ 
Godly wealth eliminated my worries and cheating. 
ਹਿਰ ਧਨ ਤੇ ਮ ੈਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਹਾਿਥ ਚਿਰਓ ਹਿਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥ 
Through Godly wealth I attained the priceless treasure in 
abundance. ||3|| 
ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥ 
It never falls short while eating and spending. It stays with 
you here and the next world. 
ਲਾਿਦ ਖਜਾਨਾ ਗੁਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥ 
The guru loaded and gave it to Nanak and this mind is 
dyed by Godly color. ||4||2||3|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸਿਹ ਿਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੋ॥ 
Reciting His name all sins are erased and the forefathers 
are liberated. 
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥ 
Recite that God’s name all the time. He has no limits. ||1|| 



ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 
O son, this is your mother’s blessing.  
ਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਭਜਹ ੁਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May you never forget God; may you worship God all the 
time. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਉ ਹਇੋ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
By guru’s grace; you will fall in love with the 
congregation. 
ਕਾਪੜੁ ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਿਤ ॥੨॥ 
May God preserve your honor? May you sing God’s 
praises every day intently? ||2|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਿਚਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥ 
Drink the nectar and live forever and enjoy reciting God’s 
name. 
ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਿਹ ਨ ਿਬਆਪੈ ਿਚੰਤਾ ॥੩॥ 
May you enjoy life to the fullest and your desires fulfilled? 
Worries never to bother you! ||3|| 
ਭਵਰੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਿਰ ਚਰਣਾ ਹਹੋੁ ਕਉਲਾ ॥ 
Let this mind of yours be the bumblebee, and let Lord’s 
feet be the lotus flower. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਇਓ ਿਜਉ ਬੰੂਦਿਹ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ 
Says servant Nanak, attach your mind to them, like the 
rain bird to a drop of rain. ||4||3||4|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥ 
He decides to go to the west, but the Lord takes him to 
the east. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਮਤਾਤ ॥੧॥ 
He creates and destroys in a moment. Everything is in 
His hand. ||1|| 
ਿਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਿਮ ਨ ਆਤ ॥ 
Cleverness is of no use. 
ਜੋ ਅਨਰੂਿਪਓ ਠਾਕੁਿਰ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever good or bad God does, that happens. 
||1||Pause|| 
ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਿਨਕਸੇ ਸਾਸ ॥ 
Wanders allover to earn money but dies in the middle of 
it. 
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਿਤਆਗੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਊiਠ ਿਸਧਾਸ ॥੨॥ 



He leaves his armies, assistants and servants and 
departs to the city of death. ||2|| 
ਹੋਇ ਅਨੰਿਨ ਮਨਹਠ ਕੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ॥ 
Believing him to be unique, he clings to his stubborn 
mind, and shows off. 
ਜੋ ਅਿਨੰਦੁ ਿਨੰਦੁ ਕਿਰ ਛੋਿਡਓ ਸਈੋ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਖਾਤ ॥੩॥ 
The food which he did not like before, eats the same 
again. ||3|| 
ਸਹਜ ਸਭੁਾਇ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ॥ 
By His grace when God became kind. He cut mortal’s 
noose of death. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਪਰਵਾਣੁ ਿਗਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥ 
Says Nanak; one who surrenders to the perfect guru is 
accepted whether householder or renunciate. ||4||4||5|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਜਿਪਓ ਿਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥ 
Those who recite God’s name; their worldly bonds are 
cut. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਮਮਤਾ ਇਹ ਿਬਆਿਧ ਤੇ ਹਾਟੇ ॥੧॥ 
He gives up lust, anger, worldly pleasure and false 
attachment. ||1||  
ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਾਧਸਿੰਗ ਿਮਿਲ ਗਾਇਓ ॥ 
Sing the praises of God in the company of devotees. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਭਇਓ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸਖੁ ਪਾਇਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace the mind becomes pure and attains the 
highest level of peace. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਓ ਸਈੋ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਕਮਾਨੀ  
Whatever happens, he accepts graciously because of the 
devotional worship. 
ਿਮਤਰ੍ ਸਤਰ੍ੁ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥ 
He sees friends and foes alike; that is the sign of true 
worship. ||2|| 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰ੍ਬ ਥਾਈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਤਾ ॥ 
The all-pervading Lord abides everywhere. Why should I 
go anywhere else? 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰੰਿਗ ਰਿਵਓ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੩॥ 
All pervading God abides in every heart. Attuned to Him I 
am dyed in His love . ||3|| 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲਾ ਤਾ ਿਨਰਭੈ ਕੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥ 



When God bestows His kindness then one realizes the 
home of the carefree. 
Page 497 
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੬॥ 
His troubles and worries end in an instant; O Nanak, he 
merges in celestial peace. ||4||5||6|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਿਖ ਭਿਰਆ ॥ 
Whoever I ask for help, I find him full of his own troubles. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜਿਨ ਿਰਦੈ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥੧॥ 
One, who worships God in his heart, crosses over the 
terrifying world-ocean. ||1|| 
ਗੁਰ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥ 
No one except the guru the God can dispel our pain and 
sorrow. 
ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹਈੋ ਹੈ ਿਤਤੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਜਸੁ ਘਾਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who serves someone other than God,  loses his 
honor and importance.   
||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਨਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥ 
Relatives, relations and family bound through worldly 
pleasure are of no avail. 
ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਊਚਾ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Lord’s servant, although of lowly birth, is lofty. 
Associating with him, one obtains the fruit of his desire. 
||2|| 
ਲਾਖ ਕੋਿਟ ਿਬਿਖਆ ਕੇ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਮਿਹ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥ 
Even after enjoying millions of ill-conceived pleasures; 
the desire does not end.   
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥ 
Reciting God’s name illuminates everything and the 
incomprehensible is realized. ||3|| 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੈ ਦੁਆਿਰ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
Wandering allover I came to Your door the destroyer of 
fear O Lord; 
ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਿਰ ਜਨੁ ਬਾਛੈ ਸਖੁੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥ 
Servant Nanak yearns for the dust of the feet of 
devotees; he finds peace there. ||4||6||7|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨  



Goojaree, Fifth Mahalla, Panch-Pada, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਿਡ ਧਰਿਨ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
First, he lives in his mother’s womb; leaving it, he comes 
into the world. 
ਿਚਤਰ੍ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸਿੰਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥੧॥ 
The joy of beautiful gardens and palaces; none of these 
shall go with him. ||1|| 
ਅਵਰ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਲੋਭ ਲਬੀ ॥ 
All other greedy deeds are false. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru bestowed God’s name. My mind liked 
it.|1||Pause|| 
ਇਸਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਿਗ ਬਿਨਤਾ ਰਿਚ ਹਿਸਆ ॥ 
Surrounded by religious friends, relatives, children, 
siblings and spouse, he laughs playfully. 
ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਉਨਹ੍ਹ੍  ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਿਲ ਗਰ੍ਿਸਆ ॥੨॥ 
When the last moment came! Death caught him right in 
front of their eyes. ||2|| 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਅਨਰਥ ਿਬਹਾਝੀ ਸਪੰੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥ 
By oppression and exploitation, he accumulates wealth, 
gold, silver and money, 
ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਿਬਰਾਨਾ ॥੩॥ 
But the load-carrier gets only his wages; the rest belongs 
to others. ||3|| 
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਬਾਹੇ ਗਹੁ ਕਿਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ  
He collects horses, elephants and chariots, and claims 
them as his own. 
ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਂਮੀ ਧਾਈ ਚਲਿਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰ ੇ॥੪॥ 
But when the long journey comes; they do not go even 
one step with him. ||4|| 
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮੁ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ  
God’s name is the wealth, peace, contentment and the 
support of the family. 
ਨਾਮੁ ਸੰਪਿਤ ਗੁਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥ 
The guru gave the wealth of God’s name to Nanak. 
Neither it dies nor comes or goes. ||5||1||8|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਿਤਪਦੇ ਘਰੁ ੨  



Goojaree, Fifth Mahalla, Ti-Padas, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਿਨਵਾਸਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥ 
My sufferings ended, peace attained. The fire of desire is 
extinguished. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਬਨਿਸ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੧॥ 
The guru has implanted the treasure of God’s name. It 
neither ends nor comes or goes. ||1|| 
ਹਿਰ ਜਿਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ॥ 
Reciting God’s name the bond of the worldly wealth 
broke.  
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਮਰੇੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਛੂਟ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My merciful God became kind and saved me joining the 
company of devotees. ||1||Pause|| 
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ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਰਿਸ ਮਾਤਾ ॥ 
Dyed in devotional worship he sings God’s praises 
twenty-four hours a day. 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹ ੁਮਾਿਹ ਿਨਰਾਲਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥ 
He remains unaffected by both joy and sadness and he 
realizes the Creator. ||2|| 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਨ ਹੀ ਰਿਖ ਲੀਆ ਸਗਲ ਜੁਗਿਤ ਬਿਣ ਆਈ ॥ 
Lord saves those who belong to Him and all paths are 
opened to them. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥੧॥੯॥ 
Says Nanak; the value of the merciful Lord cannot be 
described. ||3||1||9|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨  
Goojaree, Fifth Mahalla, Du-Padas, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਲੀਏ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥ 
God changed the sinners to sacred. All pay regard to 
Him; 
ਬਰਨੁ ਜਾਿਤ ਕੋਊ ਪਛੂੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛਿਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥ 
He does not ask for their ancestry or caste, instead He 
wants them to be the dust of His feet. ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੋ ॥ 



O Lord; such is Your name. 
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗੁ ਿਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are called the Lord of all creation; You care for Your 
devotees well. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥ 
Nanak attained divine wisdom in the company of 
devotees due to singing God’s praises. 
ਨਾਮਦੇਉ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਕਬੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਿਤ ਭਇਓ ਚੰਿਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥ 
Lord’s servants, Naam Dave, Trilochan, Kabeer and Ravi 
Daas the shoemaker have been liberated. ||2||1||10|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥ 
No one can understand the Lord; do not know how? 
ਿਸਵ ਿਬਰੰਿਚ ਅਰੁ ਸਗਲ ਮੋਿਨ ਜਨ ਗਿਹ ਨ ਸਕਾਿਹ ਗਤਾ ॥੧॥ 
Shiva, Brahma and all silent sages cannot understand 
the wisdom of the Lord. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਕਥਾ ॥ 
God’s sermon is beyond comprehension and 
unfathomable. 
ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਿਬਿਧ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
People talk different but realizing God is different. They 
keep telling 
ill-conceived stories. ||1||Pause|| 
ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਿਗ ਰਤਾ  
He is the devotee; he is God. He is imbued with Himself.  
ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਹ ੈਪੇਿਖਓ ਜਤਰ੍ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥ 
Nanak’s God is pervading everywhere; wherever he 
looks, He is there. ||2||2||11|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥ 
The humble servant of the Lord has no plans, politics or 
other clever tricks. 
ਜਹ ਜਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਿਨਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ॥੧॥ 
Whenever he finds time, he recites God’s name. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਬਰਦਾਇਓ ॥ 
God the love of His devotees loves His devotees. 
ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਬਾਿਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He cherishes His servant, and caresses him like His own 
child. ||1||Pause|| 



ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਨ ਗਾਇਓ ॥ 
Singing God’s praises is; worship, meditation, self-
discipline and religious observances to God’s servant. 
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥ 
Nanak has entered God’s sanctuary and received the 
blessings of fearlessness and peace. ||2||3||12|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਿਪਆਰੋ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥ 
Worship the beloved God day and night, do not delay for 
a moment. 
ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਿਤਆਿਗ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥੧॥ 
Serve the saints with loving faith, giving up your pride and 
stubbornness. ||1|| 
ਮੋਹਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ 
The beloved playful Lord is my life and honor. 
ਬਾਿਸ ਰਿਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਪੇਿਖ ਮੋਿਹਓ ਮਨੁ ਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He abides in my heart; seeing His playful games, my 
mind is fascinated. ||1||Pause|| 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨਹ ੁਜੰਗੀਲਾ ॥ 
Reciting Him, the mind becomes joyful and the rust of my 
mind is removed. 
ਿਮਲਬੇ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥ 
The scene of meeting God cannot be described; O 
Nanak, it is beyond imagination. ||2||4||13|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਮੁਿਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਬਿਸ ਅਪਨਹੀ ॥ 
The silent sages, Yogis and scholars of the Shaastras! All 
are under His control. 
ਤੀਿਨ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋਿੜ ਤੇਤੀਸਾ ਿਤਨ ਕੀ ਹੈਰਿਤ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥ 
There is no limit to the astonishment of three gods, and 
thirty-three million Demy-gods. ||1|| 
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ਬਲਵੰਿਤ ਿਬਆਿਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥ 
The power of the worldly pleasure is pervading in 
everyone. 
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There is no other way but He is realized by guru’s grace. 
||1||Pause|| 
ਜੀਿਤ ਜੀਿਤ ਜੀਤੇ ਸਿਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ॥ 



She has conquered every place one after other and she 
clings to the whole world. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਭਾਗੀ ਹੋਇ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥ 
Says Nanak, she surrenders to God’s devotees; 
becoming his servant, she falls at his feet. ||2||5||14|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਇਆ ॥ 
With my palms pressed together I offer my prayer; I recite 
my Master’s name. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ 
Giving me His hand, the transcendent Lord has saved me 
and erased all my sins. ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥ 
The Lord has become kind. 
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹਈੁ ਹ ੈਉਬਰ ੇਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I attained salvation and became joyous. God has saved 
His child. ||1||Pause|| 
ਿਮਿਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ 
Meeting her Husband, the soul-bride sings the songs of 
joy, and celebrates her Lord.   
ਕਹੁ ਨਾਨਕ    ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥ 
Says Nanak; I am a sacrifice to the guru, who has 
liberated everyone. ||2||6||15|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਿਤਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥ 
Mother, father, siblings, children and relatives, their 
power is insignificant. 
ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ॥੧॥ 
I have seen many colors of the worldly pleasure. Nothing 
goes with you! ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥ 
O Master, other than You, no one is mine. 
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਿਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਿਹਓ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a virtueless orphan; I came to Your refuge. 
||1||Pause|| 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਚਰਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਜੋਰਾ ॥ 
I am a sacrifice to Your lotus feet; here and hereafter 
Your power is absolute. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਿਬਨਿਸਓ ਸਗਲ ਿਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥ 



Nanak has visualized God in the company of devotees; 
all other obligations ended. ||2||7||16|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਆਲ ਜਾਲ ਭਰ੍ਮ ਮੋਹ ਤਜਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਈ  
Attuning to God eliminates entanglements of doubt and 
emotional attachment.  
ਮਨ ਕਉ ਇਹ ਉਪਦੇਸੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥ 
He teaches this lesson to the mind that you should praise 
God in peace and poise. ||1|| 
ਸਾਜਨ ਐਸੋ ਸੰਤੁ ਸਹਾਈ ॥ 
O friend, such is the saintly helper. 
ਿਜਸੁ ਭੇਟੇ ਤੂਟਿਹ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂੰ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Surrendering to him, breaks the worldly bonds and one 
never forgets Him. ||1||Pause|| 
ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਿਨਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨੀਕੀ ਇਹ ਠਹਰਾਈ ॥ 
Practicing various actions in so many ways, I came to 
realize; this is the best way. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰਾਈ ॥੨॥੮॥੧੭॥ 
Joining the company of devotees if one sings God’s 
praises; says Nanak, he crosses over the terrifying world-
ocean. ||2||8||17|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥ 
In an instant, He establishes and disestablishes; His 
value cannot be described. 
ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਨੀਚਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ॥੧॥ 
He turns the king into a beggar in an instant He 
enlightens the lowly. ||1|| 
ਿਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥ 
Always recite the name of your God! 
ਸੋਚ ਅੰਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਿਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Why should I think or worry, when I am here for only a 
moment. ||1||Pause|| 
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਮਨ ਸਰਿਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰ ੈਪਰੀ ॥ 
You are my support, O my guru; my mind has taken to 
Your sanctuary. 
ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਿਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਿਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥ 
O Nanak, I am a foolish and ignorant child; save me by 
Your grace. ||2||9||18|| 



ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
You are the bestowal of all beings; please, dwell in my 
mind. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ਤਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
One who has Your lotus feet enshrined in his heart; has 
no doubt. ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਿਸਮਰਾ ਤੰੂ ਤਾਹੀ ॥ 
O Lord, wherever I miss You, You are there. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O cherisher of all; be kind that I always praise You. 
||1||Pause||  
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਹੀ ॥ 
I always recite Your name; You are my God. 
ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਿਬਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥ 
O Nanak, my Lord is my support; I have renounced all 
other hopes. ||2||10||19|| 
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ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਿਨਿਸ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥ 
Be kind; may I visualize You and I sing your praises day 
and night. 
ਕੇਸ ਸੰਿਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥ 
I the slave clean Your feet with my hair; this is my life’s 
purpose. ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥    
O Lord, without You, I have none else. 
ਿਚਿਤ ਿਚਤਵਉ ਹਿਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਿਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord I miss You in my mind, recite Your name and look 
towards You. ||1||Pause|| 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥ 
O kind Lord the master of all, with my palms pressed 
together I pray to You. 
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਰ ੋਉਧਰਿਸ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥ 
Nanak, Your slave, recites Your name. May he attain 
salvation in a blink of an eye? 
||2||11||20|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਬਰ੍ਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਦਰ੍  ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਦਰ੍  ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਇ ॥ 



I went to the realms of Brahma Shiva and Indra. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੧॥ 
I could not realize anything without congregation of 
devotees. Then I started to wash the feet of devotees 
with love. ||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਆਇ ਪਿਰਓ ਸਰਨਾਇ ॥ 
Now, I have come and entered Lord’s sanctuary. 
ਗੁਹਜ ਪਾਵਕੋ ਬਹੁਤੁ ਪਰ੍ਜਾਰੈ ਮ ੋਕਉ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਓ ਹੈ ਬਤਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This hidden fire has burned many; the guru has told me 
about it. ||1||Pause|| 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਅਰੁ ਜਖ੍ ਿਕੰਨਰ ਨਰ ਰਹੀ ਕੰਿਠ ਉਰਝਾਇ ॥ 
It clings to the throat of mystics, the seekers, the celestial 
dancers and mortals. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰਤੈ ਜਾ ਕੈ ਕੋਿਟ ਐਸੀ ਦਾਸਾਇ ॥੨॥੧੨॥੨੧॥ 
Servant Nanak has the support of God the Creator, who 
has millions of slaves like him. ||2||12||21|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਅਪਜਸੁ ਿਮਟੈ ਹਵੈੋ ਜਿਗ ਕੀਰਿਤ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Eliminating self praise attains honor in the world and a 
place in God’s court. 
ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਨਾਸ ਹੋਇ ਿਖਨ ਮਿਹ ਸੁਖ ਅਨਦ ਸਤੇੀ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ॥੧॥ 
The fear of death removed in an instant. He goes home 
in peace and happiness. ||1|| 
ਜਾ ਤੇ ਘਾਲ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਈਐ ॥ 
His efforts do not go in vain. 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Twenty-four hours a day recite God in your mind and 
body forever. ||1||Pause|| 
ਮੋਿਹ ਸਰਿਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਸਈੋ ਪਰ੍ਭ ਪਾਈਐ ॥ 
I seek Your refuge O destroyer of the pain of the poor; 
whatever You give me, O God, that is what I receive. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਹਿਰ ਦਾਸਹ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥੨॥੧੩॥੨੨॥ 
Nanak is imbued with the love of Your lotus feet; O Lord, 
please preserve the honor of Your slave. ||2||13||22|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਿਬਸਵ੍ੰਭਰ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ  
The all-sustaining Lord the bestowal of life; is full of the 
treasures of devotional worship. 
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿਨਫਲ ਨ ਹੋਵਤ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ॥੧॥ 



Service to Him does not go waste; attains salvation in a 
moment. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਰਾਚੁ ॥ 
O my mind; attune yourself to  Lord’s lotus feet. 
ਸਗਲ ਜੀਅ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਿਹ ਤਾਹੂ ਕਉ ਤੰੂ ਜਾਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seek for Him, who is worshipped by all beings. 
||1||Pause|| 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਕਰਤੇ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 
Nanak has entered Your refuge O Creator; O God, You 
are the support of my life. 
ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸਸੰਾਰੁ ॥੨॥੧੪॥੨੩॥ 
Whoever You protect and help! What can the world do to 
him? ||2||14||23|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ॥ 
The Lord has preserved the honor of His humble servant. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਿਰ ਅਵਖਧੁ ਉਤਿਰ ਗਇਓ ਸਭੁ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru gave the medicine of  Lord’s name. All kind of 
fever is gone. ||1||Pause|| 
ਹਿਰਗੋਿਬੰਦੁ ਰਿਖਓ ਪਰਮਸੇਿਰ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
The transcendent Lord has saved me by His grace. 
ਿਮਟੀ ਿਬਆਿਧ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਬੀਚਾਿਰ ॥੧॥ 
The disease is eliminated and peace attained 
contemplating the glories of God. ||1|| 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
My Creator Lord has made me His own through the 
greatness of the guru. 
ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੨॥੧੫॥੨੪॥ 
O Nanak; the guru laid the immovable foundation, which 
grows higher and higher each day. ||2||15||24|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਕਬਹੂ ਹਿਰ ਿਸਉ ਚੀਤੁ ਨ ਲਾਇਓ ॥ 
You never focused your mind on the Lord. 
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ਧੰਧਾ ਕਰਤ ਿਬਹਾਨੀ ਅਉਧਿਹ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Spent life doing useless deeds, never recited God’s 
name! ||1||Pause|| 
ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਧਾਇਓ ॥ 
The ignorant collected money little by little whichever way 



he could?  
ਿਬਸਰਤ ਪਰ੍ਭ ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਗਨੀਅਿਹ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ ॥੧॥ 
Forgetting God, you suffer lot of pain enticed by the great 
worldly wealth. ||1|| 
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੇਗਨਹੁ ਨ ਮੋਿਹ ਕਮਾਇਓ ॥ 
O Lord; be kind to me and do not count my sins. 
ਗੋਿਬੰਦ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਾਇਓ ॥੨॥੧੬॥੨੫॥ 
O merciful and compassionate Lord, ocean of peace, 
Nanak has taken to Your refuge; O God! ||2||16||25|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵੰਤ ॥ 
Let the tongue recite Lord’s name. 
ਛੋਿਡ ਆਨ ਿਬਉਹਾਰ ਿਮਿਥਆ ਭਜੁ ਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Give up other imaginary deeds and worship God. 
||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਭਗਤਾ ਈਤ ਆਗੈ ਟੇਕ ॥ 
God’s name is the resolve of  devotee here and support 
hereafter. 
ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਗੋਿਬੰਦ ਦੀਆ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕ ॥੧॥ 
By God’s grace the guru has bestowed wisdom 
knowledge and visualization. ||1|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸੰਮਰ੍ਥ ਸਰ੍ੀਧਰ ਸਰਿਣ ਤਾ ਕੀ ਗਹੀ  
I seek the refuge of the all-powerful Creator; cause of 
causes; 
ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਰਵਾਲ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਲਹੀ ॥੨॥੧੭॥੨੬॥ 
Nanak has attained the dust of  devotees of God; the 
process through which  salvation is attained. ||2||17||26|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਚਉਪਦੇ  
Goojaree, Fifth Mahalla, Fourth House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਛਾਿਡ ਸਗਲ ਿਸਆਣਪਾ ਸਾਧ ਸਰਣੀ ਆਉ ॥ 
Give up all your clever ideas, and seek the sanctuary of 
God’s devotees. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮਸੇਰੋ ਪਰ੍ਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ 
Sing the praises of the supreme transcendent Lord. ||1|| 
ਰੇ ਿਚਤ ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਰਾਿਧ ॥ 
O mind recite God’s name humbly. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਕਿਲਆਣ ਪਾਵਿਹ ਿਮਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਿਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



You shall obtain total peace and salvation; all troubles 
shall depart. ||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਭਾਈ ਿਤਸ ੁਿਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
Mother, father, children, friends and siblings - none is 
without Him. 
ਈਤ ਊਤ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ਸੰਗੀ ਸਰਬ ਰਿਵਆ ਸੋਇ ॥੨॥ 
Here and hereafter, He is the companion of the soul and 
pervades everywhere. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਜਤਨ ਉਪਾਵ ਿਮਿਥਆ ਕਛੁ ਨ ਆਵੈ ਕਾਿਮ ॥ 
Millions of imaginary plans, tricks, and efforts serve no 
purpose. 
ਸਰਿਣ ਸਾਧੂ ਿਨਰਮਲਾ ਗਿਤ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥੩॥ 
In the sanctuary of devotees one becomes pure and 
obtains salvation reciting God’s name. ||3|| 
ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੂ ਊਚਾ ਸਰਿਣ ਸਾਧੂ ਜੋਗੁ  
God is incomprehensible merciful, lofty and illustrious; 
offers refuge to His devotees.     
ਿਤਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਨਕਾ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥੪॥੧॥੨੭॥ 
O Nanak; he who has pre-ordained destiny attains it. 
||4||1||27|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਆਪਨਾ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦ ਹੀ ਰਮਹ ੁਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ  
Serve your guru forever and sing the praises of God. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਅਰਾਿਧ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਿਹ ਜਾਇ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਦ ॥੧॥ 
Recite God with every breath; will eliminate the filth from 
the mind. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਿਪ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
O my mind, recite the name of God. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਪਾਵਿਹ ਿਮਲੀ ਿਨਰਮਲ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall attain peace, contentment and pleasure and 
true destiny. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਉਧਾਿਰ ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਿਧ  
Recite God’s name in the company of devotees; will 
attain salvation. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਬਨਸੈ ਿਮਟ ੈਸਗਲ ਉਪਾਿਧ ॥੨॥ 
Lust, anger and ego will be dispelled and all troubles 
shall end. ||2|| 
ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਅਭਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿਣ ਤਾ ਕੀ ਆਉ ॥ 
The Lord is eternal, immortal and unexplainable; seek His 



sanctuary. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਰਾਿਧ ਿਹਰਦੈ ਏਕ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਉ ॥੩॥ 
Worship and enshrine the lotus feet of the Lord in your 
heart and focus your mind on one Lord with love. |3||  
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਰ੍ਿਭ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਬਖਿਸ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਆਿਪ  
When God becomes kind; He bestows salvation. 
ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਪ ॥੪॥੨॥੨੮॥ 
Reciting God’s name gives eternal peace. O Nanak recite 
His name. ||4||2||28|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਗਈ ਸੰਕਾ ਤੂਿਟ  
I recited God by guru’s grace. My doubt has vanished. 
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ਦੁਖ ਅਨੇਰਾ ਭੈ ਿਬਨਾਸੇ ਪਾਪ ਗਏ ਿਨਖੂਿਟ ॥੧॥ 
Pain, ignorance and fear have left me, and my sins have 
been dispelled. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
My mind is filled with love of the Name of the Lord. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਧਆਏ ਮਹਾ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite God’s name through an immaculate process in 
the company of devotees following their teachings. 
||1||Pause|| 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਸਫਲ ਿਸਮਰਤ ਨਾਮ  
Reciting God’s name is better than meditation penance 
and other rituals. 
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਆਿਪ ਰਾਖੇ ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥ 
God protects by His grace and fulfills all deeds. ||2|| 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨ ਿਬਸਰੁ ਕਬਹੂੰ ਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਸਮਰਥ  
O all mighty Lord; May I never forget You; 
ਗੁਣ ਅਿਨਕ ਰਸਨਾ ਿਕਆ ਬਖਾਨੈ ਅਗਨਤ ਸਦਾ ਅਕਥ ॥੩॥ 
What else can I say about Your virtues. They are limitless 
and indescribable forever? ||3|| 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਿਰ ਤਾਰਣ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾ ਕਰਣ ॥ 
You are the remover of pains and the savior of the poor, 
the compassionate Lord, the bestowal of mercy. 
ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨਾਮ ਿਸਮਰਣ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣ ॥੪॥੩॥੨੯॥ 
Reciting God’s name devotionally attains eternal status. 
Nanak has come to God’s refuge. ||4||3||29|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 



ਅਹੰਬੁਿਧ ਬਹੁ ਸਘਨ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ॥ 
The egotistic mind and the love of the worldly wealth are 
the most serious diseases. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਨੋ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥ 
Guru bestowed God’s name as the medicine the cure of 
everything. ||1|| 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਾਛੀਐ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥ 
Yearn for the dust of God’s devotees whole-heartedly. 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਲਹਿਹ ਪਾਿਤਕ ਗੋਿਬੰਦ ਲੋਚਾ ਪੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It eliminates the sins of millions of lifes. O God; fulfill my 
desire. ||1||Pause|| 
ਆਿਦ ਅੰਤੇ ਮਿਧ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
The desire hounds from the beginning, in the middle and 
at the end as well. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਕੀਰਤਨ ਗੋਿਬੰਦ ਰਮਣੰ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲ ॥੨॥ 
Reciting God’s name through guru’s teachings cuts away 
the net of death. ||2|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੂਠੇ ਸਦਾ ਆਵਾ ਗਵਣ ॥ 
Those cheated by lust, anger, greed and emotional 
attachment keep coming and going forever. 
ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਗੁਪਾਲ ਿਸਮਰਣ ਿਮਟਤ ਜੋਨੀ ਭਵਣ ॥੩॥ 
Reciting and worshipping God devotionally eliminates 
birth and death. ||3|| 
ਿਮਤਰ੍ ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਸੁਰ ਿਰਦ ਤੀਿਨ ਤਾਪ ਜਲੰਤ  
Friends, children, spouses and good people; burn in 
three fevers. 
ਜਿਪ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਦੁਖ ਿਨਵਾਰੇ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਜਨ ਸਤੰ ॥੪॥ 
Reciting God’s name joining the company of Godly saints 
eliminates pain. ||4|| 
ਸਰਬ ਿਬਿਧ ਭਰ੍ਮਤੇ ਪੁਕਾਰਿਹ ਕਤਿਹ ਨਾਹੀ ਛੋਿਟ  
Doing all kind of rituals cannot save anyone. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ॥੫॥੪॥੩੦॥ 
Nanak has taken shelter in the sacred feet of the infinite 
Lord. ||5||4||30|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦ ੇ 
Goojaree, Fifth Mahalla, Fourth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਰਾਿਧ ਸਰ੍ੀਧਰ ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥ 



Worship God the master of wealth the true Lord Almighty 
cause of causes. 
ਗੁਣ ਰਮਣ ਸਰ੍ਵਣ ਅਪਾਰ ਮਿਹਮਾ ਿਫਿਰ ਨ ਹੋਤ ਿਬਓਗੁ ॥੧॥ 
Reciting and listening to the glory of infinite Lord; you 
shall never feel separation from Him. ||1|| 
ਮਨ ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਉਪਾਸ ॥ 
O my mind; sit close to guru’s feet. 
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੰਤ ਿਸਮਰਿਣ ਕਾਿਟ ਜਮਦੂਤ ਫਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God the arguments and sufferings end and the 
noose of the devil of death gets cut. ||1||Pause|| 
ਸਤਰ੍ੁ ਦਹਨ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਹਨ ਅਵਰ ਕਛੁ ਨ ਉਪਾਉ ॥ 
Saying the name of God destroys the enemies when 
nothing else helps. 
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
O my God, be kind to Nanak so that he enjoys reciting 
Your name. ||2||1||31|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Goojaree, Fifth Mahalla: 
ਤੰੂ ਸਮਰਥ ੁਸਰਿਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸੁਖ ਰਾਇ ॥ 
You the almighty protect those who take to Your refuge, 
the destroyer of pain and bestowal of happiness. 
ਜਾਿਹ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ਿਨਰਮਲ ਗੁਣ ਪਰ੍ਭ ਗਾਇ ॥੧॥ 
Singing praises of flawless God eliminates sufferings fear 
and doubt. ||1|| 
ਗੋਿਵੰਦ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਠਾਉ ॥ 
O Lord of the universe; without You there is no other 
place for me. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਜਪੀ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O supreme Lord be kind to me that I recite Your name. 
||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਲਗੇ ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
Serving the guru I am attached to  Lord’s lotus feet; by 
good fortune, I am  attuned to God’s name. 
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ਕਵਲ ਪਰ੍ਗਾਸ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗੇ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਿਤਆਗੀ ॥੨॥ 
My heart bloomed in the company of devotees. I gave up 
the ill will. ||2|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਸਮਰੈ ਦੀਨ ਦਆੈਲਾ ॥ 
I sing praise of God; merciful to the meek twenty four 
hours a day. 



ਆਿਪ ਤਰੈ ਸੰਗਿਤ ਸਭ ਉਧਰੈ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥ 
He saves Himself and all the devotees. Other 
entanglements are erased. ||3|| 
ਚਰਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਿਥ ॥ 
I take refuge at Your feet, O God; God is with you here 
and hereafter. 
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੀ ਦੇ ਰਾਿਖਓ ਹਿਰ ਹਾਥ ॥੪॥੨॥੩੨॥ 
O God; Nanak has come to Your sanctuary. Save Him by 
giving Your hand. ||4||2||32|| 
ਗੂਜਰੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧  
Goojaree, Ashtapadees, First Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਅਲੇ ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ  
Five thieves live in this body. In spite of warning they still 
go to steal.  
ਿਤਰ੍ਹਦਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
One who protects himself O Nanak attains salvation. ||1|| 
ਚੇਤਹੁ ਬਾਸੁਦੇਉ  ਬਨਵਾਲੀ  ॥ 
Miss all pervading Lord that wears the garland all the 
time. 
ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਜਪਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite the rosary of God’s name in your mind. 
||1||Pause|| 
ਉਰਧ ਮੂਲ ਿਜਸ ੁਸਾਖ ਤਲਾਹਾ ਚਾਿਰ ਬੇਦ ਿਜਤੁ ਲਾਗੇ ॥ 
Its roots go up and the branches go down; the four Vedas 
are the fruit. 
ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਾਇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥ 
O Nanak; one who intuitively goes there, attunes to God. 
||2|| 
ਪਾਰਜਾਤੁ ਘਿਰ ਆਗਿਨ ਮੇਰੈ ਪਹੁਪ ਪਤਰ੍ ਤਤੁ ਡਾਲਾ ॥ 
The Elysian tree is in my yard full of flowers leafs and 
branches. 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਜਨ ਸੰਭੂ ਛੋਡਹੁ ਬਹੁਤੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥ 
The formless God is in every soul. Forget other 
entanglements! ||3|| 
ਸੁਿਣ ਿਸਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕੁ ਿਬਨਵੈ ਛੋਡਹੁ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ ॥ 
O devotee; listen to Nanak’s prayer. Give up the worldly 
entanglements. 



ਮਿਨ ਬੀਚਾਿਰ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨ ਕਾਲਾ ॥੪॥ 
Contemplate in your mind and devotionally miss one 
God. You will never be born or dead again. ||4|| 
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ ੋਿਸਖੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੋ ਵੈਦੁ ਿਜ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ ॥ 
He who teaches divine wisdom to his disciples is the 
guru. Likewise he who knows the disease is the doctor. 
ਿਤਸੁ ਕਾਰਿਣ ਕੰਮੁ ਨ ਧੰਧਾ ਨਾਹੀ ਧੰਧੈ ਿਗਰਹੀ ਜੋਗੀ ॥੫॥ 
One who has nothing to do calls himself a yogi at home. 
||5||  
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜੀਅਲੇ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁਿਤਸ ਮਾਇਆ ॥ 
He, who renounces lust, anger, ego, greed, attachment 
and the worldly pleasure. 
ਮਿਨ ਤਤੁ ਅਿਵਗਤੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
Recite the name of the sublime and indestructible God by 
guru’s grace. ||6|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਸਭ ਦਾਿਤ ਕਥੀਅਲੇ ਸੇਤ ਬਰਨ ਸਿਭ ਦੂਤਾ ॥ 
Contemplating divine wisdom is God’s gift. All other white 
robes are 
disguises only. 
ਬਰ੍ਹਮ ਕਮਲ ਮਧੁ ਤਾਸੁ ਰਸਾਦੰ ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੭॥ 
One who enjoys the Godly taste is not bothered by 
anything else. ||7|| 
ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪਤਰ੍ ਪਾਤਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੁਆਇਆ ॥ 
O Nanak that pot is so deep that it holds the whole 
universe in it. 
ਉਪਦੇਸ ਗੁਰ ੂ ਮਮ ਪੁਨਿਹ ਨ ਗਰਭ ੰਿਬਖੁ ਤਿਜ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥੮॥੧॥ 
Enticed by guru’s teachings does not taste the filth of the 
womb instead drinks the nectar. ||8||1|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Goojaree, First Mahalla: 
ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਿਹ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਰਿਹ ਸੁਮਾਰ ॥ 
O God; There is no limit to those who search for You. Do 
not know who and how many are there. 
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਇ ਅਭ ਅੰਤਿਰ ਤੰੂ ਸਮਰਥੁ ਸਚੁ ਦੇਵਣਹਾਰ ॥੧॥ 
As hard as one searches that much he receives! ||1|| 
ਐ ਜੀ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਅਧਾਰ ॥ 
O dear Lord, meditation, self-discipline and truth are my 
resolve. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Bless me with Your name, O Lord; that I worship You to 



the best of my ability and find peace. ||1||Pause|| 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਰਹਿਹ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ਏਕਾ ਏਕੀ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ॥ 
May I get in trance attuned to You contemplating only 
one word (God). 
ਜਲੁ ਥਲੁ ਧਰਿਣ ਗਗਨੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਆਪੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥ 
When there was no water land earth and sky, You came 
into existence by Yourself. ||2|| 
ਨਾ ਤਿਦ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨ ਛਾਇਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥ 
There was no intoxication or affect of the worldly, the sun, 
the moon or the infinite light! 
ਸਰਬ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਲੋਚਨ ਅਭ ਅੰਤਿਰ ਏਕਾ ਨਦਿਰ ਸੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰ ॥੩॥ 
Everything that we see was within You. You created the 
universe in one glance. ||3|| 
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ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਿਨ ਿਤਿਨ ਕੀਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਅਕਾਰ ॥ 
You created air, water and fire, Brahma, Vishnu and 
Shiva - the whole creation. 
ਸਰਬੇ ਜਾਿਚਕ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਅਪੁਨੈ ਬੀਚਾਰ ॥੪॥ 
All are beggars; You are bestowal O God. You give the 
way You think appropriate. ||4|| 
ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਜਾਚਿਹ ਪਰ੍ਭ ਨਾਇਕ ਦੇਦੇ ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ ॥ 
Billions beg of God the master; He keeps giving. His 
stores are never empty. 
ਊਂਧੈ ਭਾਂਡੈ ਕਛੁ ਨ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧ ੈਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਰੈ ਿਨਹਾਰ ॥੫॥ 
Upside down pot retains nothing. The nectar pours in the 
upright pot. ||5|| 
ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਿਰ ਜਾਚਿਹ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਜਾਿਚ ਕਰਿਹ ਜੈਕਾਰ ॥         
The mystics beg for mystic powers in trance, enjoy and 
use it if they get it. 
ਜੈਸੀ ਿਪਆਸ ਹਇੋ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਤੈਸੋ ਜਲੁ ਦੇਵਿਹ ਪਰਕਾਰ ॥੬॥ 
The type of thirst one has; so is the water the nature 
gives him to drink. ||6|| 
ਬਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਅਪੁਨਾ ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ ॥ 
Fortunate worships his guru. There is no difference 
between guru and God. 
ਤਾ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਜੋਹੈ ਬੂਝਿਹ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ॥੭॥ 
Those who contemplate guru’s teachings in the mind; the 
devil of death cannot rob and kill them. ||7|| 
ਅਬ ਤਬ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਿਰ ਪਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਰਜੰਨ ਦੀਜੈ ਿਪਆਿਰ ॥ 



I do not ask for anything else from God. Just want His 
name and love. 
ਨਾਨਕ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ  ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਮਾਗੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੮॥੨॥ 
Nanak, the rain bird, begs for the sacred water; O Lord, 
shower that; I praise God by Your kindness. ||8||2|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Goojaree, First Mahalla: 
ਐ ਜੀ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਆਵੈ ਫੁਿਨ ਜਾਵੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗਿਤ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ 
O beloved; those without the guru; do not attain salvation. 
They keep taking birth and death.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਨਾਮੇ ਗਿਤ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥੧॥ 
The guru-willed mortals attuned to God’s name attain 
salvation with honor. ||1|| 
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਈ ॥ 
O brother, recite God’s name with devotion. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਜਾਚੇ ਐਸੀ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He praises God by guru’s grace! That is the greatness Of 
God’s name. ||1||Pause|| 
ਐ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਭਖੇ ਕਰਿਹ ਿਭਿਖਆ ਕਉ ਕੇਤੇ ਉਦਰੁ ਭਰਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
O beloved, some wander in many disguises just to fill 
their belly. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
O mortal, there is no peace without worshipping God. 
Without the guru, pride does not depart. ||2|| 
ਐ ਜੀ ਕਾਲੁ ਸਦਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਠਾਢੇ ਜਨਿਮ ਜਨiਮ ਵੈਰਾਈ ॥ 
O beloved, the enemy death hovers over the head life 
after life. 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸੇ ਬਾਚੇ ਸਿਤਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ 
Those attuned to God through guru’s teachings are 
saved. The guru explained and implanted this in the 
mind. ||3|| 
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਦੂਤੁ ਨ ਸਕੈ ਸੰਤਾਈ ॥ 
The devil of death cannot bother and rob in guru’s refuge. 
ਅਿਵਗਤ ਨਾਥ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਾਤੇ ਿਨਰਭਉ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥ 
Those imbued with the imperishable and immaculate 
Lord and lovingly attached to the carefree Lord. ||4|| 
ਐ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਿਦੜਹੁ ਨਾਮੇ ਿਲਵ ਲਾਵਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਟੇਕ ਿਟਕਾਈ ॥ 
O beloved; recite God’s name attuning to Him through 
guru’s support.  
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਕਰਸੀ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਈ ॥੫॥ 



Whatever pleases Him, He does; the deeds cannot be 
erased. ||5|| 
ਐ ਜੀ ਭਾਿਗ ਪਰੇ ਗੁਰ ਸਰਿਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਮੈ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜੀ ਭਾਈ ॥ 
O beloved guru I am at your refuge. I do not have anyone 
else! 
ਅਬ ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪੁਕਾਰਉ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਸਖਾਈ ॥੬॥ 
Now I recite one God who supports from ages. ||6|| 
ਐ ਜੀ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਤੁਝ ਹੀ ਿਸਉ ਬਿਨ ਆਈ ॥ 
O dear, preserve the Honor of Your Name; I am at Your 
service. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਵਹੁ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥੭॥ 
May I visualize You by Your grace and burn my ego 
through guru’s teachings. ||7|| 
ਐ ਜੀ ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਰਹ ੈਨ ਦੀਸੈ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ਜਾਈ ॥ 
O dear, what should I ask of You? Nothing appears 
permanent; whoever comes into this world shall depart. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੀਜੈ ਿਹਰਦੈ ਕੰਿਠ ਬਣਾਈ ॥੮॥੩॥ 
Bless Nanak with the wealth of Your name that I enshrine 
it in my mind and throat. ||8||3|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Goojaree, First Mahalla: 
ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਮ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਮਿਧਮ ਹਿਰ ਸਰਣਾਗਿਤ ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ॥ 
O dear, I am not high or low or in the middle. I am Lord’s 
slave seeking Lord’s sanctuary. 
ਨਾਮ ਰਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਗ ਿਬਜੋਗ ਿਬਸਰਿਜਤ ਰੋਗ ॥੧॥ 
Those imbued with God’s Name are detached from the 
world and forget sorrow, separation and disease. ||1|| 
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ॥ 
O brother; God can be worshipped by guru’s grace only. 
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ਸਿਤਗੁਰ ਵਾਿਕ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾ ਜਮ ਕਾਿਣ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
With guru’s word on the tongue and God in the mind; the 
arrow or  accounting by the devil of death has no affect. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗੇ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਹਰੀ ॥ 
One who sings praises of the ever present God attains 
the reward of his choice. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਿਗ ਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਨਹਫਲ ਮੇਕ ਘਰੀ ॥੨॥ 
Every moment of life without missing God is useless. ||2||  



ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਿਨੰਦਕ ਗਿਤ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ 
O dear, the false has no place to go. The slanderer 
cannot attain salvation. 
ਰੋਸੁ ਕਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟ ੈਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੩॥ 
Even resenting, God does not change His blessings; it 
increases day by day. ||3|| 
ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਿਤ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮੇਰ ੈਠਾਕੁਿਰ ਆਿਪ ਿਦਵਾਈ ॥ 
O dear; nobody can erase guru’s gifts. My God gave it by 
Himself.  
ਿਨੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਿਨੰਦਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਿਤ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥ 
Those slanderers that do not like guru’s givings have 
their faces painted black. ||4|| 
ਐ ਜੀ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ਿਬਲਮ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥ 
O dear, if the slanderer goes to God’s refuge. God 
forgives and bestows salvation on him in an instant. 
ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਨਾਥੁ ਿਸਿਰ ਨਾਥਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥ 
The source of peace, Lord of the saints is realized 
through the guru. ||5|| 
ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਰਿਵਆ ਗੁਰਮਿਤ ਭਰ੍ਮਿਨ ਚੁਕਾਈ ॥ 
O dear, recite God by His grace. Guru’s teachings 
eliminate wandering. 
ਪਾਰਸੁ ਭੇਿਟ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੬॥ 
As touching philosopher’s stone changes iron into gold. 
Such is the greatness of the society of saints. ||6|| 
ਹਿਰ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭਾਈ ॥ 
Bathe your mind in God’s pure water. Dive in it through 
guru’s grace. 
ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੭॥ 
The soul merges with soul in the company of devotees. 
Taking birth ends. 
||7|| 
ਤੰੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਤਰੋਵਰੁ ਹਮ ਪੰਖੀ ਤੁਝ ਮਾਹੀ ॥ 
You are the great infinite tree of life; I am a bird sitting on 
it. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥ 
Grant Nanak with God’s name; may he sing His praises 
through guru’s teaching for ages. ||8||4|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪  Goojaree, First Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਗਿਤ ਪਰ੍ੇਮ ਆਰਾਿਧਤੰ ਸਚੁ ਿਪਆਸ ਪਰਮ ਿਹਤੰ ॥ 
Those thirsty for God in the mind worship God with love. 
ਿਬਲਲਾਪ ਿਬਲਲ ਿਬਨੰਤੀਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ਿਚਤ ਿਹਤੰ ॥੧॥ 
They weep cry and pray in love in their mind intuitively. 
||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ॥ 
Recite God’s name in the mind in God’s sanctuary. 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣ ਰਮ ਨਾਮ ਕਿਰ ਕਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite and listen to God’s name that takes across the 
world ocean. ||1||Pause|| 
ਏ ਮਨ ਿਮਰਤ ਸਭੁ ਿਚੰਤੰ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਰਮਣੰ ॥ 
O Humble and well-wisher mind, recite God through 
guru’s teachings. 
ਮਿਤ ਤਤੁ ਿਗਆਨੰ ਕਿਲਆਣ ਿਨਧਾਨੰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਮਿਨ ਰਮਣੰ ॥੨॥ 
Recite God’s name, the essence of knowledge, divine 
wisdom and salvation in your mind. ||2|| 
ਚਲ ਿਚਤ ਿਵਤ ਭਰ੍ਮਾ ਭਰ੍ਮ ੰਜਗੁ ਮਹੋ ਮਗਨ ਿਹਤੰ ॥ 
The mind wanders for wealth in the world enticed by false 
attachment. 
ਿਥਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਿਦੜੰ ਮਤੀ ਗੁਰ ਵਾਿਕ ਸਬਦ ਰਤੰ ॥੩॥ 
Worshipping God through guru’s teachings enshrines 
God in the mind forever. ||3|| 
ਭਰਮਾਿਤ ਭਰਮ ੁਨ ਚੂਕਈ ਜਗੁ ਜਨਿਮ ਿਬਆਿਧ ਖਪੰ ॥ 
Wandering around does not eliminate doubt. The world is 
hunted by birth and death.  
ਅਸਥਾਨੁ ਹਿਰ ਿਨਹਕੇਵਲੰ ਸਿਤ ਮਤੀ ਨਾਮ ਤਪੰ ॥੪॥ 
Without reciting God’s name through true teachings 
cannot attain salvation. ||4|| 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹਤੇ ਿਬਆਿਪਤੰ ਦੁਖੁ ਅਿਧਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥ 
The world is troubled by false attachment; suffers the 
pain of birth and death. 
ਭਜੁ ਸਰਿਣ ਸਿਤਗੁਰ ਊਬਰਿਹ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਰਮਣੰ ॥੫॥ 
Reciting God’s name in guru’s refuge  saves the devotee. 
||5|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਿਨਹਚਲ ਮਿਨ ਮਨੁ ਮਨੰ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੰ ॥ 
Accepting and following guru’s teaching, the mind 
becomes stable and contemplates peace.  
ਸੋ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਤੁ ਸਾਚੁ ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਸਾਰੰ ॥੬॥ 



The mind that has the essence of divine wisdom 
enshrined in it is pure. ||6|| 
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਤਰੁ ਭਵਜਲੁ ਮਨਾ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ॥ 
By devotional worship, one swims across the world 
ocean putting his mind to God’s lotus feet. 
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ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪਾਵਨੁ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਤਉ ਸਰਣੀ ॥੭॥ 
Enshrine God’s sacred name in the mind and your body 
in His sanctuary. ||7|| 
ਲਬ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਿਨਵਾਰਣੰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਾਿਸ ਮਨੰ  
Give up the wave of greed and recite God’s name. 
ਮਨੁ ਮਾਿਰ ਤੁਹੀ ਿਨਰੰਜਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਸਰਨੰ ॥੮॥੧॥੫॥ 
O formless God, control my mind, Nanak is at Your 
refuge. ||8||1||5|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ Goojaree, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਨਰਿਤ ਕਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਚਾਈ ॥ 
I dance, and make this mind dance as well. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥ 
By guru’s grace, I eliminate my ego.    
ਿਚਤੁ ਿਥਰੁ ਰਾਖੈ ਸੋ ਮੁਿਕਤੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਇਛੀ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 
One who keeps his mind stable attains salvation and the 
fruit of his desire. ||1|| 
ਨਾਚੁ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੈ ॥ 
O mind dance in front of the guru. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾਚਿਹ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਅੰਤੇ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If you dance by guru’s will, you attain peace and in the 
end, the fear of death shall leave you. ||Pause|| 
ਆਿਪ ਨਚਾਏ ਸੋ ਭਗਤੁ ਕਹੀਐ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰੁ ਆਿਪ ਲਾਏ ॥ 
One, whom God causes to dance, is called a devotee. He 
links us to His love. 
ਆਪੇ ਗਾਵੈ ਆਿਪ ਸੁਣਾਵੈ ਇਸੁ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥੨॥ 
He sings and explains and He puts this blind mind on the 
right path. ||2|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਚੈ ਸਕਿਤ ਿਨਵਾਰੈ ਿਸਵ ਘਿਰ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Dancing night and day eliminates ego. No one sleeps in 
God’s house  
ਸਕਤੀ ਘਿਰ ਜਗਤੁ ਸੂਤਾ ਨਾਚੈ ਟਾਪੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ ਮਨਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥ 



The world is asleep in ego. They dance and sing 
something else; the self-willed cannot worship God. ||3|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਿਵਰਿਤ ਪਿਖ ਕਰਮੀ ਨਾਚੇ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
The gods, mortals and ritualistic dance to their beat. The 
sages contemplate divine wisdom. 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਨਾਚੇ ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੁਿਧ ਵੀਚਾਰੀ ॥੪॥ 
The seekers, mystics dance in trance. The guru-willed 
contemplate divine wisdom. ||4|| 
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਨਾਚੇ ਿਜਨ ਲਾਗੀ ਹਿਰ ਿਲਵ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
The planets and solar systems dance in the universe; 
those who love You O God. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭੇ ਹੀ ਨਾਚੇ ਨਾਚਿਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ ॥੫॥ 
All beings and creatures dance and the four sources of 
creation dance. ||5|| 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਸੇਈ ਨਾਚਿਹ ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Those who please You, dance and the guru-willed 
embrace Your love through guru’s teachings. 
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਤਤੁ ਿਗਆਨੀ ਿਜਨ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੬॥ 
Those who obey Your command are real devotees and 
spiritually wise. ||6|| 
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਿਬਨੁ ਸੇਵਾ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Attuning to God with love is called worship. Cannot 
worship without service. 
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੭॥ 
If one self surrenders, he reflects on guru’s teachings and 
realizes God. ||7|| 
ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਰਿਥ ਬਹੁਤੁ ਲੋਕ ਨਾਚੇ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Many dance for the sake of wealth, only a few 
contemplate the reality. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਈੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥ 
Those, whom You bless, realize You by guru’s grace. ||8|| 
ਇਕੁ ਦਮੁ ਸਾਚਾ ਵੀਸਰੈ ਸਾ ਵੇਲਾ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ  
If one forgets God even for a moment, that time is 
wasted. 
ਸਾਿਹ ਸਾਿਹ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੯॥ 
Recite God with every breath. He shall unite you with Him 
by His grace. ||9|| 
ਸੇਈ ਨਾਚਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Those who please You, dance through guru’s teachings. 



ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧੦॥੧॥੬॥ 
Says Nanak, those who You bless, attain peace and 
contentment. ||10||1||6|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  
Goojaree, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥ 
 I cannot live without God as the child cannot live without 
milk. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 
The guru-willed realize the inaccessible and 
incomprehensible God by guru’s grace. I praise my guru. 
||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 
O my mind, praising God attains salvation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those guru-willed, whom You are kind, drink the nectar. 
||Pause|| 
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ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਿਨ ਸੇਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਤ ਰਹਿਹ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
Sanak, Sanandan and Naarad the sage serve You and 
recite Your name day and night.   
ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਜਨ ਆਏ ਿਤਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 
Servant Prahlaad sought Your sanctuary; You saved his 
honor. ||2|| 
ਅਲਖ ਿਨਰੰਜਨੁ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਮੁਰਾਰੀ  
One light of formless Lord is pervading everywhere. 
ਸਿਭ ਜਾਿਚਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਗਿਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥ 
All are beggars, You alone are the bestowal. All beg with 
hand spread out. ||3|| 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਨਤ ਿਨਆਰੀ ॥ 
God’s humble devotees sing the sacred unexplainable 
one of a kind sermon every day. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਿਤਨ ਕੇਰਾ ਆਿਪ ਤਰੇ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੪॥ 
Their life is fruitful; they and their dynasty attain salvation. 
||4|| 
ਮਨਮੁਖ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਆਪੇ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੀ ॥ 
The self-willed filled with false attachments are 



engrossed in duality and evil-mindedness. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਭਾਵੈ ਓਇ ਡੂਬੇ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥ 
They do not love the sermon of the humble saints, and 
drown along with their families. ||5|| 
ਿਨੰਦਕੁ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਓਹੁ ਮਲਭਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 
By slandering, the slanderer washes the filth of others; he 
eats filth of the worldly pleasure. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥ 
Troubled by slandering the saints, He is neither this side 
nor the other. ||6|| 
ਏਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਕਰਤੈ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 
God plays this whole drama! He the Creator creates 
everything. 
ਹਿਰ ਏਕੋ ਸੂਤੁ ਵਰਤੈ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਸੂਤੁ ਿਖੰਚੈ ਏਕੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 
God controls everything with one thread in all ages by 
pulling the thread. ||7|| 
ਰਸਿਨ ਰਸਿਨ ਰਿਸ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥ 
O mortal, sing God’s praises with love by developing 
God’s taste in the mind. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਿਰ ਰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥ 
Nanak does not ask for anything other than God’s name. 
He loves God’s sublime essence. ||8||1||7|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  
Goojaree, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਤੰੂ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਿਹ ਭੂਮਨ ਮਿਹ ਭੂਮਾ ॥ 
You are the emperor among kings and a great landlord 
among landlords. 
ਠਾਕੁਰ ਮਿਹ ਠਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ iਸਿਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥ 
You are the greatest among all masters. Your race is the 
highest of all races. 
||1|| 
ਿਪਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥ 
My father is wealthy and immortal. 
ਉਸਤਿਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਿਖ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What praises can I say, O Creator? Seeing Your play, I 
am wonder-struck. ||1||Pause|| 
ਸੁਖੀਅਨ ਮਿਹ ਸਖੁੀਆ ਤੰੂ ਕਹੀਅਿਹ ਦਾਤਨ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ॥ 



Among the peaceful, You are the most peaceful. Among 
givers, You are the greatest giver. 
ਤੇਜਨ ਮਿਹ ਤੇਜਵੰਸੀ ਕਹੀਅਿਹ ਰਸੀਅਨ ਮਿਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 
You are the most glorious among glorified. You enjoy 
most among listeners. ||2|| 
ਸੂਰਨ ਮਿਹ ਸੂਰਾ ਤੰੂ ਕਹੀਅਿਹ ਭਗੋਨ ਮਿਹ ਭੋਗੀ  
You are the greatest among warriors and most sublime 
enjoyer among enjoyers.  
ਗਰ੍ਸਤਨ ਮਿਹ ਤੰੂ ਬਡੋ ਿਗਰ੍ਹਸਤੀ ਜੋਗਨ ਮਿਹ ਜੋਗੀ ॥੩॥ 
Among householders, You are the great householder. 
Among yogis, You are the great Yogi. ||3|| 
ਕਰਤਨ ਮਿਹ ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਿਹ ਆਚਾਰਨ ਮਿਹ ਆਚਾਰੀ ॥ 
Among Creators, You are the greatest Creator. Among 
good character, You have the best character. 
ਸਾਹਨ ਮਿਹ ਤੰੂ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਿਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ 
Among bankers, You are the true banker. Among 
merchants, You are the greatest merchant. ||4|| 
ਦਰਬਾਰਨ ਮਿਹ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ ॥ 
Among courts, Yours court is highest. Your refuge is the 
most sublime. 
ਲਿਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ ਗਿਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥ 
Your wealth cannot be counted. Your coins cannot be 
counted. ||5|| 
ਨਾਮਨ ਮਿਹ ਤੇਰ ੋਪਰ੍ਭ ਨਾਮਾ ਿਗਆਨਨ ਮਿਹ ਿਗਆਨੀ ॥ 
Your respect is the highest of all. You are the wisest 
among the wise. 
ਜੁਗਤਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਜੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਿਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥ 
The process of realizing You and Your purifying bath are 
the most sacred. ||6|| 
ਿਸਧਨ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਧਾ ਕਰਮਨ ਿਸਿਰ ਕਰਮਾ ॥ 
Your power is the greatest among the mystics. Your 
virtues are the highest.   
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਆਿਗਆ ਹੁਕਮਨ ਿਸਿਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥ 
Among wills, Your will is supreme. Of commands, Your 
command is the supreme command. ||7||  
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ਿਜਉ ਬੋਲਾਵਿਹ ਿਤਉ ਬੋਲਹ ਸਆੁਮੀ ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥ 
As You cause me to speak, so I do, O Lord! I have no 
power. 



ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥ 
In the company of devotees O Nanak, sing His praises 
with love! ||8||1||8|| 
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  
Goojaree, Fifth Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨਾਥ ਨਰਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ॥ 
O Lord, man-lion incarnate, companion of the poor, divine 
purifier of sinners; 
ਭੈ ਤਰ੍ ਾਸ ਨਾਸ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਸਫਲ ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ ॥੧॥ 
O destroyer of fear and greed, merciful Lord, treasure of 
excellence, fruitful is Your service. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
O Lord, cherisher of the world the guru, Lord of the 
universe. 
ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਿਰ ਜਗ ਭਵ ਿਸੰਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I seek the sanctuary of Your feet, O kind Lord. Carry me 
across the terrifying world-ocean. ||1||Pause|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਨ ਮੁਰਾਿਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ॥ 
O God; dispeller of lust and anger, eliminator of 
intoxication of false attachment, destroyer of ego, 
beloved of the mind; 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਨਵਾਿਰ ਧਰਣੀਧਰ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੨॥ 
Free me from birth and death, o sustainer of the earth, 
and preserve my honor, o embodiment of supreme bliss. 
||2|| 
ਜਲਤ ਅਿਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਹਿਰ ਿਰਦ ਮੰਤ ॥ 
Many waves of desire of worldly wealth are burnt away, 
when guru’s spiritual wisdom is enshrined in the heart, 
through guru’s teachings. 
ਛੇਿਦ ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਿਚੰਤ ਮੇਿਟ ਪੁਰਖ ਅਨੰਤ ॥੩॥ 
Destroy my ego, O merciful Lord; erase my worries, O 
infinite primal Lord. ||3|| 
ਿਸਮਿਰ ਸਮਰਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ॥ 
Recite the name of the almighty Lord every moment with 
intent and peaceful posture. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ ॥੪॥ 
O merciful to the meek, perfectly blissful Lord, I beg for 



the dust of the feet of Your devotees. ||4|| 
ਮੋਹ ਿਮਥਨ ਦੁਰਤੰ ਆਸਾ ਬਾਸਨਾ ਿਬਕਾਰ ॥ 
The yearning for emotional attachment and difficult to 
control desires are useless. 
ਰਖੁ ਧਰਮ ਭਰਮ ਿਬਦਾਿਰ ਮਨ ਤੇ ਉਧਰੁ ਹਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੫॥ 
Please, preserve my faith, dispel doubts from my mind, 
and save me, O Lord. ||5|| 
ਧਨਾਿਢ ਆਿਢ ਭੰਡਾਰ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਹੋਤ ਿਜਨਾ ਨ ਚੀਰ ॥ 
Those who did not get clothes to wear have become rich 
through God’s blessing. 
ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਖ੍ ਸਰ੍ੀਧਰ ਭਏ ਗੁਣ ਮਿਤ ਧੀਰ ॥੬॥ 
The fool ignorant winked eyed became virtuous and 
content by God’s grace. ||6||  
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗਦੀਸ ਜਿਪ ਮਨ ਧਾਿਰ ਿਰਦ ਪਰਤੀਿਤ ॥ 
Recite God the bestowal of salvation and master of the 
world with love. 
ਜੀਅ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਰਬਤਰ੍ ਰਮਣੰ ਪਰਮ ਹੰਸਹ ਰੀਿਤ ॥੭॥ 
It is the way of the sacred saints to worship God; kind 
and merciful to all. ||7||    
ਦੇਤ ਦਰਸਨੁ ਸਰ੍ਵਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ॥ 
Reciting and listening to God’s praise intently realizes 
God. 
ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰ 
॥੮॥੧॥੨॥੫॥੧॥੧॥੨॥੫੭॥ 
God the bestowal of salvation to the sinners is always 
with everyone. ||8||1||2||5||1||1||2||57|| 
ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਿਸਕੰਦਰ ਿਬਰਾਿਹਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਉਣੀ  
Goojaree Ki Vaar, Third Mahalla, Sung In The Tune Of 
The Vaar Of Sikandar & Biraahim: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਮਮਤਾ ਮੁਆ ਜੀਵਣ ਕੀ ਿਬਿਧ ਨਾਿਹ ॥ 
This world perishes in attachment and possessiveness; 
no one knows the way to live. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਣ ਪਦਵੀ ਪਾਿਹ ॥ 
One, who walks in harmony with gurus will, obtains the 
supreme status of life. 
ਓਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ ਜੋ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਿਹ ॥ 



Those humble beings; who focus their mind to Lord’s 
feet, live forever. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, by His grace, God abides in the minds of the 
guru-willed and they merge in peace. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਅੰਦਿਰ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹੈ ਆਪੈ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਮਾਰ ॥ 
Suffering the pain of duality they are engrossed in worldly 
affairs. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਤੇ ਕਬਿਹ ਨ ਜਾਗਿਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਪਆਰ ॥ 
Those who are in love with the worldly wealth are 
sleeping in duality and never wake up. 
ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ਇਹ ੁਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥ 
Neither they recite God’s name nor they contemplate 
guru’s teaching. This is the conduct of the self-willed. 
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ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਿਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ 
॥੨॥ 
Without obtaining God’s name the life is a waste O 
Nanak; the devil of death kills and throws insults. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder (Ladder to divine wisdom): 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ  
He created Himself when there was nobody else. 
ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ਆਿਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 
He took His own advice, and whatever He did happened. 
ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤਰ੍ ੈ ਲੋਈ ॥ 
At that time, there was no sky no underworld, or the 
universe. 
ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਓਪਿਤ ਹੋਈ ॥ 
At that time, only the formless God existed - there was no 
creation. 
ਿਜਉ ਿਤਸੁ ਭਾਵ ੈਿਤਵੈ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ 
Whatever pleased Him, he did. There was no one other 
than Him. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਿਦਸੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 
My master is eternal. He is visualized following guru’s 
teachings. 
ਓਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਿਹ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ  



He never perishes; He never comes or goes. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸਵੇੀਐ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ  
So worship Him forever. He is merged in all. 
ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਿਕਉ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮ ੈਤੈ ਮਿਰ ਜਾਇ  
Why serve any other who takes birth and dies? 
ਿਨਹਫਲੁ ਿਤਨ ਕਾ ਜੀਿਵਆ ਿਜ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਆਪਣਾ ਅਵਰੀ ਕਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ 
॥ 
Those who do not realize the master and love others; 
their living is worthless. 
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਰਤਾ ਕੇਤੀ ਦyਇ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, no one knows how much punishment the 
Creator inflicts them. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ੋਵਰਤੈ ਸਚੁ ॥ 
Recite God’s name. God pervades all. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਇ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ॥ 
O Nanak, understanding God’s command, one gets 
accepted and obtains the fruit of truth. 
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਿਫਰੈ ਹੁਕਮੈ ਮੂਿਲ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਚੁ ਿਨਕਚੁ ॥੨॥ 
He wanders around telling stories but he does not 
understand God’s command at all. He is blind, the false 
of the false. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਿਸਰ੍ਸਟੀ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
Union and separation is the foundations of the universe. 
ਹੁਕਮੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
By His command, God created the universe infused His 
divine light in it. 
ਜੋਤੀ ਹੰੂ ਸਭੁ ਚਾਨਣਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸਣੁਾਇਆ ॥ 
Everything lights up by God’s light. Guru‘s teachings 
explain that. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva, the three dispositions were 
put to work. 
ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਲੁੂ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤੁਰੀਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
He sowed the seed of worldly wealth but the peace 
prevails in fourth stage. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ 



Whatever pleases guru is a meditation and penance. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਿਡਆਈ ਪਾਵੈ ॥ 
Attains honor adhering to guru’s will. 
ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਗੁਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ 
O Nanak, renouncing ego, one merges with the guru. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥ 
Only a few receive guru’s lessons. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੈ ॥੨॥ 
O Nanak, he who God blesses with this honor, receives 
it. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਿਗਆਨੁ ਹੈ ਿਬਖਮੁ ਅਿਤ ਭਾਰੀ  
Emotional attachment to worldly wealth is utter 
ignorance! 
ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹ ੁਲਿਦਆ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ 
Loaded with the stones of sin, how can the boat cross 
over? 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਤੀ ਰਿਤਆ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ 
 Attuned to God’s devotional worship; carries across the 
world ocean.  
ਗੁਰਸਬਦੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਹਉਮ ੈਛਿਡ ਿਵਕਾਰੀ ॥ 
The mind becomes pure through guru’s teachings. The 
useless ego goes away. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੀ ॥੩॥ 
Recite God’s name that bestows salvation. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਕਬੀਰ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੈ ਭਾਇ ॥ 
O Kabeer, the gate of liberation is narrow, less than one-
tenth of a mustard seed. 
ਮਨੁ ਤਉ ਮੈਗਲੁ ਹੋਇ ਰਹਾ ਿਨਕਿਸਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਜਾਇ ॥ 
The mind has become as big as an elephant; how can it 
pass through this gate? 
ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥ 
If one meets such a guru; he blesses by his grace. 
ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਜੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥ 
Then, the gate of liberation becomes wide open and one 
easily passes through. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 



ਨਾਨਕ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਅਿਤ ਨੀਕਾ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥ 
O Nanak, the gate of liberation is very narrow; only the 
very tiny can pass through. 
ਹਉਮ ੈਮਨੁ ਅਸਥੂਲੁ ਹੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਵਚੁ ਦੇ ਜਾਇ ॥ 
The egotistic mind is large. How can it pass through? 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਹਉਮ ੈਗਈ ਜੋਿਤ ਰਹੀ ਸਭ ਆਇ ॥ 
The ego departs meeting the guru and one fills with the 
divine light. 
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ਇਹੁ ਜੀਉ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
This soul is liberated forever, and remains absorbed in 
peace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਪਰ੍ਿਭ ਸੰਸਾਰ ੁਉਪਾਇ ਕੈ ਵਿਸ ਆਪਣੈ ਕੀਤਾ ॥ 
God created the universe, and He kept under His control. 
ਗਣਤੈ ਪਰ੍ਭੂ ਨ ਪਾਈਐ ਦੂਜੈ ਭਰਮੀਤਾ ॥ 
God cannot be realized by mere talk; the mortal wanders 
in doubt. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਬੁਿਝ ਸਿਚ ਸਮੀਤਾ ॥ 
Meeting the guru, one self surrenders; realizes and 
merges with truth. 
ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲੀਤਾ ॥ 
The ego is eradicated through guru’s teaching and unites 
with God. 
ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਿਪ ਆਪੇ ਿਵਗਸੀਤਾ ॥੪॥ 
God knows everything, and He does everything and 
enjoys everything. ||4|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ  ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਨ ਲਾਇਓ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਓ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
If one does not believe in guru; God’s name does not 
enshrine in his mind. 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਿਵਆ ਿਕਆ ਜੁਗ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ਆਇ ॥ 
Cursed is such a life. What did he gain by coming into the 
world? 
ਮਾਇਆ ਖੋਟੀ ਰਾਿਸ ਹੈ ਏਕ ਚਸੇ ਮਿਹ ਪਾਜੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥ 
The worldly wealth is false. The secret comes open in a 
moment. 
ਹਥਹੁ ਛੁੜਕੀ ਤਨੁ ਿਸਆਹੁ ਹਇੋ ਬਦਨੁ ਜਾਇ ਕੁਮਲਾਇ ॥ 
When it slips from his hand the body turns black and his 



face withers away. 
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Those who focus their mind to the guru; peace comes to 
abide in their minds. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Recites God’s name with love and attune to God’s name.  
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਸੋ ਧਨੁ ਸਉਿਪਆ ਿਜ ਜੀਅ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
O Nanak, the guru has bestowed the wealth, which 
absorbs in the mind. 
ਰੰਗੁ ਿਤਸੈ ਕਉ ਅਗਲਾ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਇ ॥੧॥ 
They are imbued with supreme love; it increases day by 
day. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਿਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ  
The worldly wealth is like a serpent, encircling the world. 
ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਿਫਿਰ ਖਾਇ  
Whoever serves her, she destroys him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਿਤਿਨ ਮਿਲ ਦਿਲ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥ 
Some guru-willed the medicine man may crush and keep 
under his feet. 
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਿਜ ਸਿਚ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak; those attuned to truth are saved. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥ 
The minstrel cries that God may listen! 
ਅੰਦਿਰ ਧੀਰਕ ਹੋਇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਸੀ ॥ 
If his mind is content, he will realize God. 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਸੀ ॥ 
Whatever is written in his fate, that is what he does. 
ਜਾ ਹੋਵੈ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ॥ 
When God bestows His grace, then the mortal reaches 
the destiny. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਅਿਤ ਵਡਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਲਾਇਸੀ ॥੫॥ 
My God is great; He unites the guru-willed with Him. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹ ੁਏਕੁ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਹਜੂਿਰ ॥ 
There is one God of all; He remains ever-present. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨਈ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਿਰ ਦੂਿਰ ॥ 
O Nanak; one who does not obey God’s command! God 



remains far from him in spite of being in the mind. 
ਹੁਕਮੁ ਭੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਮਨਾਇਸੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥ 
They obey God’s command, to whom He bestows His 
grace. 
ਹੁਕਮੁ ਮੰਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ੇਮ ਸਹੁਾਗਿਣ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Obeying His command, one obtains peace. Love makes 
a happy soul-bride. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਰੈਿਣ ਸਬਾਈ ਜਿਲ ਮੁਈ ਕੰਤ ਨ ਲਾਇਓ ਭਾਉ  
The whole night has passed by, but the husband showed 
no interest. 
ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਵਸਿਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਿਪਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਹਿਰ ਰਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak the soul-bride dwells in peace; who has beloved 
Lord as her husband. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਿਰ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ  
I wandered through the whole world. One God is the only 
bestowal. 
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ  
God the creator of destiny cannot be attained by other 
efforts. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਿਰ ਸਹਜੇ ਜਾਤਾ  
God enshrines in the mind through guru’s teachings and 
realized intuitively. 
ਅੰਦਰਹੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਤਾ ॥ 
The fire of desire extinguishes from the mind bathing in 
God’s sacred pool. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੋਲਾਤਾ  ||੬॥ 
Great is the admiration of the great; the guru-willed 
realize it. ||6|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਿਕਆ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਿਜ ਪਇਆ ਹੀ ਛਿਡ ਜਾਇ ॥ 
What a love between body and soul; if it leaves while 
sleeping? 
ਏਸ ਨੋ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਿਕ ਖਵਾਲੀਐ ਿਜ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Why feed it by telling lies? If it does not go with you when 
you leave. 
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ਕਾਇਆ ਿਮਟੀ ਅੰਧੁ ਹੈ ਪਉਣੈ ਪਛੁਹੁ ਜਾਇ ॥ 



The body is merely blinding dust; go and ask the wind. 
ਹਉ ਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵਾ ਜਾਇ ॥ 
Enticed by the worldly wealth; I keep coming and going. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਤੋ ਖਸਮ ਕਾ ਿਜ ਰਹਾ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, not obeying God’s will; how can one merge 
with truth. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਏਕੋ ਿਨਹਚਲ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੋਰ ੁਧਨੁ ਆਵੈ ਜਾਇ  
The wealth of God’s name is eternal. Other wealth keeps 
coming and going. 
ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਸਕਰੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਕਈ ਨਾ ਓਚਕਾ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 
Thieves cannot steal this wealth, nor can a cheat take it 
away. 
ਇਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜੀਐ ਸੇਤੀ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜੀਐ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥ 
This wealth is embedded in the soul, and it goes with the 
soul. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਿਖ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
It is obtained from the perfect guru; the self-willed do not 
receive it. 
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਿਟਆ ਆਇ ॥੨॥ 
Blessed are the traders, O Nanak, who earned the wealth 
of God’s name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਅਿਤ ਵਡਾ ਸਚੁ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 
My master is the greatest, true, deep and unfathomable. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਤਸ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਚੀਰਾ  
The whole world is under His control; everything is His 
image. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਿਨਹਚਲੁ ਧਨੁ ਧੀਰਾ ॥ 
By guru’s grace the eternal wealth and peace is obtained. 
ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਟੇੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 
By His grace, the Lord dwells in the mind by surrendering 
to the great guru. 
ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਲਾਿਹਆ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ॥੭॥ 
The virtuous praise the ever-stable, permanent perfect 
Lord. ||7|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਦਾ ਜੀਿਵਆ ਜੋ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਰਹਿਰ ਿਤਆਗਦੇ ਦੁਖੁ ਹਉਮ ੈਪਾਪ ਕਮਾਇ 
॥ 



Cursed is the life of those who forsake and throw away 
the peace of God’s name and suffer pain of doing 
egotistic and sinful deeds. 
ਮਨਮੁਖ ਅਿਗਆਨੀ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਪੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥ 
The self-willed ignorant troubled by the worldly wealth 
cannot understand anything. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਓਇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ ॥ 
They do not attain peace here and hereafter and repent 
while leaving. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਿਤਸੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
One who recites God’s name by guru’s grace eliminates 
ego. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਆਇ ਪਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, one who has pre-ordained destiny, comes and 
falls at guru’s feet. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖੁ ਊਧਾ ਕਉਲੁ ਹੈ ਨਾ ਿਤਸ ੁਭਗਿਤ ਨ ਨਾਉ ॥ 
The self-willed is an upside down pot. He cannot contain 
worship or God’s name. 
ਸਕਤੀ ਅੰਦਿਰ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜੁ ਿਤਸ ਕਾ ਹੈ ਉਪਾਉ ॥ 
He remains engrossed in material wealth, and his efforts 
are false. 
ਿਤਸ ਕਾ ਅੰਦਰੁ ਿਚਤੁ ਨ ਿਭਜਈ ਮੁਿਖ ਫੀਕਾ ਆਲਾਉ ॥ 
His mind does not agree and he talks silly. 
ਓਇ ਧਰਿਮ ਰਲਾਏ ਨਾ ਰਲiਨ,  ਓਨਾ ਅੰਦਿਰ ਕੂੜੁ ਸੁਆਉ ॥ 
He does not mix with the faithful; he is filled with 
falsehood. 
ਨਾਨਕ ਕਰਤੈ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਬੋਿਲ ਡੁਬੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੇ ਜਿਪ ਹਿਰ 
ਨਾਉ ॥੨॥ 
God has set the system such a way that the self-willed lie 
and drown, the guru-willed attain salvation reciting God’s 
name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਵਡਾ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ  
Without realizing they wander in a circle and keep coming 
and going. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨ ਕੀਤੀਆ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥ 
One, who has not served the guru, shall depart regretting 
in the end. 



ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥ 
One meets the guru by God’s grace and eliminates ego. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਿਵਚਹੁ ਉਤਰੈ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥ 
Hunger and thirst depart from within, and peace dwells in 
the mind. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਹਰਦੈ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥ 
Praise God intently forever. ||8|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਜ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਵੇੇ ਆਪਣਾ ਿਤਸ ਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਇ  
People worship the one who worships his guru. 
ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਿਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹ ੈਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Obtaining God’s name is the highest achievement. 
ਅੰਤਿਰ ਸੀਤਲ ਸਾਿਤ ਵਸੈ ਜਿਪ ਿਹਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
Reciting God’s name attains soothing, peace and 
contentment. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਖਾਣਾ ਅਿਮਰ੍ਤੁ ਪੈਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹਇੋ ॥੧॥ 
O Nanak food and drink become sacred reciting God’s 
name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਪਾਵਿਹ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
O mind, listening to guru’s teachings realizes God the 
treasure of virtues. 
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ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮ ੈਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ  
Enshrining God the bestowal of peace in the mind 
eliminates ego and false pride. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਗੈ ਿਧਆਨੁ ॥੨॥ 
O Nanak, when God bestows his grace; one worships 
God devotionally. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਿਵਤਾ ॥ 
Truthfulness, contentment is good but the guru-willed is 
sacred. 
ਅੰਦਰਹੁ ਕਪਟੁ ਿਵਕਾਰੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਿਜਤਾ ॥ 
Eliminating wickedness and deception, the mind is 
conquered with ease. 
ਤਹ ਜੋਿਤ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਅਨੰਦ ਰਸ ੁਅਿਗਆਨੁ ਗਿਵਤਾ ॥ 
The soul gets enlightened, becomes joyous and the 
ignorance departs. 



ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪਰਗਟੁ ਿਕਤਾ  
Praising God all the time brings virtues. 
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਇਕੋ ਹਿਰ ਿਮਤਾ ॥੯॥ 
One Lord is the giver and friend of all. ||9|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦੇ ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਕਹੀਐ ਿਜ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Attunes to God day and night, who realizes God, and is 
called the divine scholar.   
ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਛੈ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਿਤਸੁ ਜਾਏ ॥ 
One who practices truth and self-restraint consulting the 
guru. His disease of ego departs. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਏ 
He gathers Godly virtues by praising God; the soul 
merges with soul. 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਜ ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਸਮਾਏ ॥ 
There is a rare divine person in today’s age that 
eliminates ego and merges with God. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸ ਨੋ ਿਮਿਲਆ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਜ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੧॥ 
One who recites God’s name day and night O Nanak, 
meeting him attains eternal peace. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਮਨਮੁਖ ਅਿਗਆਨੀ ਰਸਨਾ ਝੂਠੁ ਬੋਲਾਇ ॥ 
Filled with deception, self-willed and ignorant tells lies. 
ਕਪਿਟ ਕੀਤੈ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੀਜੈ ਿਨਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਇ ॥ 
God is not pleased through deception, He hears and 
sees everything. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜਾਇ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੈ ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹੋ ਸੁਆਇ ॥ 
He preaches the world the love of duality for the sake of 
evil wealth and false attachment. 
ਇਤੁ ਕਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
By doing so, he suffers pain; he is born and dead and 
keeps coming and going. 
ਸਹਸਾ ਮੂਿਲ ਨ ਚੁਕਈ ਿਵਿਚ ਿਵਸਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥ 
His doubts do not end and he rots in filth. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥ 
Whoever God bestows His grace, listens to guru’s 
teachings. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਅੰਿਤ ਛਡਾਇ ॥੨॥ 
He recites God’s name, sings praises of God’s name and 



God’s name frees him in the end. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਓਨੁ ਤੇ ਪੂਰ ੇਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Those who obey Lord’s command are perfect in the 
world. 
ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
They serve their master contemplating the teachings of 
the perfect guru. 
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਪਆਿਰ ॥ 
They serve and worship God through the love of guru’s 
teachings. 
ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪਾਇਆ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਉਮ ੈਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ॥ 
Those who eliminate their ego realize the destiny. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਪ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧੦॥ 
O Nanak the guru-willed merge with God reciting and 
enshrining God’s name in the mind. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਧਆਨ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
Enshrining God’s name, the divine music plays in the 
mind of the guru-willed intuitively. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਨਿਦਨੁ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
The guru-willed remains imbued with God’s love, night 
and day; God’s name pleases his mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਵੇਖਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲਿਹ ਗੁਰਮਿੁਖ ਹਿਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥ 
The guru-willed sees God, says God and absorbs in God 
intuitively. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਿਤਮਰ ਅਿਗਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
O Nanak, the guru-willed attains divine wisdom and the 
darkness of ignorance disappears. 
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਹਵੈੋ ਧੁਿਰ ਪੂਰਾ ਿਤਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
Those who have pre-ordained destiny, those guru-willed 
recite God’s name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਨਾ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸਬਿਦ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Those who do not serve the guru and do not love his 
teachings! 
ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਨ ਿਧਆਇਆ ਿਕਤੁ ਆਇਆ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
They do not recite God’s name intuitively; why did they 
come into the world? 



ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈਐ ਿਵਸਟਾ ਸਦਾ ਖੁਆਰੁ  
They take birth again and again and rot in the filth. 
ਕੂੜੈ ਲਾਲਿਚ ਲਿਗਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰ ੁ॥ 
Attached to false greed they are neither this side nor the 
other side. 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਿਜ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਿਰ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed are saved; the Creator unites 
them with Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਭਗਤ ਸਚੈ ਦਿਰ ਸੋਹਦੇ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਹਾਏ ॥ 
Devotees attuned to God through true guru’s teachings 
look adorable at God’s door. 
ਹਿਰ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਤਨ ਊਪਜੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਸਾਏ  
Lord’s Love wells up in them attracted by His love. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਹਿਹ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਪਆਏ ॥ 
Imbued by God’s love they remain imbued and the 
tongue enjoys God’s taste. 
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 
Those who realize God; enshrine God in the mind, their 
lifes are fruitful. 
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਿਫਰੈ ਿਬਲਲਾਦੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥੧੧॥ 
Without the guru, they wander around in misery. They are 
ruined engrossed in duality. ||11|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਕਿਲਜੁਗ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਭਗਤੀ ਖਿਟਆ ਹਿਰ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 
In today’s age realizing the treasure of God’s name 
through worship attains high status. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Serving the guru enshrines God’s name in the mind and 
recites day and night. 
ਿਵਚੇ ਿਗਰ੍ਹ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਉਦਾਸੀ ਹਉਮ ੈਮੋਹ ੁਜਲਾਇਆ ॥ 
One gets detached living at home through guru’s 
teachings and burns away the false attachments. 
ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਕੁਲ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇਆ ॥ 
He saves himself and the whole world. Blessed is the 
mother who gave birth to him. 
ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਿਜਸ ੁਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
One, upon whom God bestows His grace from destiny, 



meets such a guru. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਭਰ੍ਿਮ ਭੁਲਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
Servant Nanak praises his guru, who showed me the 
way; I was lost in doubt. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਵੇਿਖ ਭੁਲੇ ਿਜਉ ਦੇਿਖ ਦੀਪਿਕ ਪਤੰਗ ਪਚਾਇਆ ॥ 
They forget everything seeing the three qualities of the 
worldly wealth, like a moth forgets seeing the light. 
ਪੰਿਡਤ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖਿਹ ਿਦਖਾ ਿਕਨੈ iਕਹੁ ਆਿਣ ਚੜਾਇਆ ॥ 
Lost in the mind the pandit keeps looking how much 
money anyone offers. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜਿਹ ਿਨਤ ਿਬਿਖਆ ਨਾਵਹੁ ਦਿਯ ਖੁਆਇਆ ॥ 
Engrossed in duality he reads useless stories being 
without God’s name. 
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਿਨਆਸੀ ਭੁਲੇ ਓਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਹੁ ਗਰਬੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
The Yogis, the wandering hermits and the disenchanted 
are lost because they became proud. 
ਛਾਦਨੁ ਭੋਜਨੁ ਨ ਲੈਹੀ ਸਤ ਿਭਿਖਆ ਮਨਹਿਠ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
They do not accept the true donations of clothes and 
food. They are wasting their life in ego and stubbornness. 
ਏਤਿੜਆ ਿਵਚਹੁ ਸੋ ਜਨੁ ਸਮਧਾ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
A person who recites God’s name, his service material is 
worthwhile. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸਿਭ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥ 
O Nanak, who do we complain to; they do what God 
makes them do! ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਰੇਤੁ ਹੈ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰਾ  
Emotional attachment, worldly wealth lust, anger and ego 
are demons.   
ਏਹ ਜਮ ਕੀ ਿਸਰਕਾਰ ਹੈ ਏਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਉਪਿਰ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 
They are in the hands of the devil of death. He hits them 
with a heavy stick. 
ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਮਿਗ ਪਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਪਆਰਾ ॥ 
The self-willed in love of duality are led to the path of 
death. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧ ੇਮਾਰੀਅਿਨ ਕੋ ਸੁਣੈ ਨ ਪੂਕਾਰਾ ॥ 
In the city of death, they are tied up and beaten. No one 
hears their cries. 



ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੧੨॥ 
One whom God blesses; the guru-willed meets the guru 
and attains salvation. ||12|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਹਉਮ ੈਮਮਤਾ ਮਹੋਣੀ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ  
The ego, false pride is enticing. It consumes the self-
willed. 
ਜੋ ਮੋਿਹ ਦੂਜੈ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਿਤਨਾ ਿਵਆਿਪ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ 
Those attracted by duality are caught in it and remain 
stuck. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰਜਾਲੀਐ ਤਾ ਏਹ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
It goes away by burning through guru’s teaching. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
God’s name enshrines in the mind. The mind and body 
get cleansed. 
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, Lord’s name is the antidote to the worldly 
wealth. The guru-willed realize it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੇਤਿੜਆ ਜੁਗ ਭਰਿਮਆ ਿਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
This mind wandered through many ages; it does not 
remain stable. It continues coming and going. 
ਹਿਰ ਭਾਣਾ ਤਾ ਭਰਮਾਇਅਨੁ ਕਿਰ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਉਪਾਇ ॥ 
It wanders around by God’s will. God set this play up. 
ਜਾ ਹਿਰ ਬਖਸੇ ਤਾ ਗੁਰ ਿਮਲੈ ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 
One meets the guru by God’s grace. Then he becomes 
stable and merges with God. 
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ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾ ਿਕਛੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, only mind conquers the mind, nothing dies or 
goes away. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਿਮਲਣਾ ਸੰਜੋਗੀ ॥ 
The body is the fortress of the infinite Lord; it is obtained 
by luck. 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਆਿਪ ਵਿਸ ਰਿਹਆ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ 
God dwells in the body and enjoys the pleasures. 
ਆਿਪ ਅਤੀਤੁ ਅਿਲਪਤੁ ਹੈ ਿਨਰਜੋਗੁ ਹਿਰ ਜੋਗੀ 
He remains detached and hidden; detached yet God  is 



the yogi; 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਕਰੇ ਹਿਰ ਕਰੇ ਸ ੁਹੋਗੀ ॥ 
He does whatever He pleases, and whatever He does, 
happens. 
ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਲਿਹ ਜਾਿਹ ਿਵਜੋਗੀ ॥੧੩॥ 
O guru-willed, recite God’s name. The pain of separation 
will disappear. ||13|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਿਪ ਅਖਾਇਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਸਇੋ ॥ 
He makes us praise Him. He is realized by guru’s 
teachings. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ 
His praise and admiration is great! Only a few guru-willed 
realize it. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹ ੈਸਿਚ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 
True is the praise of God’s sermon. Through that one 
merges with God. 
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹਇੋ ॥੧॥ 
O Nanak, praising God with love unites with God by pre-
ordained destiny. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ॥ 
Singing God’s praises through guru’s teachings the 
tongue looks adorable. 
ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਈ ॥ 
Through perfect guru’s teachings one visualizes God. 
ਵਡਭਾਗੀਆ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਮਹੁਹੁ ਕਢਾਈ ॥  
God makes the fortunate to admire God from the mouth.           
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਹ ਸਈੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥ 
Those who praise God from the heart; people come to 
worship them. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥ 
True love is pre-ordained O Nanak. Those with true love 
attain honor in God’s court. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜਹ੍ਹ੍  ਭੀਤਿਰ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥ 
Within the fortress of body, are the hard and rigid doors 
of falsehood, deception and pride. 
ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਿਗਆਨੀ ॥ 



Deluded by doubt, the blind ignorant self-willed cannot 
see them. 
ਉਪਾਇ ਿਕਤੈ ਨ ਲਭਨੀ ਕਿਰ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਵਾਨੀ ॥ 
They cannot be found by any effort; many pretenders 
tried in vain and got tired. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨੀ  
Those doors open through guru’s teaching reciting God’s 
name. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਬਰਖੁ ਹੈ ਿਜਨ ਪੀਆ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ॥੧੪॥ 
God is the tree of nectar. Those who drink it get satisfied. 
||14|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਰੈਿਣ ਸੁਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥ 
Singing God’s praises the night passes in peace. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ  
Singing the praises of God attains peace O my mother! 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Singing God’s praises attunes the mind to God. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇ ॥ 
Singing God’s praises is pre-ordained, that makes a 
person to sing. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥ 
Singing God’s praise one attains honor. 
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਿਤ ਰਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, one sings God’s praises by God’s will. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹ ੈਗੁਰਮੁਿਖ ਲਧੀ ਭਾਿਲ  
Singing God’s praises is the true sermon. The guru-willed 
search and find it. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਬਦ ੇਉਚਰੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਿਹਰਦੈ ਨਾਿਲ ॥ 
Sing the praises of God through guru’s teachings from 
your heart. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਗੁਰਮਿੁਖ ਭਾਿਲ ॥ 
Singing God’s praises attains divinity. The guru-willed 
find it with ease. 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥ 
O Nanak, those who recite God’s name from the heart 
are fortunate. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 



ਏ ਮਨਾ ਅਿਤ ਲੋਭੀਆ ਿਨਤ ਲੋਭੇ ਰਾਤਾ ॥ 
O my greedy mind, you are full of greed.  
ਮਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਦਹ ਿਦਸ ਿਫਰਾਤਾ ॥ 
Enticed by the worldly wealth you wander in ten 
directions. 
ਅਗੈ ਨਾਉ ਜਾਿਤ ਨ ਜਾਇਸੀ ਮਨਮੁਿਖ ਦੁਖੁ ਖਾਤਾ ॥ 
Your name and social status does not go with you 
hereafter; the self-willed is consumed by pain. 
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸ ੁਨ ਚਿਖਓ ਫੀਕਾ ਬੋਲਾਤਾ ॥ 
Your tongue does not taste the sublime essence of God; 
it speaks bland words. 
ਿਜਨਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਿਖਆ ਸੇ ਜਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਤਾ ॥੧੫॥ 
Those guru-willed who drink the nectar are satisfied. 
||15|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜ ਸਚਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ 
Sing the praises of the one, who is true, thoughtful and 
unfathomable. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜ ਗੁਣਦਾਤਾ ਮਿਤ ਧੀਰੁ ॥ 
Sing the praises of the one, who is the bestowal of virtues 
intellect and peace. 
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Sing the praises of the one, who lives in everyone. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜ ਦੇਦਾ ਿਰਜਕੁ ਸਬਾਿਹ ॥ 
Sing the praises of the one, who gives food to everyone. 
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਇਕੋ ਕਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak Sing the praises of the one, who is realized by 
guru’s grace. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮਖੁ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਮਨਮੁਖ ਮਰਿਹ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥ 
Sing God’s praises forever. The self-willed die eating 
poison. 
ਓਨਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਨ ਭਾਵਈ ਦੁਖੇ ਦੁਿਖ ਿਵਹਾਇ  
They have no love for Lord’s praises; they spend their 
lives in misery. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਣਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਹ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The guru-willed drink nectar and sing God’s praises with 
love. 



ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਹ ਸ ੇਜਨ ਿਨਰਮਲੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, those who sing God’s praises are pure, they 
understand the universe. ||2||  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸੇਵਾ ਭਗਿਤ ਬਨੀਜੈ ॥ 
By Lord’s will, one meets the guru, serves and worships 
God. 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਸੁ ਪੀਜੈ  
God enshrines in the mind by God’s will. One drinks 
God’s essence with ease. 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਿਨਤ ਲੀਜੈ ॥ 
By Lord’s will, one finds peace, and continuously earns 
the profit. 
ਹਿਰ ਕੈ ਤਖਿਤ ਬਹਾਲੀਐ ਿਨਜ ਘਿਰ ਸਦਾ ਵਸੀਜੈ ॥ 
He is seated on God’s throne, and dwells there forever. 
ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਿਤਨੀ ਮੰਿਨਆ ਿਜਨਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲੀਜੈ ॥੧੬॥ 
One who meets the guru obeys God’s will. ||16|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 
Those, whom God inspires, sing God’s praises.  
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਤਆ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
Singing God’s praises the mind becomes pure and the 
ego departs.  
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਿਸਖੁ ਜੋ ਿਨਤ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥ 
The guru-willed (guru’s follower) who sings God’s praises 
all the time attains the reward of his choice. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਹ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਹਿਰ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਸਿੰਗ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Those who sing God’s praises are adorable. God unites 
them with Him. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਹਰਦੈ ਉਚਰਾ ਮੁਖਹ ੁਭੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇਉ ॥ 
Sing God’s praises from your heart and say from your 
mouth. 
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਕਰਿਹ ਹਉ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਦੇਉ ॥੧॥ 
O Nanak one who sings God’s praises, I offer my mind 
and body to him. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਹ ੈਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ  
Great master is the true Lord. His name is sacred. 
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 



Those who worship Him get the reward. I admire them. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਖਾਇ ॥ 
Singing God’s praises is the treasure of virtues. Whom 
God gives enjoys it. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿਲ ਥਿਲ ਭਰਪੂਰੁ ਹ ੈਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Almighty God pervades in water and land. The guru- 
willed realizes Him. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਿਸਖ ਿਨਤ ਸਭ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਭਾਵੈ ॥ 
O guru’s followers, sing God’s praises all the time. The 
true guru likes God’s praise.  
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
O Nanak, one who devotionally sings God’s praises, the 
devil of death does not come close to him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ 
There is God. It is true. Guru’s teaching is also true. 
 ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਿਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Through the guru, the truth is realized, and one is easily 
absorbed in the true Lord. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਿਹ ਨਾ ਸਵਿਹ ਜਾਗਤ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ  
He remains awake all the time and spends the night 
awake as well. 
ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਸੇ ਪੁਨੰ ਪਰਾਣੀ॥ 
Those who taste God’s sublime essence are sacred. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਿਚ ਮੁਏ ਅਜਾਣI ॥੧੭॥ 
Without the guru, no one has realized God; the ignorant 
rot and die. ||17|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਹ ੈਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Singing the sermon of God is sacred. No one is as great 
as God. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹ ੈਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 
God is forever and unfathomable. It is true that there is 
God. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇ ਸ ੁਹੋਇ  
God is carefree has no concern with anything. Whatever 
He does, happens. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਿੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ  
God’s name is sacred. Only a few guru-willed realize 



Him. 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਇ ॥ 
God is realized by pre-ordained destiny bestowed by 
God. 
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ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ 
O Nanak the guru-willed attains divine wisdom by reciting 
God’s name all the time. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਸਾਿਤ ਨ ਆਵਈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Peace does not well up without serving the guru. There is 
no other such place. 
ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
No matter how much you try, it cannot be done without 
luck. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥ 
Those filled with greed suffer, engaged in other deeds. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਦੁਖੁ ਪਾਇ  
They cannot escape birth and death, and suffer in ego. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੁ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
Those who center their mind on the guru, never go 
empty-hand. 
ਿਤਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹਾਿਹ ॥ 
They are not summoned by the devil of death, and they 
do not suffer pain. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed merged in guru’s teachings are 
saved. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਢਾਢੀ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜ ਖਸਮੈ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ  
He who loves the Lord is called a real minstrel. 
ਦਿਰ ਖੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Stands at Lord’s door and serves him contemplating 
guru’s teachings. 
ਢਾਢੀ ਦਰੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ਸਚੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
Enshrining the truth in the mind the minstrel will find the 
destiny. 
ਢਾਢੀ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਗਲਾ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥     
He attains higher state of mind loving God’s name. 



ਢਾਢੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੧੮॥ 
The minstrel serves God reciting His name and God 
saves him. ||18|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੂਜਰੀ ਜਾਿਤ ਗਵਾਿਰ ਜਾ ਸਹੁ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ॥ 
The milkmaid has a lower status but she realizes her 
Husband Lord 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਾਪਣਾ  
She recites God’s name day and night following guru’s 
teachings. 
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੁ ਭਉ ਪਵੈ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥ 
One who meets the guru is affected. She is from a noble 
family. 
ਸਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੰਤ ਕਾ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
One upon whom God bestows His grace realizes her 
Husband Lord’s command. 
ਓਹ ਕੁਚਜੀ ਕੁਲਖਣੀ ਪਰਹਿਰ ਛੋਡੀ ਭਤਾਿਰ ॥ 
One who is divorced by the husband Lord is a bad 
character and ill doer. 
ਭੈ ਪਇਐ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸਰੀਰੁ ॥ 
The filth is removed through love and the body becomes 
pure. 
ਅੰਤਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਜਿਪ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥ 
Reciting God the treasure of virtues the soul enlightens, 
the intellect improves. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਬੈਸੈ ਭ ੈਰਹੈ ਭੈ ਿਵਿਚ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥ 
One who sits in love dwells in love and works in love! 
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਵਿਡਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ  
She attains peace and honor here and attains salvation 
in God’s court. 
ਭੈ ਤੇ ਿਨਰਭਉ ਪਾਈਐ ਿਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥ 
God is realized through love and the soul merges with the 
infinite soul. 
ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸਾ ਭਲੀ ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸ ੇਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, one that pleases the husband lord is gentle 
and God blesses her. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਚੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
Praise God forever and admire Him. 



ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਸਾ ਿਜਹਵਾ ਜਿਲ ਜਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak those who worship someone other than God, 
may their tongue burn! ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਅੰਸਾ ਅਉਤਾਰੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ  
He created Himself from zero and then created duality. 
ਿਜਉ ਰਾਜੇ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਿਭੜੀਆ ॥ 
As the kings rule their kingdoms fighting and suffering 
pains. 
ਈਸਰੁ ਬਰ੍ਹਮਾ ਸਵੇਦੇ ਅੰਤੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨ ਲਹੀਆ ॥ 
Those who serve Shiva and Brahma do not find the limits 
of the Lord. 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਗਟੀਆ  
The carefree God is unexplainable, but the guru-willed 
realize Him. 
ਿਤਥੈ ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪਈ ਅਸਿਥਰੁ ਜਿਗ ਥੀਆ ॥੧੯॥ 
God’s realm is eternal, no sadness or separation is felt 
there. ||19|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Saalok, Third Mahalla: 
ਏਹੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਹੈ ਜੇਤਾ ਹੈ ਆਕਾਰੁ  
The whole creation is subject to birth and death. 
ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One who understands this account is acceptable and 
approved. 
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦਾ ਸ ੋਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, anyone who counts himself is foolish and 
unwise. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨੁ ਕੰੁਚਰੁ ਪੀਲਕੁ ਗੁਰੂ ਿਗਆਨੁ ਕੰੁਡਾ ਜਹ ਿਖੰਚੇ ਤਹ ਜਾਇ ॥ 
The mind elephant goes wherever guru the driver whips 
him to go. 
ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੰੁਡੇ ਬਾਹਰਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਉਝਿੜ ਪਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak the elephant without the whip wanders in the 
wilderness forever. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਿਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ॥ 
I offer my prayer to the one, who created me. 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇਿਵ ਸਭ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥ 



Serving my guru, I have obtained all the fruits. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Recite God’s sacred name all the time. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਦੁਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
The sufferings are erased in the company of saints. 
ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਿਚੰਤੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਹਚਲਾਇਆ ॥੨੦॥ 
Nanak has become carefree attaining the imperishable 
Godly wealth. ||20|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਖੇਿਤ ਿਮਆਲਾ ਉਚੀਆ ਘਰੁ ਉਚਾ ਿਨਰਣਉ ॥ 
Raising the embankments of the field, the field can hold 
more. 
ਮਹਲ ਭਗਤੀ ਘਿਰ ਸਰੈ ਸਜਣ ਪਾਹੁਿਣਅਉ ॥ 
One who becomes peaceful through worship, a friend 
comes as a guest. 
ਬਰਸਨਾ ਤ ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਬਹੁਿੜ ਬਰਸਿਹ ਕਾਿਹ  
O rain; rain heavy if you have to, otherwise do not rain.  
ਨਾਨਕ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੧॥ 
Nanak admires those who have enshrined God in the 
mind. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਮਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ ਸਜਣੁ ਸ ੋਿਜ ਰਾਿਸ ॥ 
The food that appeals is sweet, a friendly friend is a real 
friend.  
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੨॥  
One whom God enlightens realizes Him. ||2||  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਂਈ ॥ 
The mortal prays to God the true master.  
ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥ 
You are my protector forever and I recite Your name.  
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਿਰਆ ਤੂ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
All beings are Your. You abide in them. 
ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਈ  
Those who slander Your servant, You crush them to 
death. 
ਿਚੰਤਾ ਛਿਡ ਅਿਚੰਤੁ ਰਹੁ ਨਾਨਕ ਲਿਗ ਪਾਈ ॥੨੧॥ 
O Nanak, fall at Lord’s feet and become carefree from 
worrisome. ||21|| 



ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਆਸਾ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ  
The whole world dies entangled in hope. The hope 
neither dies nor goes away. 
ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak the hope is fulfilled attuning your mind to the 
true Lord! ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਿਰ ਜਾਇਸੀ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 
The desire of mind shall die, when He who created it 
takes it away. 
ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਲੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਾਝਹੁ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, nothing is permanent, except the name of God. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਕਿਰ ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ॥ 
He created the world thoughtfully. 
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪ ੇਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਰ ਹਾਟੁ  
God is the banker, He is the merchant, and He is the 
shop. 
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਬੋਿਹਥਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਵਾਟੁ ॥ 
He is the ocean, He is the boat, and He is the boatman. 
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ੇਦਸੇ ਘਾਟੁ ॥ 
He is the guru and the disciple, and He shows the 
destination. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੂ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੁ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧੁ 
O Nanak, recite His name; He will eliminate all sins and 
sufferings. ||22||1||declaration|| 
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫  
Raag Goojaree, Vaar, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਿਜਹਵਾ ਜਿਪ ਗੁਰ ਨਾਉ  
Worship the guru in the mind and recite his name with 
tongue. 
ਨੇਤਰ੍ ੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸਰ੍ਵਣੀ ਸਨੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ  
See the guru in your eyes and listen guru’s name in your 
ears. 



ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ  
Attuned to the guru, you shall attain honor in the court of 
the Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਦੇਇ ॥ 
Says Nanak, God bestows this treasure by His grace. 
ਜਗ ਮਿਹ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਿਹ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੧॥ 
There are only a few so great in the world. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਅਨੁ ॥ 
The savior Lord, saves us and takes us across! 
ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ॥ 
Falling at the feet of the guru; he cares for you. 
ਹੋਆ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਾਿਰਅਨੁ  
When God is gracious then we do not forget Him from the 
mind. 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਭਵਜਲੁ ਤਾਿਰਅਨੁ ॥ 
The world ocean is crossed over in the company of 
devotees. 
ਸਾਕਤ ਿਨੰਦਕ ਦੁਸਟ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਿਬਦਾਿਰਅਨੁ  
The faithless, slanderers and evil are destroyed in a 
moment. 
ਿਤਸੁ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ॥ 
O Nanak, take the support of that Master in your mind. 
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ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸਖੁੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਿਹ ॥੨॥  
Reciting His name, all sufferings go away. ||2||  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder:  
ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਅਗਮੁ ਅਪਾਰੀਐ ॥ 
 God is formless, familyless, all-powerful, 
unapproachable and infinite. 
ਸਚੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੁ ਿਨਹਾਰੀਐ ॥ 
Truly, the true Lord is true and bestows truth. 
ਕੂੜੁ ਨ ਜਾਪੈ ਿਕਛੁ ਤੇਰੀ ਧਾਰੀਐ ॥ 
Nothing established by You is false. 
ਸਭਸੈ ਦੇ ਦਾਤਾਰੁ ਜੇਤ ਉਪਾਰੀਐ ॥ 
The great giver gives sustenance to all those He created. 
ਇਕਤੁ ਸੂਿਤ ਪਰਇੋ ਜੋਿਤ ਸੰਜਾਰੀਐ ॥ 
He has strung all on one thread and runs everything well. 
ਹੁਕਮੇ ਭਵਜਲ ਮੰਿਝ ਹੁਕਮੇ ਤਾਰੀਐ ॥ 



Some drown in the terrifying world-ocean, some swim 
across by His grace. 
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੁਧ ੁਿਧਆਏ ਸੋਇ ਿਜਸੁ ਭਾਗੁ ਮਥਾਰੀਐ  
O God those; who recite Your name are lucky. 
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ਹਉ ਤੁਧ ੁਬਿਲਹਾਰੀਐ ॥੧॥ 
Your wisdom and conduct cannot be understood. I 
admire Thee. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਤੰੂ ਤੁਸਿਹ ਿਮਹਰਵਾਨ ਅਿਚੰਤੁ ਵਸਿਹ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
Those who You are kind to; You dwell in their mind. 
ਜਾ ਤੰੂ ਤੁਸਿਹ ਿਮਹਰਵਾਨ ਨਉ ਿਨਿਧ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਿਹ ॥ 
Those who You are kind to; they attain the priceless 
treasure sitting at home. 
ਜਾ ਤੰੂ ਤੁਸਿਹ ਿਮਹਰਵਾਨ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਤਰ੍ੁ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Those who You are kind to; faithfully follow guru’s lesson. 
ਜਾ ਤੰੂ ਤੁਸਿਹ ਿਮਹਰਵਾਨ ਤਾ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥੧॥ 
Those who You are kind to; O Nanak merge with truth. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਕਤੀ ਬੈਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਬੈਹਣੇ ਮੁਚੁ ਵਜਾਇਿਨ ਵਜ ॥ 
Those who sat on the throne fell out of grace. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਵਣੁ ਿਕਸੈ ਨ ਰਹੀਆ ਲਜ ॥੨॥ 
O Nanak, without the true name, no one attains honor. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੁਧੁ ਿਧਆਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਬੇਦ ਕਤੇਬਾ ਸਣੁ ਖੜੇ ॥ 
The followers of Vedas and Quran also worship You. 
ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਜਾਇ ਤੇਰੈ ਦਿਰ ਪੜੇ ॥ 
Do not know how many are sitting at Your door. 
ਬਰ੍ਹਮੇ ਤੁਧ ੁਿਧਆਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਇੰਦਰ੍  ਇੰਦਰ੍ ਾਸਣਾ ॥ 
Brahma worships You. Indra sitting at his throne worships 
You. 
ਸੰਕਰ ਿਬਸਨ ਅਵਤਾਰ ਹਿਰ ਜਸ ੁਮੁਿਖ ਭਣਾ ॥ 
The prophets Shiva and Vishnu recite Lord’s praise with 
their mouths. 
ਪੀਰ ਿਪਕਾਬਰ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਅਉਲੀਏ ॥ 
So are the divine saints, prophets, scholars, meditators 
and religious leaders. 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਉਲੀਏ ॥ 



God abides in everyone merged in the soul. 
ਕੂੜਹੁ ਕਰੇ ਿਵਣਾਸੁ ਧਰਮ ੇਤਗੀਐ ॥ 
You destroy the faithless and save the faithful. 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਇਿਹ ਆਿਪ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗੀਐ ॥੨॥ 
They do the work whatever You put them to. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਚੰਿਗਆਈ ਆਲਕੁ ਕਰੇ ਬੁਿਰਆਈ ਹੋਇ ਸੇਰ ੁ 
He is reluctant to do good, but eager to do evil. 
ਨਾਨਕ ਅਜੁ ਕਿਲ ਆਵਸੀ ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, today or tomorrow, the careless fool shall fall in 
the trap. ||1||  
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla:  
ਿਕਤੀਆ ਕੁਢੰਗ ਗੁਝਾ ਥੀਐ ਨ ਿਹਤੁ ॥  
No matter how bad it looks, but the goodwill cannot be 
hidden.  
ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਿਹ ਢਿਕਆ ਮਨ ਮਿਹ ਸਚਾ ਿਮਤੁ ॥੨॥ 
Hide Nanak’s shortcomings and dwell in his mind o true 
friend. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਉ ਮਾਗਉ ਤੁਝੈ ਦਇਆਲ ਕਿਰ ਦਾਸਾ ਗੋਿਲਆ ॥ 
I beg of You, O merciful Lord: please, make me the 
servant of Your servants. 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਰਾਜੁ ਜੀਵਾ ਬੋਿਲਆ ॥ 
O Lord; May I attain the priceless treasure reciting Your 
name. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਦਾਸਾ ਘਿਰ ਘਣਾ ॥ 
May your servant attain the treasure of Your name!  
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਨਹਾਲੁ ਸਰ੍ਵਣੀ ਜਸੁ ਸੁਣਾ ॥ 
Listening to Your praises in the company of Your 
devotees, may I be content.  
ਕਮਾਵਾ ਿਤਨ ਕੀ ਕਾਰ ਸਰੀਰੁ ਪਿਵਤੁ ਹੋਇ ॥ 
Serving them, may my body be purified? 
ਪਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਿਸ ਿਬਗਸਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ॥ 
I wave fan, carry water and grind flour for them, and 
enjoy washing their feet. 
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੀਐ ॥ 
By myself, I can do nothing; O God, bless me with Your 
grace.  
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਿਦਚੈ ਥਾਉ ਸੰਤ ਧਰਮ ਸਾਲੀਐ ॥੩॥  



O God; give me a place to sit where the saints worship 
You. ||3||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਿਰ ॥ 
O friend, I pray that I may remain forever the dust of Your 
feet. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੧॥ 
Nanak has entered Your sanctuary, protect me O Lord. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਿਹ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥ 
Putting their mind to God’s feet, many sinners became 
sacred. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਿਜਸੁ ਨਾਨਕ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗ ॥੨॥ 
O Nanak the lucky one recite God’s name and attain as 
much reward as bathing at sixty-eight shrines. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਨਤ ਜਪੀਐ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਨਾਉ ਪਰਵਿਦਗਾਰ ਦਾ ॥ 
With every breath and morsel of food, recite the name of 
the protector of all every day;  
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰੇ ਰਹਮੰ ਿਤਸੁ ਨ ਿਵਸਾਰਦਾ ॥ 
The Lord does not forget one upon whom He bestows 
His grace. 
ਆਿਪ ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ॥ 
He is the Creator, and He destroys. 
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ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਬੁਿਝ ਵੀਚਾਰਦਾ ॥ 
God knows and contemplates everything knowingly. 
ਅਿਨਕ ਰੂਪ ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਕੁਦਰਿਤ ਧਾਰਦਾ ॥ 
By His power, He assumes numerous forms in an instant. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਸਿਚ ਿਤਸਿਹ ਉਧਾਰਦਾ ॥ 
One whom the Lord attaches to the truth attains 
salvation. 
ਿਜਸ ਦੈ ਹੋਵੈ ਵਿਲ ਸੁ ਕਦੇ ਨ ਹਾਰਦਾ ॥ 
One who has God on his side never loses. 
ਸਦਾ ਅਭਗੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਨਮਸਕਾਰਦਾ ॥੪॥ 
His court is ever imperishable; I humbly bow to Him. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਛੋਡੀਐ ਦੀਜੈ ਅਗਿਨ ਜਲਾਇ ॥ 



Renounce lust, anger and greed, and burn them in the 
fire. 
ਜੀਵਿਦਆ ਿਨਤ ਜਾਪੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 
As long as you live, O Nanak, recite the true Name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਰਤ ਿਸਮਰਤ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਣਾ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਆਿਹ ॥ 
Reciting God’s name continuously attains rewards one 
wishes. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, reciting God’s name, the guru has united me 
with God. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਸੰਾਿਰ ਿਜ ਗੁਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ॥ 
One who has been instructed by the guru is liberated 
from this world. 
ਿਤਸ ਕੀ ਗਈ ਬਲਾਇ ਿਮਟੇ ਅੰਦਿੇਸਆ ॥ 
His ill fate is gone and his anxiety is dispelled. 
ਿਤਸ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜਗਤੁ ਿਨਹਾਲੁ ਹੋਇ ॥ 
Visualizing him everyone becomes content. 
ਜਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਨਹਾਲੁ ਪਾਪਾ ਮੈਲੁ ਧੋਇ ॥ 
Company of God’s servant attains contentment. The filth 
of sins washes away. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਓਥ ੈਜਾਪੀਐ ॥ 
Recite sacred God’s name there. 
ਮਨ ਕਉ ਹਇੋ ਸੰਤੋਖੁ ਭੁਖਾ ਧਰ੍ਾਪੀਐ ॥ 
The mind becomes content, and the hunger vanishes. 
ਿਜਸੁ ਘਿਟ ਵਿਸਆ ਨਾਉ ਿਤਸੁ ਬੰਧਨ ਕਾਟੀਐ  
One, whose heart is filled with God’s Name, has his 
bonds cut. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਾਟੀਐ ॥੫॥ 
By guru’s grace, some rare person earns the wealth of 
Lord’s name. ||5||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਮਨ ਮਿਹ ਿਚਤਵਉ ਿਚਤਵਨੀ ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਉਿਠ ਨੀਤ ॥  
Make plans in the mind and work at it every day. 
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ॥੧॥ 
O Lord, my friend, please bless Nanak with singing the 
praises of God. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 



ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਮੂਿਲ ॥ 
God protected me by His grace and imbued me with 
reality. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀਆ ਮਰਉ ਿਵਚਾਰੀ ਸੂਿਲ ॥੨॥ 
O Nanak, those who obey God’s will, understand the bad 
deeds before they die. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੀਅ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਹੋਇ ਸੁ ਗੁਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ਕਿਰ ॥ 
Whatever is the state of your mind pray to the guru? 
ਛੋਿਡ ਿਸਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਿਰ  
Renounce all your cleverness, and offer your mind and 
body to Him. 
ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰੈ ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਇ ਜਿਰ ॥ 
Worship the feet of the guru, and your evil-mindedness 
shall be burnt away.  
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਭਵਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਤਿਰ ॥  
Swim across the terrifying world ocean in the company of 
God’s devotees. 
ਸੇਵਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵ ਅਗੈ ਨ ਮਰਹੁ ਡਿਰ ॥ 
Serving the guru, you shall not fear anymore. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੇ ਿਨਹਾਲੁ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਿਰ ॥ 
In an instant, he shall make you happy, and fill the empty 
vessel. 
ਮਨ ਕਉ ਹਇੋ ਸੰਤੋਖੁ ਿਧਆਈਐ ਸਦਾ ਹਿਰ ॥ 
The mind becomes content and recites God forever. 
ਸੋ ਲਗਾ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵ ਜਾ ਕਉ ਕਰਮੁ ਧੁਿਰ ॥੬॥ 
One who has pre-ordained in his fate serves the guru. 
||6|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਲਗੜੀ ਸੁਥਾਿਨ ਜੋੜਣਹਾਰੈ ਜੋੜੀਆ ॥ 
The place where the Lord united me with Him is beautiful. 
ਨਾਨਕ ਲਹਰੀ ਲਖ ਸੈ ਆਨ ਡੁਬਣ ਦੇਇ ਨ ਮਾ ਿਪਰੀ ॥੧॥ 
O Nanak, there may be hundreds and thousands of 
waves, but my Husband Lord does not let me drown. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਬਿਨ ਭੀਹਾਵਲੈ ਿਹਕੁ ਸਾਥੀ ਲਧਮੁ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
I found in the thick forest; God’s name as a companion. 
Reciting God’s name eliminates the sufferings. 



ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾਂ ॥੨॥ 
I praise the perfect saint O Nanak; who fulfilled my 
deeds. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਪਾਈਅਿਨ ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਿਤਆ ॥ 
Imbued in Your love I attained all priceless treasures. 
ਨ ਹੋਵੀ ਪਛੋਤਾਉ ਤੁਧ ਨੋ ਜਪਿਤਆ ॥ 
One who recites Your name, does not repent anymore. 
ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਨ ॥ 
No one can equal Your humble servant, who has Your 
support.   
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸੁਖ ਲਹਾ ਿਚਤਾਿਰ ਮਨ ॥ 
I praise the perfect guru. I attained peace enshrining him 
in the mind. 
ਗੁਰ ਪਿਹ ਿਸਫਿਤ ਭੰਡਾਰੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ॥ 
The treasure of praising God is realized through the guru 
by luck. 
ਸਿਤਗੁਰ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਈਐ ॥ 
Once guru bestows his grace, one does not wander 
anymore. 
ਰਖੈ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰ ਦਾਸਾ ਆਪਣੇ ॥ 
He protects his servants by his grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਸੁਿਣ ਸੁਣੇ ॥੭॥ 
I live by reciting and listening to God’s name. ||7|| 
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਿਹ ਿਦਤਾ ਢਕਣ ਕੂ ਪਿਤ ਮੇਰੀ  
You gave me a shawl of love to protect my dignity. 
ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥੧॥ 
My Lord is the bestowal and a protector; Nanak does not 
know his essence. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਤੈਡੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹਭੁ ਿਕਛੁ ਲਧਮ ੁਿਬਖਮੁ ਨ ਿਡਠਮੁ ਕੋਈ ॥ 
Reciting Your name I achieved everything. I saw nothing 
bad.  
ਿਜਸੁ ਪਿਤ ਰਖੈ ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥ 
One whose honor the true Lord preserves - O Nanak, no 
one can dishonor him. ||2||  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder:  



ਹੋਵੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਦਿਯ ਿਧਆਇਐ ॥  
Reciting Your honorable name attains eternal peace.  
ਵੰਞੈ ਰੋਗਾ ਘਾਿਣ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ॥  
All illnesses vanish singing the praises of God.  
ਅੰਦਿਰ ਵਰਤੈ ਠਾਿਢ ਪਰ੍ਿਭ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ॥ 
 Missing God, the mind is soothed.  
ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ਨਾਇ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਐ ॥ 
 Enshrining God in the mind fulfills all desires. 
ਕੋਇ ਨ ਲਗੈ ਿਬਘਨੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਐ ॥ 
No obstacles stand in the way when one eliminates his 
ego. 
ਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਮਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਐ ॥ 
The knowledge of divine wisdom is realized from the 
guru. 
ਿਤਿਨ ਪਾਏ ਸਭੇ ਥੋਕ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਇਐ ॥ 
He receives everything in abundance, to whom God 
gives. 
ਤੰੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਸਭ ਤੇਰੀ ਛਾਇਐ ॥੮॥ 
You are the Lord of all; all are under Your protection. ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜੁ ਨ ਖੰੁਭੈ ਮੰਿਝ ਮੁਹਬਿਤ ਤੇਰੀ ॥ 
Crossing the stream, may I not forget the path; I am filled 
with Your love. 
ਤਉ ਸਹ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀਅੜਾ ਸੀਤਮੁ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ॥੧॥ 
O Lord, my heart is sewed to Your feet; You are Nanak’s 
raft and boat. ||1||  
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla:  
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਦਸੰਦਿੜਆ ਦੁਰਮਿਤ ਵੰਞੈ ਿਮਤਰ੍ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ ॥  
Those, seeing whom the ill will departs are my friends.  
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ॥੨॥  
I searched the whole world O Nanak; such people are 
rare! ||2||  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder:  
ਆਵੈ ਸਾਿਹਬੁ ਿਚਿਤ ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਿਡਿਠਆ  
 Seeing Your devotees I miss You O Lord. 
ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਵੁਿਠਆ ॥ 
Joining the company of devotees the filth of the mind is 
eliminated. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਕਟੀਐ ਜਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਿਪ  



Reciting the teachings of Your devotees eliminates the 
fear of birth and death. 
ਬੰਧਨ ਖੋਲਿਨਹ੍ਹ੍  ਸੰਤ ਦੂਤ ਸਿਭ ਜਾਿਹ ਛਿਪ ॥ 
The saints untied the bonds and the devil of death went 
hiding. 
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਲਾਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਰੰਗੁ ਿਜਸ ਦੀ ਸਭ ਧਾਰੀਆ  
They inspire us to love God the one who established the 
entire universe. 
ਊਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਥਾਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ॥ 
The seat of the inaccessible and infinite Lord is the 
highest of all. 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਕਰ ਜੋਿੜ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਈਐ  
Night and day, with your palms pressed together, recite 
His name with every breath. 
ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ॥੯॥ 
When the Lord becomes kind, we join the company of His 
devotees. ||9||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਬਾਿਰ ਿਵਡਾਨੜੈ ਹੁੰਮਸ ਧੁੰਮਸ ਕੂਕਾ ਪਈਆ ਰਾਹੀ  
People make lot of noise in their homes. 
ਤਉ ਸਹ ਸੇਤੀ ਲਗੜੀ ਡੋਰੀ ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਸੇਤੀ ਬਨੁ ਗਾਹੀ ॥੧॥ 
I am attached to Your love O Nanak, I walk in the forest 
in peace. ||1|| 
ਮਹਲਾ 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਸਚੀ ਬੈਸਕ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਸੰਿਗ ਿਜਨ ਸੰਿਗ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 
The company where we recite God’s name is a true 
company. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੰਿਗ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਚਈ ਨਾਨਕ ਿਜਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਉ ॥੨॥ 
Those who have their self-interest their priority O Nanak; 
do not join their company! ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਾ ਵੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ॥ 
When one meets the guru; that is the sacred time. 
ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਿਫਿਰ ਦੂਖ ਨ ਤੇਿਟਆ ॥ 
Joining the company of God’s devotees, he does not 
suffer pain again. 
ਪਾਇਆ ਿਨਹਚਲੁ ਥਾਨੁ ਿਫਿਰ ਗਰਿਭ ਨ ਲੇਿਟਆ ॥ 
He attains eternal place, and then he does not enter the 



womb again. 
ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਇਕੁ ਸਗਲ ਬਰ੍ਹਮੇਿਟਆ ॥ 
He sees One God everywhere.  
ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਲਾਇ ਿਧਆਨੁ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਮੇਿਟਆ 
 Focusing his mind to the essence of divine wisdom one 
attains divinity. 
ਸਭੋ ਜਪੀਐ ਜਾਪੁ ਿਜ ਮੁਖਹੁ ਬੋਲੇਿਟਆ ॥ 
Everbody worships God their own way saying from their 
mouth. 
ਹੁਕਮੇ ਬੁਿਝ ਿਨਹਾਲੁ ਸੁਿਖ ਸੁਖੇਿਟਆ ॥ 
Realizing God’s command one attains peace and 
contentment. 
ਪਰਿਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਏ ਸੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਖੋਿਟਆ ॥੧੦॥ 
God appraises and puts it in His treasury. It never can be 
counterfeit. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਿਵਛੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨ ਵੰਞਿਨ ਗਾਖੜੇ ॥ 
The pain of separation is difficult to bear and it does not 
leave. 
ਜੇ ਸੋ ਧਣੀ ਿਮਲੰਿਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੰਬੂਹ ਸਚੁ ॥੧॥ 
The eternal peace can only be attained meeting the true 
Lord O Nanak. ||1|| 
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ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਜਮੀ ਵਸੰਦੀ ਪਾਣੀਐ ਈਧਣੁ ਰਖੈ ਭਾਿਹ ॥ 
The earth holds water and wood hold fire in it. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਹੁ ਆਿਹ ਜਾ ਕੈ ਆਢਿਲ ਹਭੁ ਕੋ ॥੨॥ 
O Nanak, yearn for that Lord, who is the support of all. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੇਰ ੇਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੁਧੈ ਹੀ ਗੋਚਰੇ ॥ 
You get the reward of your deeds. 
ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜਿਗ ਿਜ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਧੁਰੇ ॥ 
Whatever You do from destiny happens in the world. 
ਿਬਸਮੁ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦ ਦੇਿਖ ਕੁਦਰਿਤ ਤੇਰੀਆ  
Seeing Your creation I am amazed! 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਕਿਰ ਗਿਤ ਹੋਇ ਮੇਰੀਆ  
I, Your servant seek Your refuge; please bestow 
salvation to me. 



ਤੇਰੈ ਹਿਥ ਿਨਧਾਨੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਦੇਿਹ ॥ 
The priceless treasure is in your hand. You give whom 
You please. 
ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ਲੇਿਹ  
One, who You are kind to, recites Your name. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
You are permanent, hidden and infinite; Your limits 
cannot be found.  
ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧੧॥ 
One, who You are kind to, recites Your name. ||11||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਕੜਛੀਆ ਿਫਰੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਿਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਞੀਆ  
People use spoon to mix food, but it does not enjoy the 
taste.  
ਸੇਈ ਮੁਖ ਿਦਸੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਨਕ ਰਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਰਿਸ ॥੧॥  
The faces that are dyed in the essence of God’s love 
enjoy it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਖੋਜੀ ਲਧਮੁ ਖੋਜੁ ਛਡੀਆ ਉਜਾਿੜ ॥ 
I found the tracks of the one that destroyed the field. 
ਤੈ ਸਿਹ ਿਦਤੀ ਵਾਿੜ ਨਾਨਕ ਖੇਤੁ ਨ ਿਛਜਈ ॥੨॥ 
Putting the fence of Your love O Lord; the crop cannot be 
destroyed. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਰਾਿਧਹੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਜਸੁ ਪਾਿਸ ॥ 
Worship the true Lord, who has everything! 
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਖਸਮੁ ਆਿਪ ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਰੇ ਰਾਿਸ ॥ 
He is the Master of both ends. He settles the issue in a 
moment. 
ਿਤਆਗਹੁ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਸ ਕੀ ਓਟ ਗਹ ੁ॥ 
Renounce all your efforts, and take His support. 
ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਭਿਜ ਸੁਖੀ ਹੰੂ ਸਖੁ ਲਹੁ ॥ 
Going to His sanctuary, you shall obtain eternal peace. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ ਹੋਇ ॥ 
Good deeds, faith and divine wisdom are obtained in the 
society of saints. 
ਜਪੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਗੈ ਕੋਇ ॥ 
Reciting God’s sacred name eliminates all obstructions. 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਿਤਸੁ ਮਿਨ ਵੁਿਠਆ  



One, who You are kind to; You abide in his mind. 
ਪਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਸਾਿਹਿਬ ਤੁਿਠਆ ॥੧੨॥ 
By God’s grace one realizes all priceless treasures. ||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਲਧਮੁ ਲਭਣਹਾਰੁ ਕਰਮੁ ਕਰੰਦੋ ਮਾ ਿਪਰੀ ॥ 
I found the one I was looking for by God’s grace. 
ਇਕੋ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਿਬਆ ਨ ਪਸੀਐ ॥੧॥ 
There is one Creator; O Nanak, I do not see any other. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਪਾਪਿੜਆ ਪਛਾਿੜ ਬਾਣੁ ਸਚਾਵਾ ਸੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ॥ 
Make paapad (thin chapatti) by mixing the doe with truth. 
ਗੁਰ ਮੰਤਰ੍ੜਾ ਿਚਤਾਿਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਨ ਥੀਵਈ ॥੨॥ 
O Nanak repeat guru’s lesson; you will not suffer 
anymore. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਾਈਅਨੁ ਠਾਿਢ ਆਿਪ ॥ 
I admire the Creator, which soothed my mind. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਿਤਸ ਨੋ ਸਦਾ ਜਾਿਪ ॥ 
He, who is kind to all beings; recite His name all the time. 
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਸਮਰਿਥ ਚੁਕੇ ਿਬਲ ਿਬਲਾਪ ॥ 
All-powerful Lord became kind and all crying and 
sufferings ended. 
ਨਠੇ ਤਾਪ ਦੁਖ ਰੋਗ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰ੍ਤਾਿਪ ॥ 
My fevers, pains and diseases are gone by the grace of 
the perfect guru. 
ਕੀਤੀਅਨੁ ਆਪਣੀ ਰਖ ਗਰੀਬ ਿਨਵਾਿਜ ਥਾਿਪ  
The Creator, kind to the poor protected me by His grace. 
ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਬੰਧਨ ਸਗਲ ਕਾਿਪ ॥ 
He set me free by cutting the chains. 
ਿਤਸਨ ਬੁਝੀ ਆਸ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਸੰਤੋਿਖ ਧਰ੍ਾਿਪ ॥ 
The thirst extinguished, desire fulfilled and the mind 
became content. 
ਵਡੀ ਹੂੰ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ਖਸਮੁ ਿਜਸ ੁਲੇਪੁ ਨ ਪੰੁਿਨ ਪਾਿਪ ॥੧੩॥ 
The greatest of the great, the infinite Lord is not affected 
by virtue and vice. ||13||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਈ ਜਪਾਤ  
One, who God is kind to, recites God’s name.   



ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਨ ਰਾਮ ਿਸਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥੧॥ 
O Nanak, he falls in love with God meeting the company 
of devotees. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਰਾਮੁ ਰਮਹ ੁਬਡਭਾਗੀਹੋ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥ 
O fortunate, recite God’s name. He pervades water and 
land and sky. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਅਰਾਿਧਐ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, reciting God’s name, no obstruction comes in 
your way. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਿਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਦਰਗਹ ਪਵੈ ਥਾਇ ॥ 
The words spoken by God’s devotees are accepted and 
attain honor in God’s court. 
ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਤੇ ਸਿਚ ਨਾਇ ॥ 
Your devotees take Your support, imbued with the true 
name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਤਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਜਾਇ ॥ 
One, who You are kind to, his sufferings depart. 
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ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਓਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਮਹਰ ਪਾਇ ॥ 
O merciful Lord, You bless Your devotees by Your grace. 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਵਡ ਰੋਗੁ ਨ ਪੋਹੇ ਿਤਸ ੁਮਾਇ ॥ 
Sufferings, pain, terrible disease and the worldly wealth 
do not afflict them. 
ਭਗਤਾ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਇ ॥ 
Singing Your praises is the resolve of Your devotees. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਇਕੋ ਇਕੁ ਿਧਆਇ ॥ 
They worship only one God day and night forever. 
ਪੀਵਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੧੪॥ 
The devotees drink the nectar of God’s name and are 
fulfilled with it. ||14|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਿਤਸੁ ਲਾਗਤੇ ਿਜਸ ਨੋ ਿਵਸਰੈ ਨਾਉ  
Those who forget God’s name, millions of obstructions 
come their way.  
ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਿਬਲਪਤੇ ਿਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥੧॥ 
O Nanak, night and day, he croaks like a crow in an 
empty house. ||1|| 



ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਪਰੀ ਿਮਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁਿਤ ॥ 
When, one meets the beloved that is the beautiful time. 
ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ ਿਨਤ ॥੨॥ 
O Nanak, do not forget God even for a moment. Recite 
His name forever. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder (ladder to climb to divinity): 
ਸੂਰਬੀਰ ਵਰੀਆਮ ਿਕਨੈ ਨ ਹੋੜੀਐ ॥ ਫਉਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾ ਜੋੜੀਐ ॥ 
Brave and mighty men cannot withstand the powerful and 
overwhelming army of the five passions. 
ਦਸ ਨਾਰੀ ਅਉਧੂਤ ਦੇਿਨ ਚਮੋੜੀਐ ॥ 
The ten senses can put the purifying system into bad 
habits. 
ਿਜਿਣ ਿਜਿਣ ਲੈਿਨਹ੍ਹ੍  ਰਲਾਇ ਏਹੋ ਏਨਾ ਲੋੜੀਐ ॥ 
They want everyone to follow them. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਿਸ ਿਕਨੈ ਨ ਮੜੋੀਐ ॥ 
The three worldly qualities are under their control, no one 
can stop them. 
ਭਰਮੁ ਕੋਟੁ ਮਾਇਆ ਖਾਈ ਕਹੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਤੋੜੀਐ ॥ 
So tell me; how can the fort of doubt and the moat of 
worldly wealth be conquered? 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧ ਿਬਖਮ ਦਲੁ ਫੋੜੀਐ ॥ 
Worshipping the perfect guru defeats the greatest army. 
ਹਉ ਿਤਸ ੁਅਗੈ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਐ ॥੧੫॥ 
I stand in front of Him day and night with my palms 
pressed together. ||15||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਿਕਲਿਵਖ ਸਭੇ ਉਤਰਿਨ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਉ   
Singing God’s praises all the time eliminates all sins and 
sufferings.  
ਕੋਿਟ ਕਲੇਸਾ ਊਪਜਿਹ ਨਾਨਕ ਿਬਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥  
O Nanak forgetting God’s name brings millions of evil 
deeds. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਭੇਿਟਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਿਤ ॥ 
O Nanak, meeting the true guru, one who knows the 
perfect way. 
ਹਸੰਿਦਆ ਖੇਲੰਿਦਆ ਪੈਨੰਿਦਆ ਖਾਵੰਿਦਆ ਿਵਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿਤ ॥੨॥ 
While laughing, playing, dressing and eating, he is 



liberated. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜੁ ਤੋਿੜਆ  
I admire the guru who conquered the fort of doubt. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਵਾਹ ੁਵਾਹੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੋਿੜਆ ॥ 
I praise the guru who united me with God. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਗੁਰੁ ਦੇਇ ਦਾਰੂਓ ॥ 
The guru gives the medicine of unlimited treasure of 
God’s name. 
ਮਹਾ ਰੋਗੁ ਿਬਕਰਾਲ ਿਤਨੈ ਿਬਦਾਰੂਓ ॥ 
That eliminates the most serious sickness. 
ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਿਨਆ ॥ 
I have obtained the great treasure of wealth of God’s 
name. 
ਿਜਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਆਪੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥ 
I have conquered this eternal life by self-realization. 
ਮਿਹਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ ॥ 
The glory of the all-powerful divine guru cannot be said. 
ਗੁਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਪਰਪੰਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧੬॥ 
Guru is the supreme, transcendent, infinite, unseen and 
unknowable Lord! ||16|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਉਦਮੁ ਕਰੇਿਦਆ ਜੀਉ ਤੰੂ ਕਮਾਵਿਦਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚੁ 
Live by working on it. Enjoy peace by attaining divinity. 
ਿਧਆਇਿਦਆ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਿਚੰਤ ॥੧॥ 
Realize God reciting His name; O Nanak the worry will be 
eliminated.  
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਸੁਭ ਿਚੰਤਨ ਗੋਿਬੰਦ ਰਮਣ ਿਨਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ  
Recite God’s name in the company of devotees 
devotionally. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਿਵਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥ 
O Lord; be kind to Nanak that he never forgets Your 
name any moment. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇ ਤ ਕਾਹੇ ਡਰਪੀਐ ॥ 
Why worry when everything is done by You! 
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਿਤਸੁ ਜੀਉ ਅਰਪੀਐ  
The company you recite God’s name in, surrender to 



them. 
ਆਇਐ ਿਚਿਤ ਿਨਹਾਲੁ ਸਾਿਹਬ ਬੇਸੁਮਾਰ ॥ 
Missing God attains supreme contentment. 
ਿਤਸ ਨੋ ਪੋਹੇ ਕਵਣੁ ਿਜਸੁ ਵਿਲ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ 
Who can touch him who has the formless Lord on his 
side? 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕੈ ਵਿਸ ਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਾ ॥ 
Everything is under His control; no one is beyond Him. 
ਸੋ ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਸਿਚ ਸਮਾਹਰਾ ॥ 
He, the true Lord, dwells in the minds of His devotees. 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਿਧਆਇਿਨ ਤੁਧੁ ਤੰੂ ਰਖਣ ਵਾਿਲਆ  
Your servants worship You the savior Lord! 
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ਿਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥੧੭॥ 
The almighty Lord cares for all by His grace. ||17|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੁਸਟ ਬਾਸਨਾ ਿਨਵਾਿਰ  
Take away my lust, anger, pride, greed, emotional 
attachment and evil desires. 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਪਰ੍ਭ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਿਰ ॥੧॥ 
Protect me, O God; Nanak praises You forever. ||1||  
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla:  
ਖਾਂਿਦਆ ਖਾਂਿਦਆ ਮੁਹੁ ਘਠਾ ਪਨੰੈਿਦਆ ਸਭੁ ਅੰਗੁ 
The mouth gets tired of eating; body gets tired of wearing 
clothes. 
ਨਾਨਕ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਤਨਾ ਦਾ ਜੀਿਵਆ ਿਜਨ ਸਿਚ ਨ ਲਗੋ ਰੰਗੁ ॥੨॥  
O Nanak, the life of those who do not attune to truth is 
worthless. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਉ ਿਜਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਿਤਵੈ ਿਤਉ ਹੋਵਣਾ ॥ 
As is Your command, so the things happen? 
ਜਹ ਜਹ ਰਖਿਹ ਆਿਪ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ ॥ 
Wherever You keep me, there I go and stand. 
ਨਾਮ ਤੇਰੈ ਕੈ ਰੰਿਗ ਦੁਰਮਿਤ ਧੋਵਣਾ ॥ 
With love of Your name the evil will is washed away. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਤੁਧੁ ਿਨਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥ 
Reciting Your name O Lord eliminates the desire of 
doubt. 
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਿਨ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥ 



Those dyed by Your love do not take birth again. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਇਕੁ ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ ॥ 
See One God inside out. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਦੇ ਨ ਰੋਵਣਾ ॥ 
Those who recognize Lord’s command never cry.  
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਮਨ ਮਾਿਹ ਪਰੋਵਣਾ ॥੧੮॥ 
O Nanak, string the gift of God’s name in your mind. ||18||  
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਜੀਵਿਦਆ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੁਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ ॥  
One who does not miss God while alive, mixes with dirt 
after death? 
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਿਗ ਗੁਦਾਿਰਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਪਾਕ ॥੧॥ 
O Nanak, the filthy faithless ignorant passes his life 
engrossed in the world. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਜੀਵੰਿਦਆ ਹਿਰ ਚੇਿਤਆ ਮਰੰਿਦਆ ਹਿਰ ਰੰਿਗ  
One who misses God while living enjoys God’s love after 
death. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤਾਿਰਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ॥੨॥ 
O Nanak, the invaluable life is saved in the company of 
devotees. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਆਿਪ ਰਖਣ ਵਾਿਲਆ ॥ 
O Lord, the protector of all from the beginning and for 
ages! 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਿਰਆ ॥ 
True is Your name, O Creator, true is Your creation. 
ਊਣਾ ਕਹੀ ਨ ਹਇੋ ਘਟੇ ਘਿਟ ਸਾਿਰਆ ॥ 
You do not fall short; You are filling each and every heart. 
ਿਮਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਿਲਆ ॥ 
You the merciful, all-powerful cause us to serve You. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਿਪ ਸੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਿਲਆ ॥ 
Those minds in which You dwell are at peace forever. 
ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਿਲਆ ॥ 
Having created the creation, You  look after it. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪ ੇਆਿਪ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਿਰਆ ॥ 
You are everything and unlimited, O beloved. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਆ ॥੧੯॥ 
Nanak has realized this by the support of the perfect 



guru. ||19|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਆਿਦ ਮਿਧ ਅਰ ੁਅੰਿਤ ਪਰਮੇਸਿਰ ਰਿਖਆ ॥ 
In the beginning, the middle and in the end, the 
transcendent Lord has saved me. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਿਖਆ ॥ 
The true guru blessed me with God’s Name and I 
enjoyed the nectar. 
ਸਾਧਾ ਸੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ॥ 
In the company of devotees I sing the praises of the Lord 
night and day. 
ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸਿਭ ਜੋਨੀ ਨਹ ਭਵੈ ॥ 
I achieved everything I wanted and will not take birth 
again. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕਰਤੇ ਹਿਥ ਕਾਰਣੁ ਜੋ ਕਰੈ ॥ 
Everything is in the hands of the Creator; He makes us 
do what he wants! 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਸੰਤਾ ਧੂਿਰ ਤਰੈ ॥੧॥ 
Nanak begs for the gift of the dust of the feet of saints, 
which attains salvation. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਤਸ ਨੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇ ਿਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ॥ 
One who created you, enshrine Him in the mind. 
ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਿਧਆਇਆ ਖਸਮ ੁਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Whoever recites the name of the Lord, obtains peace. 
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਇਆ ॥ 
Coming into this life of the guru-willed is fruitful. 
ਹੁਕਮੈ ਬੁਿਝ ਿਨਹਾਲੁ ਖਸਿਮ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 
Recognizing God’s command, one becomes content. 
ਿਜਸੁ ਹੋਆ ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸੁ ਨਹ ਭਰਮਾਇਆ  
One, who the Lord is kind to, does not wander. 
ਜੋ ਜੋ ਿਦਤਾ ਖਸਿਮ ਸਈੋ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Whatever the Lord gives him, he is content with. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸਿਹ ਦਇਆਲੁ ਬੁਝਾਏ ਹੁਕਮੁ ਿਮਤ  
O Nanak; whom God is kind, understands His command 
o friend. 
ਿਜਸਿਹ ਭੁਲਾਏ ਆਿਪ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਮਿਹ ਿਨਤ ॥੨॥ 
One, who God cause to forget Him, keeps taking birth 
and dieing. ||2|| 



ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਨੰਦਕ ਮਾਰੇ ਤਤਕਾਿਲ ਿਖਨੁ ਿਟਕਣ ਨ ਿਦਤੇ ॥ 
The slanderers are destroyed in a moment; they are not 
spared even for a moment. 
ਪਰ੍ਭ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਖਿਵ ਸਕਿਹ ਫਿੜ ਜੋਨੀ ਜੁਤੇ ॥ 
God cannot endure the pain of His servant. He catches 
and puts the slanderers through life cycles. 
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ਮਥੇ ਵਾਿਲ ਪਛਾਿੜਅਨੁ ਜਮ ਮਾਰਿਗ ਮੁਤੇ ॥ 
Grabbing them by the hair, they are lead on the path of 
death. 
ਦੁਿਖ ਲਗੈ ਿਬਲਲਾਿਣਆ ਨਰਿਕ ਘੋਿਰ ਸੁਤੇ ॥ 
They cry in pain in the darkest hell.  
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਦਾਸ ਰਿਖਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਤੇ ॥੨੦॥  
God embraces and protects His servants. ||20||  
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla:  
ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂਰਨੁ ਸੋਇ  
O fortunate, recite God’s name; that prevails water and 
land.  
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਧਆਇਐ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥  
O Nanak reciting God’s name, the misfortune does not 
bother. ||1||  
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla:  
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਿਤਸੁ ਲਾਗਤੇ ਿਜਸ ਨੋ ਿਵਸਰੈ ਨਾਉ  
Those who forget God’s name are inflicted by millions of 
troubles. 
ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਿਬਲਪਤੇ ਿਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak, they cry like a crow in an empty house. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਦਾਤਾਰੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਿਰਆ ॥ 
Reciting the name of the bestowal fulfills the desires. 
ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਮਿਨ ਆਸ ਗਏ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥ 
The desires of the mind are fulfilled, and sorrows are 
forgotten. 
ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਸ ਨੋ ਭਾਲਦਾ ॥ 
I obtained the treasure of God’s name, which I was 
searching for. 
ਜੋਿਤ ਿਮਲੀ ਸੰਿਗ ਜੋਿਤ ਰਿਹਆ ਘਾਲਦਾ ॥ 
My soul merged with supreme soul and my search 



ended. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਵੁਠੇ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ॥ 
I found peace, contentment and bliss there. 
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਜਨਮੁ ਨ ਤਹਾ ਮਿਰ ॥ 
My coming and going have ended. There is no birth or 
death there. 
ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਆ ॥ 
The Lord and the servant become one and look one. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥੨॥ ਸੁਧ ੁ
By guru’s grace, Nanak is absorbed in the true Lord. 
||21||1||2||Sudh|| 
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ  
Raag Goojaree, the words of  Devotees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ ॥ 
Chau-Padas Of Kabeer Jee, Second House:  
ਚਾਿਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਿਸੰਗ ਗੰੁਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥ 
With four feet, two horns and mute, how can you sing the 
praises of God? 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਿਰਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥ 
Standing or sitting, the stick strikes you, where will you 
hide your face? ||1|| 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬੈਲ ਿਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥ 
Without the Lord, you are like a stray ox! 
ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
With torn nose, injured shoulders, you eat straw of coarse 
grains. ||1||Pause||  
ਸਾਰੋ ਿਦਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹ ੈ॥  
You wander in the forest all day; still your belly is not 
satisfied.  
ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹ ੈ॥੨॥  
You did not listen to God’s devotees. You receive what 
you earn. ||2|| 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭਰ੍ਿਮ ਬੂਡੋ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰਮਈਹ ੈ॥ 
Drowned in pain and pleasure of doubt, you will wander 
in many life cycles.  
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਿਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤ ਪਈਹ ੈ॥੩॥ 
You wasted this priceless life forgetting God. This chance 



will not come again. ||3|| 
ਭਰ੍ਮਤ ਿਫਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਿਪ ਿਜਉ ਗਿਤ ਿਬਨੁ ਰੈਿਨ ਿਬਹਈਹੈ ॥ 
You go in circle like the oil-press. The life is going without 
realizing! 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੂਡੰ ਧੁਨੇ ਪਛੁਤਈਹੈ ॥੪॥੧॥ 
Says Kabeer, without God’s name, you pound your head 
and regret. ||4||1|| 
ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੩ ॥ Goojaree, Third House: 
ਮੁਿਸ ਮੁਿਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ॥ 
Kabeer’s mother sobs and cries. 
ਏ ਬਾਿਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਿਹ ਰਘੁਰਾਈ ॥੧॥ 
O Lord, how will my child survive? ||1|| 
ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭੁ ਤਿਜਓ ਹੈ ਕਬੀਰ ॥ 
Kabeer has given up all spinning and weaving. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਲਿਖ ਲੀਓ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
He wrote the name of God on his body. ||1||Pause|| 
ਜਬ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉ ਬੇਹੀ ॥ 
Till I pass the thread through the bobbin! 
ਤਬ ਲਗੁ ਿਬਸਰੈ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥੨॥ 
I forget the beloved Lord. ||2|| 
ਓਛੀ ਮਿਤ ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ਜੁਲਾਹਾ ॥ 
My intellect is low; my caste is a weaver. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਿਹਓ ਮ ੈਲਾਹਾ ॥੩॥ 
But I have earned the profit of the name of God. ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
Says Kabeer, listen, O my mother; 
ਹਮਰਾ ਇਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਰਘੁਰਾਈ ॥੪॥੨॥ 
One Lord in the provider of others and me! ||4||2|| 
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ਗੂਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧  
Goojaree, Padas Of Naam Dave Jee, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੌ ਰਾਜੁ ਦੇਿਹ ਤ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ 
If, You gave me an empire, what greatness is that? 
ਜੌ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਿਹ ਤ ਿਕਆ ਘਿਟ ਜਾਈ ॥੧॥ 
If You make me beg, what will I lose? ||1|| 
ਤੰੂ ਹਿਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੁ ॥ 
O my mind worship God the essence of salvation. 



ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You shall not have to go through birth and death again. 
||1||Pause|| 
ਸਭ ਤੈ ਉਪਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ॥ 
You created all, and You lead them astray in doubt. 
ਿਜਸ ਤੰੂ ਦੇਵਿਹ ਿਤਸਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥ 
Whoever You make to understand;  he understands! ||2|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਸਹਸਾ ਜਾਈ ॥ 
Meeting the true guru eliminates doubt. 
ਿਕਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਈ ॥੩॥ 
Who else should I worship? I see no other. ||3|| 
ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ ॥ 
One stone is lovingly worshipped. 
ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ ॥ 
While another stone is walked on. 
ਜੇ ਓਹੁ ਦੇਉ ਤ ਓਹੁ ਭੀ ਦੇਵਾ ॥ 
If one is a god, then the other also must be god. 
ਕਿਹ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਹਿਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ॥੪॥੧॥ 
Says Naam Dev, I serve God; ||4||1|| 
ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੧ ॥ Goojaree, First House: 
ਮਲੈ ਨ ਲਾਛੈ ਪਾਰ ਮਲੋ ਪਰਮਲੀਓ ਬੈਠੋ ਰੀ ਆਈ  
The fragrance is not inherent in sandalwood but it comes 
by God’s fragrance. 
ਆਵਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪੇਿਖਓ ਕਵਨੈ ਜਾਣੈ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥ 
No one saw Him come; who can know Him; O brother? 
||1|| 
ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਿਕਿਣ ਬੂਝੀਐ ਰਮਈਆ ਆਕੁਲੁ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Who can describe and understand Him? He pervades all 
o brothers. ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਆਕਾਸੈ ਪਖੰੀਅਲੋ ਖੋਜੁ ਿਨਰਿਖਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 
As the path of a bird’s flight across the sky cannot be 
seen. 
ਿਜਉ ਜਲ ਮਾਝੈ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗੁ ਪੇਖਣੋ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
As the path of a fish through the water cannot be 
seen;||2|| 
ਿਜਉ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੋ ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭਿਰਆ  
As the mirage in the sky that misguides the deer for 
water; 
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠਲੋ ਿਜਿਨ ਤੀਨੈ ਜਿਰਆ ॥੩॥੨॥ 



That is Nama’s God; who created all three. ||3||2|| 
ਗੂਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦ ੇਘਰੁ ੩  
Goojaree, Padas Of Ravi Daas Jee, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਿਬਟਾਿਰਓ ॥ 
The calf has contaminated the milk in the breasts. 
ਫੂਲੁ ਭਵਿਰ ਜਲੁ ਮੀਿਨ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥੧॥ 
The bumblebee has contaminated the flower and the fish 
the water. ||1|| 
ਮਾਈ ਗੋਿਬੰਦ ਪਜੂਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ 
O mother, where shall I find any offering for Lord’s 
worship? 
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I cannot find flowers to worship the incomparable Lord. 
||1||Pause|| 
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰਹ੍ੇ ਹ ੈਭੁਇਅੰਗਾ ॥ 
The snakes encircle the sandalwood trees. 
ਿਬਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬਸਿਹ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥ 
Poison and nectar live together there; ||2|| 
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬਦੇਿਹ ਬਾਸਾ ॥ 
The worshipper tastes the fragrance before offering to 
deities. 
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਿਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥ 
How should your servant worship You O Lord? ||3|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ 
I offer my body and mind to worship You. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥ 
By guru’s grace, I realized the formless Lord. ||4|| 
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਿਹ ਨ ਤੋਰੀ ॥ 
I cannot worship You, nor offer You flowers. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਵਨ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥ 
Says Ravi Daas, how will I attain salvation? ||5||1|| 
ਗੂਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਜੀਉ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧  
Goojaree, Padas Of Trilochan Jee, First House:  
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥  
God is one. He is realized by guru’s grace.  
ਅੰਤਰੁ ਮਿਲ ਿਨਰਮਲੁ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ॥ 
You have not cleansed the filth from inside, outwardly 



you disguise as a renunciate. 
ਿਹਰਦੈ ਕਮਲੁ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮ ੁਨ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਕਾਹੇ ਭਇਆ  ਸੰਿਨਆਸੀ ॥੧॥ 
You did not search the lotus God in your mind. Why did 
you become detached from the world? ||1|| 
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ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ ॥ 
Deluded by doubt, O Jai Chand? 
ਨਹੀ ਨਹੀ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍ਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You did not search for God; ||1||Pause||          
ਘਿਰ ਘਿਰ ਖਾਇਆ ਿਪੰਡੁ ਬਧਾਇਆ ਿਖੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ॥ 
You eat in every house fattening your body; you wear 
beggars bag and ear rings for the sake of wealth! 
ਭੂਿਮ ਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
You apply the ashes of cremation to your body, but 
without a guru the reality cannot be found. ||2|| 
ਕਾਇ ਜਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਤਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਿਬਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ ॥ 
Why meditate why practice austerities? Why bother to 
churn water? 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍  ਉਪਾਈ ਸੋ ਿਸਮਰਹੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੩॥ 
Recite the name of the Lord who created the creation! 
||3|| 
ਕਾਇ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਰੇ ਅਠਸਿਠ ਕਾਇ ਿਫਰਾਹੀ ॥ 
Why carry a water jug and go to sixty-eight shrines O 
Yogi? 
ਬਦਿਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਸੁਨੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਕਣ ਿਬਨੁ ਗਾਹੁ ਿਕ ਪਾਹੀ ॥੪॥੧॥ 
Says Trilochan, listen o mortal: What can you thresh 
without the grain? ||4||1|| 
ਗੂਜਰੀ ॥ Goojaree: 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥ 
One who has wealth in his mind at the time of death?    
ਸਰਪ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੧॥ 
He is like a snake guarding the wealth, life after life. ||1|| 
ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਿਬਦ ਨਾਮੁ ਮਿਤ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ  
O sister, do not forget the name of the Lord of the 
universe. ||Pause|| 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਇਸਤਰ੍ੀ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥  
One who has lust at the time of death?  
ਬੇਸਵਾ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੨॥  
He or she is like a prostitute, life after life. ||2||  



ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਲਿੜਕੇ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥  
One who has children in his mind at the time of death? 
ਸੂਕਰ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥ 
He is like a pig, life after life. ||3|| 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥ 
One who has a temple in his mind at the time of death? 
ਪਰ੍ੇਤ ਜੋਿਨ ਵਿਲ ਵਿਲ ਅਉਤਰੈ ॥੪॥ 
He is like a ghost, life after life. ||4|| 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਿਸਮਰੈ ਐਸੀ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥ 
One who has God in his mind at the time of death? 
ਬਦਿਤ ਿਤਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ॥੫॥੨॥ 
Says Trilochan that God lives in his mind and attains 
salvation. ||5||2|| 
ਗੂਜਰੀ ਸਰ੍ੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀਉ ਕਾ ਪਦਾ ਘਰੁ ੪  
Goojaree, Padas Of Jai Dev Jee, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਰਮਾਿਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਿਪਮੰ ਸਿਤ ਆਿਦ ਭਾਵ ਰਤੰ ॥          
In the beginning there was truly and only God in His 
realm.  
ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਿਕਰ੍ਿਤ ਪਰੰ ਜਿਦਿਚੰਿਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥੧॥  
Before now and in future the Lord of the universe 
bestows salvation to all. ||1|| 
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮ ੰ॥ 
He is realized by reciting His name intently. 
ਬਿਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਤਤ ਮਇਅੰ ॥ 
He bestows nectar by His grace. 
ਨ ਦਨੋਿਤ ਜਸਮਰਣੇਨ ਜਨਮ ਜਰਾਿਧ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Singing His praise eliminates the fear of pain of birth and 
death. ||1||Pause|| 
ਇਛਿਸ ਜਮਾਿਦ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸੁ ਸਵ੍ਸਿਤ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਿਕਰ੍ਤੰ ॥ 
Fear of insults by the devil of death is eliminated reciting 
God’s name. 
ਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਬ੍ਅੰ ਪਰਮ ੰਪਰ੍ਸੰਨਿਮਦੰ ॥੨॥ 
In the past, present and future, He is always the same; 
He is the embodiment of supreme bliss. ||2|| 
ਲੋਭਾਿਦ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹੰ ਜਿਦਿਬਿਧ ਆਚਰਣੰ  
If you seek the path of good conduct, forsake greed, and 
do not look at other’s house. 



ਤਿਜ ਸਕਲ ਦੁਹਿਕਰ੍ਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜੁ ਚਕਰ੍ਧਰ ਸਰਣੰ ॥੩॥ 
Renounce all evil actions and ill will, and obtain God’s 
refuge. ||3|| 
ਹਿਰ ਭਗਤ ਿਨਜ ਿਨਹਕੇਵਲਾ ਿਰਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ 
God’s devotees worship only God in the mind words and 
deeds. 
ਜੋਗੇਨ ਿਕੰ ਜਗੇਨ ਿਕੰ ਦਾਨੇਨ ਿਕੰ ਤਪਸਾ ॥੪॥ 
What good is Yoga, giving feasts and charity, and 
penance? ||4|| 
ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦੇਿਤ ਜਿਪ ਨਰ ਸਕਲ ਿਸਿਧ ਪਦੰ  
O mortal, recite the name of God. It is the highest reward. 
ਜੈਦੇਵ ਆਇਉ ਤਸ ਸਫੁਟ ੰਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥੫॥੧॥ 
Jai dev came to the refuge of the bestowal of salvation 
for all ages. ||5||1|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
Has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on his own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੇਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Dave-Gandhaaree, Fourth Mahalla, First House:   
ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਠਾਕੁਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 
Becoming humble one attunes to God. 
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਕਹਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਤਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who sing Your praise through guru’s teachings are 
lucky. ||1||Pause|| 
ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਫਾਹੇ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 
Attuning to God’s name intently breaks the worldly bonds. 
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਿਹਓ ਗੁਰ ਮਹੋਿਨ ਹਮ ਿਬਸਮ ਭਈ ਮੁਿਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 
My mind is enticed by my beloved guru. I am amazed 
seeing Him. ||1|| 
ਸਗਲੀ ਰੈਿਣ ਸਈੋ ਅੰਿਧਆਰੀ ਗੁਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਜਾਗੇ ॥ 
I slept through the night and woke up by guru’s grace. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਮੋਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥ 
O Nanak’s handsome Lord. I do not see anyone as great 
as You. ||2||1|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 



ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ੁਕਹਹ ੁਿਮਲੈ ਿਕਤੁ ਗਲੀ ॥ 
Tell me O beloved! Where can I meet you?  
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ਮਾਰਗੁ ਹਮ ਪੀਛੈ ਲਾਿਗ ਚਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Godly saint, show me the way, I follow you. ||1||Pause|| 
ਿਪਰ੍ਅ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਇਹ ਚਾਲ ਬਨੀ ਹੈ ਭਲੀ ॥ 
The words of the beloved give peace. This is the best 
way. 
ਲਟੁਰੀ ਮਧੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ ਓਹ ਸੰੁਦਿਰ ਹਿਰ ਢੁਿਲ ਿਮਲੀ ॥੧॥ 
The bride may be hunch-back and short, if her Lord 
master loves her; she looks beautiful and melts in Lord’s 
embrace. ||1|| 
ਏਕੋ ਿਪਰ੍ਉ ਸਖੀਆ ਸਭ ਿਪਰ੍ਅ ਕੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਿਪਰ ਸਾ ਭਲੀ ॥ 
There is only one beloved; we are all soul-brides of our 
Husband Lord. She who is pleasing to her Husband Lord 
is good. 
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਿਕਆ ਕਰੈ ਿਬਚਾਰਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਰਾਿਹ ਚਲੀ ॥੨॥੨॥ 
What can poor Nanak do? As it pleases the Lord, so he 
walks the path? ||2||2|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀਐ ॥ 
O my mind, say God from the mouth. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed imbued with dark red color; her dress is 
also dyed in love. ||1||Pause|| 
ਹਉ ਿਫਰਉ ਿਦਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਿਤਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹਿਰ ਢੋਲੀਐ ॥ 
I am in love and I wander out of control.  
That is why I am searching for God. 
ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀਐ ॥੧॥ 
If someone unites me with my beloved, I will become the 
slave of his slave. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ਅਪੁਨਾ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਝੋਲੀਐ ॥ 
Console with Your almighty guru and be intoxicated 
drinking God’s nectar. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਲਾਧਾ ਦੇਹ ਟੋਲੀਐ ॥੨॥੩॥ 
By guru’s grace, servant Nanak realized God searching 
his soul. ||2||3||  
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree:  
ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਿਹ ਹਾਿਰ ॥  
Finally I am going to meet my Lord.  



ਜਬ ਹਮ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am at Your refuge O Lord; save me or kill me as You 
wish. ||1||Pause||  
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ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਿਰ ਜਾਿਰ 
 Burn the praise and smart ideas of the world in fire. 
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਿਰ ॥੧॥ 
I have surrendered myself to God; some may say good, 
others bad. ||1|| 
ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਿਣ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭੁ ਤੁਮਰੀ ਿਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
Whoever comes to Your sanctuary O God, You save 
them by Your grace. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥੪॥ 
Servant Nanak has entered Your sanctuary O Lord; 
please, protect his honor! ||2||4|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸ ੁਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
I praise those who sing  God’s praises. 
ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I live seeing the guru saint; who enshrined God’s name in 
his mind! ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਹ ਜੂਠਾਰੀ ॥ 
You are pure and sacred O Almighty God; how can I the 
impure meet You? 
ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰ ੁਮੁਿਖ ਹੋਰੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਿੜਆਰੀ ॥੧॥ 
I have one thing in my mind and another on my lips; I am 
an unfortunate liar! ||1||  
ਹਮਰੀ ਮੁਦਰ੍  ਨਾਮ ੁਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥  
I have God’s name on my tongue and sins in my mind.  
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੨॥੫॥  
Keep me as You please O Lord; servant Nanak seeks 
Your refuge. ||2||5|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸੁੰਦਿਰ ਹੈ ਨਕਟੀ ॥ 
Without the name of God, the beauty is just like the 
noseless woman. 
ਿਜਉ ਬੇਸੁਆ ਕੇ ਘਿਰ ਪੂਤੁ ਜਮਤੁ ਹੈ ਿਤਸ ੁਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਹੈ ਧਰ੍ਕਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Like the son born to the prostitute has no family name. 
||1||Pause|| 



ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਹ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਿਬਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ ॥ 
Those who do not have God enshrined in the mind are 
deformed faces. 
ਿਜਉ ਿਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ ਓਹੁ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਹੈ ਭਰ੍ਸਟੀ ॥੧॥ 
The person without the guru, talks a lot, but he is cursed 
in God’s court. ||1|| 
ਿਜਨ ਕਉ ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ ॥ 
Those, whom my Lord becomes kind, long for the feet of 
devotees. 
ਨਾਨਕ ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਛੈ ਛੁਕਟੀ ॥੨॥੬॥ ਛਕਾ ੧ 
O Nanak the sinner becomes sacred meeting the 
congregation of devotees and attains salvation following 
the guru. ||2||6|| six stanzas 1|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  
Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
O mother, focus your mind to guru’s feet. 
ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
As God shows His kindness, the lotus of the heart 
blossoms and recites God’s name forever. ||1||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਏਕੋ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥ 
Then You see God inside out. He abides in everyone.  
ਘਿਟ ਅਵਘਿਟ ਰਿਵਆ ਸਭ ਠਾਈ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਈਐ ॥੧॥ 
Almighty God abides in all species and is seen 
everywhere. ||1|| 
ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਹ ਸੇਵਕ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਐ ॥ 
Many devotees and sages praise You but cannot find 
Your limits. 
ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥੨॥੧॥ 
O Lord, the bestowal of peace and destroyer of 
sufferings. Servant Nanak  praises You forever. ||2||1|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮਾਈ ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹਈੋਐ ॥ 
O mother, whatever has to happen will happen. 
ਰਾਿਚ ਰਿਹਓ ਰਚਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨੀ ਕਹਾ ਲਾਭੁ ਕਹਾ ਖੋਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God created the creation. Some gain some lose. 
||1||Pause|| 



ਕਹ ਫੂਲਿਹ ਆਨੰਦ ਿਬਖੈ ਸੋਗ ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ ॥ 
Some are happy some sad, some laughing some crying. 
ਕਬਹੂ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਅਿਭਮਾਨੀ ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਧਈੋਐ ॥੧॥ 
Some are filled with filth of ego and some wash it in the 
company of devotees. ||1|| 
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟ ੈਪਰ੍ਭ ਕਾ ਕੀਆ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈਐ ॥ 
No one can erase the actions of God; I cannot see any 
other like Him. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਹ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸੁਿਖ ਸੋਈਐ ॥੨॥੨॥  
Says Nanak, I praise the guru; by his grace one sleeps in 
peace. ||2||2|| 
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮਾਈ ਸੁਨਤ ਸੋਚ ਭੈ ਡਰਤ ॥ 
O mother, Hearing about it I think and get scared. 
ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਜਉ ਅਿਭਮਾਨਾ ਸਰਿਨ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪਰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Give up possessiveness and ego. Seek the refuge of the 
master. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸਈੋ ਭਲ ਮਾਨਉ ਨਾਿਹ ਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ ॥ 
Whatever He says accept it with love and never say no to 
whatever he asks. 
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਉ ਹੀਏ ਮੋਰ ੇਤੇ ਿਬਸਰਤ ਜਾਈ ਹਉ ਮਰਤ ॥੧॥ 
Let me not forget Him even for an instant; forgetting Him, 
I will die. ||1|| 
ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਇਆਨਪ ਜਰਤ ॥ 
God the Creator gives complete peace. He does not 
question my childish behavior. 
ਿਨਰਗੁਿਨ ਕਰੂਿਪ ਕੁਲਹੀਣ ਨਾਨਕ ਹਉ ਅਨਦ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਭਰਤ ॥੨॥੩॥ 
I am worthless, ugly and of low birth O Nanak, but my 
Husband Lord is the embodiment of joy. ||2||3|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮਨ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਿਰ ਸਦਹੂੰ ॥ 
O my mind, sing God’s praises forever. 
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਉਧਾਰੈ ਬਰਨ ਅਬਰਨਾ ਸਭਹੰੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who sing, hear and recite His name, whether high 
or low status, are saved. ||1||Pause|| 
ਜਹ ਤੇ ਉਪਿਜਓ ਤਹੀ ਸਮਾਇਓ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜਾਨੀ ਤਬਹੰੂ ॥ 
He is absorbed in the one from whom he originated, 
when he realized the way. 



ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ ॥੧॥ 
As and when this body is fashioned; it does not live 
forever. ||1|| 
ਸੁਖੁ ਆਇਓ ਭੈ ਭਰਮ ਿਬਨਾਸੇ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਹੂਏ ਪਰ੍ਭ ਜਬਹੂ ॥ 
Peace comes; fear and doubt erased, when God 
becomes kind. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਿਜ ਲਬਹੰੂ ॥੨॥੪॥ 
Says Nanak that his deeds are fulfilled, since he joined 
the company of devotees and eliminated greed. ||2||4|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮਨ ਿਜਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥ 
O my mind; act as it pleases God. 
ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਿਤ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Be lowest the smallest and humble, then pray to God. 
||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਬਰਥੇ ਤਾ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਘਟਾਵਉ ॥ 
The show business of the worldly wealth are useless, 
reduce love for them. 
ਿਜਉ ਅਪੁਨੋ ਸਆੁਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਾ ਮਿਹ ਸਭੋਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 
Do as God is pleased, then only you attain honor. ||1|| 
ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਦਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥ 
Be the dust of the feet of the servant of servants. That is 
how you serve them. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥ 
Calling them with humility and love attains peace and 
honor. ||2||5|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਰ੍ਮੁ ਡਾਿਰਓ ॥ 
O dear God, by Your grace my doubts have been 
dispelled. 
ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਅਪਨਾ ਮਨ ਮਿਹ ਇਹ ੈਬੀਚਾਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By Your kindness, I think everyone as my own. 
||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰਸਿਨ ਦੂਖੁ ਉਤਾਿਰਓ ॥ 
Millions of sins are erased by serving You; visualizing 
You eliminated sufferings. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਿਚੰਤਾ ਰੋਗੁ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥ 
Reciting Your name I obtained supreme peace and my 
disease of worry erased. ||1|| 



ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਬਸਾਿਰਓ  
Lust, anger, greed, falsehood and slander are forgotten 
in the company of devotees. 
ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਕਾਟੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਉਧਾਿਰਓ ॥੨॥੬॥ 
O God, the ocean of mercy; cut my bonds of worldly 
wealth says Nanak and bestow salvation. ||2||6|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥ Dave-Gandhaaree: 
ਮਨ ਸਗਲ ਿਸਆਨਪ ਰਹੀ ॥ 
All the cleverness of my mind is gone.  
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
Nanak took support of the Lord the doer and cause of 
causes. ||1||Pause||  
ਆਪੁ ਮੇਿਟ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਇਹ ਮਿਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ॥  
The devotee told me that by selfsurrendering one attains 
His refuge. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਰਮੁ ਅਧੇਰਾ ਲਹੀ ॥੧॥ 
Obeying God’s command I attained peace and the 
darkness of doubt disappeared. ||1|| 
ਜਾਨ ਪਰ੍ਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ॥ 
O my God all-powerful master; I seek your sanctuary.  
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ ਕੁਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਪਹੀ ॥੨॥੭॥ 
O Creator and destroyer of all in a moment . No one can 
know Your value. ||2||7|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ  ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ 
O God the bestowal of life and peace. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, only a few know Him. ||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਤਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ ॥ 
O Lord, Your saints are Your beloved; death does not 
consume them. 
ਰੰਿਗ ਤੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਸ ਮਾਤੇ ॥੧॥ 
They are dyed deep red in Your Love and they are 
intoxicated with the sublime essence of Lord’s Name. ||1|| 
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ਮਹਾ ਿਕਲਿਬਖ ਕੋਿਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪਰ੍ਭ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ॥ 
O God; the great sins, millions of pains and diseases are 
destroyed by Your grace! 
ਸੋਵਤ ਜਾਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥੮॥ 



O Nanak; sing God’s praises while asleep or awake 
touching guru’s feet. ||2||8|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਤ ਕਤ ਪੇਿਖਓ ਨੈਣੀ ॥ 
I see God wherever I look. 
ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਜਾ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The bestowal of life and peace, speaks sacred words. 
||1||Pause|| 
ਅਿਗਆਨੁ ਅਧੇਰਾ ਸੰਤੀ ਕਾਿਟਆ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਰ ਦੈਣੀ ॥ 
The saint eliminated the ignorance surrendering to the 
guru. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨਾ ਜਲਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ ॥੧॥ 
He accepted me as his own by his grace and my burning 
mind soothed. ||1|| 
ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿਕਛੁ ਉਪਿਜ ਨ ਆਇਓ ਨਹ ਉਪਜੀ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 
Good deeds faith and good conduct did not well up. 
ਛਾਿਡ ਿਸਆਨਪ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ॥੨॥੯॥ 
Renounce cleverness and self-will, O Nanak and fall at 
guru’s feet. ||2||9|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਲਾਹਾ ॥ 
Take advantage of reciting God’s name. 
ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall attain salvation, peace, contentment and bliss, 
and the noose of death shall be cut. ||1||Pause|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਿਜ ਬੀਚਾਿਰਓ ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਿਹ ਆਹਾ ॥ 
Searching allover I found that God is realized in the 
company of saints. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਪਰਾਪਿਤ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਕਰਿਮ ਿਲਖਾਹਾ ॥੧॥ 
Those who have such pre-ordained destiny, obtain this 
priceless treasure. ||1|| 
ਸੇ ਬਡਭਾਗੀ ਸ ੇਪਿਤਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪਰੇੂ ਸਾਹਾ ॥ 
They are fortunate and honorable; they are the perfect 
bankers.  
ਸੁੰਦਰ ਸਘੁੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹਾ ॥੨॥੧੦॥  
Those who believe in God’s name are beautiful and 
beyond imagination. ||2||10|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਕਹ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਫਾਰਾ ॥ 



O mind, why are you full of ego? 
ਦੁਰਗੰਧ ਅਪਿਵਤਰ੍ ਅਪਾਵਨ ਭੀਤਿਰ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸ ੋਛਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is full of bad smell and impurity, whatever you see is 
dust. ||1||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਸੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰਾਨੀ ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਿਜਿਨ ਧਾਰਾ ॥ 
Recite the name of God who created you and supports 
your life. 
ਿਤਸਿਹ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵਿਹ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ॥੧॥ 
O ignorant fool, you forgot God and adopted someone 
else. You will die and reborn again. ||1|| 
ਅੰਧ ਗੰੁਗ ਿਪੰਗੁਲ ਮਿਤ ਹੀਨਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ 
I am blind, mute, crippled and ignorant; O God, please 
protect me! 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਬਚਾਰਾ ॥੨॥੧੧॥ 
The Creator, cause of causes is all-powerful; O Nanak, 
what can a being do? ||2||11|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰੈ ਹ ੂਤੇ ਨੇਰੈ ॥ 
God is the nearest of all. 
ਿਸਮਿਰ ਿਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite worship and sing His praises all the time. 
||1||Pause|| 
ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਰੈ ॥ 
Reciting God’s name this invaluable body attains 
salvation in the company of devotees. 
ਘਰੀ ਨ ਮਹੁਤੁ ਨ ਚਸਾ ਿਬਲੰਬਹੁ ਕਾਲੁ ਿਨਤਿਹ iਨਤ ਹੇਰੈ ॥੧॥ 
Do not delay for a moment. Death keeps an eye on you. 
||1|| 
ਅੰਧ ਿਬਲਾ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥ 
Lift me out of the dark hole O Creator; everything is in 
Your power. 
ਨਾਮ ੁਅਧਾਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਦ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੧੨॥ ਛਕੇ ੨ ॥ 
Bless Nanak with Your name that he may find happiness 
and peace. ||2||12|| chhakay 2 tune. 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧਓ ॥ 
O mind, meet the guru and recite God’s name.  
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ਬਾਿਧਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
You shall obtain peace, contentment, bliss, joy and 



pleasure, the foundation of eternal life. ||1||Pause||  
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਕੀਨੋ ਕਾਟੇ ਮਾਇਆ ਫਾਿਧਓ ॥  
He made me His servant by his grace and eliminated the 
grip of worldly wealth.  
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਿਬਦ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਾਿਧਓ ॥੧॥  
Intuitively worshipping and singing God’s praises 
eliminates the path of death. ||1||  
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਿਮਿਟਓ ਮੋਰਚਾ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਿਧਓ ॥  
By His grace the struggle ended and found a priceless 
treasure.  
ਬਿਲਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਲਖ ਬੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧਓ ॥੨॥੧੩॥  
O Nanak, praise the permanent unfathomable Lord 
forever. ||2||13|| 
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla:  
ਮਾਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਸਫਲ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਫਲੁ ਤਾ ਕੋ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਲਵ 
ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
O mother whoever sings God’s praises with love, their 
coming into the life is fruitful. ||1||Pause|| 
ਸੁੰਦਰੁ ਸਘੁੜੁ ਸਰੂੁ ਸੋ ਬੇਤਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ  
One who joins the company of devotees is beautiful, 
wise, brave and knowledgeable. 
ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੁ ਕਰੇ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜੋਨੀ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 
He recites God’s name from the tongue and does not 
take birth again. ||1|| 
ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਰਿਵਆ ਮਨ ਤਨ ਮਿਹ ਆਨ ਨ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਵੈ ॥ 
He sees God in the mind and body. Does not see 
anything else. 
ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀ ਹੋਵਤ ਜਨ ਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਲਿੜ ਲਾਵੈ ॥੨॥੧੪॥ 
O Nanak whoever God accepts; he does not suffer the 
pain of hell. ||2||14||  
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਚੰਚਲੁ ਸੁਪਨੈ ਹੀ ਉਰਝਾਇਓ ॥ 
His fickle mind is entangled in a dream. 
ਇਤਨੀ ਨ ਬੂਝੈ ਕਬਹੂ ਚਲਨਾ ਿਬਕਲ ਭਇਓ ਸੰਿਗ ਮਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He forgets death and is engrossed in worldly wealth. 
||1||Pause|| 
ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਸੰਗ ਰਿਸ ਰਿਚਆ ਿਬਿਖਆ ਏਕ ਉਪਾਇਓ ॥ 
He is engrossed in the fragrance of the flower’s and 



suffers. 
ਲੋਭ ਸੁਨੈ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ਬੇਿਗ ਤਹਾ ਉਿਠ ਧਾਇਓ ॥੧॥ 
He is greedy. Whenever he hears about deals, he goes 
after. ||1|| 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਬਹੁਤੁ ਸਰ੍ਮ ੁਪਾਇਓ ਸੰਤ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥ 
Tired of wandering allover finally I came to the door of a 
saint. 
ਕਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਲੀਓ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧੫॥ 
Granting His grace, the supreme Lord absorbed Nanak in 
Him. ||2||15|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ 
Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ 
Eternal peace is found in guru’s refuge. 
ਕਿਲਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਿਹ ਤਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He drove away the sins and purified my mind; this 
support carried me across. ||1||Pause|| 
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਦਨ ਇਹੈ ਟਹਲ ਮੋਿਹ ਕਰਨਾ ॥ 
I perform worship, flower-offerings, service and praying. 
ਿਬਗਸੈ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸਾ ਬਹੁਿਰ ਨ ਗਰਭੈ ਪਰਨਾ ॥੧॥ 
My mind is happy and enlightened, and I will not enter the 
womb again. ||1|| 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਪਰਸਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਿਧਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥ 
I see the image of the saint with love and devotion! 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਿਰਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੨॥੧੬॥ 
Nanak has entered the refuge of  devotees by God’s 
grace. ||2||16|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਪਿਹ ਿਬਨਤੀ ਕਹੀਐ ॥ 
Offer your prayer to your Lord. 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਿਨਿਧ ਸੂਖ ਸਹਜ ਿਸਿਧ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall obtain the four blessings, the treasures of bliss, 
pleasure, peace, contentment and the spiritual powers. 
||1||Pause|| 
ਮਾਨੁ ਿਤਆਿਗ ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਉ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਅੰਚਲੁ ਗਹੀਐ ॥ 
Renounce ego, fall at guru’s feet and hold on to the hem 
of God’s robe.  
ਆਂਚ ਨ ਲਾਗੈ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਰਿਨ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਅਹੀਐ ॥੧॥  
Taking to God’s refuge, the heat of the ocean of fire does 



not come close. ||1||  
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਮਹਾ ਅਿਕਰ੍ਤਘਨ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸਹੀਐ ॥  
O God; the ungrateful suffers the pain of millions of sins.  
ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਨਹੀਐ ॥੨॥੧੭॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the merciful perfect 
transcendent Lord. ||2||17|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸਾ ॥ 
Enshrine guru’s feet in your mind; 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All illness, sorrow and pain shall depart and all suffering 
shall end. ||1||Pause|| 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸਿਹ ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 
It is as good as taking millions of sacred baths, the sins of 
many lifes depart. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਗੋ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨਾ ॥੧॥ 
Singing the praises of God’s name the mind intuitively 
absorbs in it. ||1|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਕੀਨੋ ਬੰਧਨ ਤੋਿਰ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 
By His grace, God made me His slave breaking all 
bonds. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੨॥੧੮॥ ਛਕੇ ੩ ॥ 
Nanak lives by reciting your name and listening to Your 
discourse.  
||2||18|| Chhakay 3. 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਹਾਰਉ ॥ 
O mother, I long to see the feet of God.   
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ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਡਾਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
O My Lord; be kind to me that I do not forget You from 
my mind. ||1||Pause|| 
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਲਾਈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਬਖੁ ਜਾਰਉ ॥ 
May I apply the dust of devotee’s feet to my forehead that 
eliminates lust, anger and ill will? 
ਸਭ ਤੇ ਨੀਚੁ ਆਤਮ ਕਿਰ ਮਾਨਉ ਮਨ ਮਿਹ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਧਾਰਉ ॥੧॥ 
May I think in my mind to be the most humble of all? ||1|| 
ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਠਾਕੁਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਝਾਰਉ ॥ 
Sing praises of the immortal God and shed your sins. 



ਨਾਮ ਿਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਉਿਰ ਧਾਰਉ ॥੨॥੧੯॥ 
O Nanak, obtain the bliss of God’s name and enshrine in 
the mind with love. ||2||19|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਪੇਖਉ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
O God, I long to visualize You.  
ਸੁੰਦਰ ਿਧਆਨੁ ਧਾਰੁ ਿਦਨੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrining You in the mind all the time O my beloved! 
||1||Pause|| 
ਸਾਸਤਰ੍ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਅਿਵਲੋਕੇ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
I studied and contemplated the Shaastras, Vedas and 
Puraanas.  
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਪੂਰਨ ਭਵਜਲ ਉਧਰਨਹਾਰਾ ॥੧॥ 
You protect the meek, Lord of life and bestowal of 
salvation.  ||1|| 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤਾ ਕੀ ਿਬਖੈ ਅਧਾਰਾ ॥ 
You are the eliminator of sins of your servants, devotees 
forever. 
ਿਤਨ ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਬਾਛੈ ਿਨਤ ਨਾਨਕੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ॥੨॥੨੦॥ 
O Bestowal; bestow Nanak the dust of the feet of Your 
devotees. ||2||20|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਮਾਤਾ ॥ 
Reciting God’s name intoxicates your servant! 
ਪਰ੍ੇਮ ਰਸਾ ਿਨਿਧ ਜਾ ਕਉ ਉਪਜੀ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥    
One who gets the taste of divine love never quits and 
goes away. ||1||Pause|| 
ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੋਵਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸ ੁਭੋਜਨੁ ਖਾਤਾ ॥ 
Says God while sitting sleeping and enjoys the taste 
while eating. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਨੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ ॥੧॥ 
Bathing in devotee’s dust is equal to bathing at sixty-eight 
shrines. ||1|| 
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਿਜਆ ਿਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸਉਤੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
One who makes God as his father; his coming into the 
life is fruitful. 
ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥੨੧॥ 
O Nanak; one who realizes God attains salvation along 
with his followers. ||2||21|| 



ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
O Mother; divine wisdom cannot be attained without the 
guru. 
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਫਰਤ ਿਬਲਲਾਤੇ ਿਮਲਤ ਨਹੀ ਗੋਸਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They wander crying various ways, yet they do not realize 
God. ||1||Pause|| 
ਮੋਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਨੁ ਬਾਿਧਓ ਬਹ ੁਜੋਨੀ ਭਰਮਾਈਐ  
Tied to false attachment sickness and sorrow; they go 
through many lifes. 
ਿਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਿਬਨੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥੧॥ 
No one finds a place to rest without the true 
congregation. Who should we cry to? ||1|| 
ਕਰੈ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਚਰਨ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
By God’s grace, one puts his mind to the feet of the 
devotee. 
ਸੰਕਟ ਘੋਰ ਕਟੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦਰਿਸ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥੨੨॥ 
The agonizing sufferings are dispelled in a moment O 
Nanak, and we merge in God. ||2||22|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥ 
The Lord has become kind. 
ਭਈ ਕਿਲਆਣ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Salvation and happiness attained. God has saved his 
child. ||Pause|| 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
With my palms pressed together, I offer my prayer and 
recite God in the mind; 
ਹਾਥੁ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸੁਿਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ 
God saved me giving His hand and eliminated all sins. 
||1|| 
ਵਰ ਨਾਰੀ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ 
Husband and wife rejoice celebrating the victory of the 
Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਜੋ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੨੩॥ 
Says Nanak; Praise Lord who bestows salvation to all. 
||2||23|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਪਿਹ ਿਬਨਉ ਕਿਹਆ ॥ 
I offer my prayer to my true guru. 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭਜੰਨ ਮੇਰਾ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਰਾ ਗਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The destroyer of pain became kind and my worry 
departed. ||Pause|| 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਭੀ ਹਮਰਾ ਗੁਨੁ ਅਵਗੁਨੁ ਸਭੁ ਸਿਹਆ ॥ 
I am a sinner, imitator and greedy, He puts up with all of 
my merits and demerits.  
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਮੁਏ ਦੁਸਟ ਜੋ ਖਇਆ ॥੧॥  
He cared for me by placing His hand on my forehead and 
eliminated the evil, sins. ||1|| 
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਸਹਜਇਆ ॥ 
Visualizing the bestowal of salvation to all, attains peace. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਰਗੁਣ ਕਉ ਦਾਤਾ ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਧਿਰਆ ॥੨॥੨੪॥ 
Says Nanak; he has enshrined the lotus feet of the 
protector of the virtuless in the mind. ||2||24|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਪਰ੍ਭ ਹਮਾਰ ੇ॥ 
My God is the protector of  orphans! 
ਸਰਿਨ ਆਇਓ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have come to the sanctuary of the savior Lord. ||Pause|| 
ਸਰਬ ਪਾਖ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
Protect me on all sides, O Lord! 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰੇ ॥੧॥ 
Protected me in the past, will protect in the future and at 
the last moment. ||1|| 
ਜਬ ਿਚਤਵਉ ਤਬ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 
Whenever something comes to mind, it is You!  
ਉਨ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰ ੇ॥੨॥    
Missing Him in the mind I get contentment. ||2||     
ਸੁਿਨ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਬਚਨਾਰੇ ॥ 
I hear and sing the hymns of guru’s word. 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ਸਾਧ ਦਰਸਾਰੇ ॥੩॥ 
I admire visualizing the devotees of God. ||3|| 
ਮਨ ਮਿਹ ਰਾਖਉ ਏਕ ਅਸਾਰੇ ॥ 
I keep my hope on God in my mind. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥ 



O Nanak, my God is the Creator of all. ||4||25|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥ 
O God; this is my only hope. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਿਹ ਦੀਜੈ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O treasure of kindness merciful Lord, please make me 
follow your saint. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਿਨਸ ਬਾਸuਰ   ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥ 
I touch His feet in the morning and see him with love day 
and night. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਿਪ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 
I serve him offering my mind and body and sing God’s 
praises. ||1|| 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਉ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨੁਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਨਤ ਰਹੀਐ ॥ 
I live in devotee’s congregation all the time and recite 
God in every breath. 
ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨu ਮੋਰਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥੨੬॥ 
I have one resolve of God’s name. Nanak enjoys reciting 
God. ||2||26|| 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  
Raag Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥ 
O friend, I have realized that God. 
ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is always with me; never leaves. I sing His praise in 
guru’s company. ||1||Pause|| 
ਿਮਿਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਬ ਸੁਖੈਨਾ ਿਤਆਿਗ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥ 
I realized my beloved bestowal of peace. He never 
leaves to go anywhere. 
ਅਿਨਕ ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਿਰ ਲਾਏ ॥੧॥ 
I have seen many others. No one comes close to Him at 
all. ||1|| 
ਮੰਦਿਰ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਦੁਆਰੈ ਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥ 
He bestowed luck in the temple and honor at His door 
and played the infinite divine music. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਿਗਰ੍ਿਹ  ਿਪਰ੍ਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥ 
Says Nanak; I enjoy eternal bliss enshrining God in my 



mind all the time. ||2||1||27|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥ 
My mind longs for visualizing Him and His name. 
ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ ਆਿਹ ਪਿਰਓ ਸਤੰ ਪਾਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I wandered everywhere, and now I have come to follow 
the saint. ||1||Pause|| 
ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜੋ ਿਦਸਟੈ ਸ ੋਗਾਛੈ ॥ 
Who do I serve? Who do I worship? Whoever I see will 
die. 
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ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥੧॥ 
Seek the refuge of the congregation of devotees and long 
for the dust of their feet. ||1|| 
ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਾ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ਮਾਇ ਆਛ ੈ॥ 
I do not know the way, I have no virtue. It is difficult to 
eliminate the worldly wealth. 
ਆਇ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਉ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਛੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥ 
Nanak has come and fallen at guru’s feet; all of his evil 
deeds vanished. ||2||2||28|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 
O beloved, Your words are sacred. 
ਅਿਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਿਪਆਰੇ ਸਭਹੂ ਮਿਧ ਿਨਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O beautiful enticer, O beloved, You are in all yet distinct. 
||1||Pause|| 
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 
I have no desire for power or libration. I love your lotus 
feet in my mind. 
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਾ ਮਿੋਹ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥ 
Brahma, Shiva, the mystics, the  sages and Indra – All 
seem God to me; ||1|| 
ਦੀਨੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ॥ 
I the poor came to Lord’s door. Finally I sought saint’s 
refuge! 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ਿਬਗਸਾਰੇ ॥੨॥੩॥੨੯॥ 
Says Nanak; he visualized the beloved God. The mind 
became happy and peaceful. ||2||3||29|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 



ਹਿਰ ਜਿਪ ਸੇਵਕੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਓ ॥ 
Reciting God the devotee attained salvation. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਬਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨਹੀ ਮਾਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God became kind to His servant and he does not have to 
take birth and die again. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਕੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਹਾਿਰਓ ॥ 
Singing God’s praises in the company of devotees the 
priceless life does not go in vain. 
ਪਰ੍ਭ ਗੁਨ ਗਾਇ ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਤਿਰਆ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਧਾਿਰਓ ॥੧॥ 
Singing the glories of God, he crosses over the ocean of 
poison, and saves his entire dynasty. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਸਆ ਿਰਦ ਭੀਤਿਰ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਉਚਾਿਰਓ ॥ 
Enshrining God’s lotus feet in the mind, sing His praises 
while breathing or eating. 
ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪਨੁਹ ਪੁਨਹ ਬਿਲਹਾਿਰਓ ॥੨॥੪॥੩੦॥ 
Nanak took support of the Lord of the universe and 
praises Him forever. ||2||4||30|| 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  
Raag Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace.  
ਕਰਤ ਿਫਰੇ ਬਨ ਭੇਖ ਮੋਹਨ ਰਹਤ ਿਨਰਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Some wander the forest imitating; but the beloved 
remains far from them. ||1||Pause|| 
ਕਥਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗੀਤ ਨੀਕੇ ਗਾਵਨ ਮਨ ਮਿਹ ਧਰਤੇ ਗਾਰ ॥੧॥ 
They talk sweet and full of abuse in the mind. ||1|| 
ਅਿਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹ ੁਚਤੁਰ ਿਸਆਨੇ ਿਬਿਦਆ ਰਸਨਾ ਚਾਰ ॥੨॥ 
They may be beautiful, clever, wise and preach divine 
wisdom. ||2|| 
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਿਬਬਰਿਜਤ ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ॥੩॥ 
You have to give up pride, false attachment, and 
possessiveness. This is a difficult task. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਅਲੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰ ॥੪॥੧॥੩੧॥ 
Says Nanak; by God’s grace they swim across the world 
ocean in the company of devotees. ||4||1||31|| 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫  
Raag Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਮੈ ਪੇਿਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
I have seen the beloved Lord the highest of all. 
ਆਨ ਨ ਸਮਸਿਰ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਢੂਿਢ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I searched the whole world and found no one equal to 
Him. ||1||Pause|| 
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਿਤ ਬਡੋ ਗਾਹਰੋ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥ 
He is infinite, the greatest, deep unfathomable and 
beyond reach. 
ਤੋਿਲ ਨ ਤੁਲੀਐ ਮੋਿਲ ਨ ਮੁਲੀਐ ਕਤ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ॥੧॥ 
He cannot be weighed or bought. How can I find Him, my 
mind wants! ||1|| 
ਖੋਜ ਅਸੰਖਾ ਅਿਨਕ ਤਪੰਥਾ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥ 
Millions search for Him many ways, but without the guru, 
none can find Him. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਰਸ ਭੂੰਚਾ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 
Says Nanak; the Lord became kind. Meeting the 
devotees I drink the sublime essence. ||2||1||32|| 
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ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਮੈ ਬਹ ੁਿਬਿਧ ਪੇਿਖਓ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਰੀ ਕੋਊ ॥ 
I looked in many ways, but there is no other like God. 
ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਭੀਤਿਰ ਰਿਵਆ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਭ ਲੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God dwells in all continents islands and the whole worlds. 
||1||Pause|| 
ਅਗਮ ਅਗੰਮਾ ਕਵਨ ਮਿਹੰਮਾ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਸੁਿਨ ਸਊੋ ॥ 
He is beyond imagination. My mind lives to hear His 
praises. 
ਚਾਿਰ ਆਸਰਮ ਚਾਿਰ ਬਰੰਨਾ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਸੇਵਤੋਊ ॥੧॥ 
From four divine schools and four castes; those who 
worshipped God attained salvation. ||1|| 
ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਦੁਤੀਅ ਗਏ ਸੁਖ ਹੋਊ ॥ 
Reciting guru’s teachings attains highest status, duality 
disappeared and peace attains.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਸਹਜੋਊ ॥੨॥੨॥੩੩॥ 
Says Nanak; I crossed over the terrifying world-ocean 
and obtained the treasure of Lord’s name. ||2||2||33|| 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬  
Raag Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਏਕੈ ਰੇ ਹਿਰ ਏਕੈ ਜਾਨ ॥ 
Know that there is One and only One God. 
ਏਕੈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O guru-willed; know that God is one. ||1||Pause|| 
ਕਾਹੇ ਭਰ੍ਮਤ ਹਉ ਤੁਮ ਭਰ੍ਮਹੁ ਨ ਭਾਈ ਰਿਵਆ ਰੇ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਨ ॥੧॥ 
O brother, why do you wander in doubt? God is 
omnipresent. ||1|| 
ਿਜਉ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕਾਸਟ ਮਝਾਿਰ ਿਬਨੁ ਸੰਜਮ ਨਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰ ॥ 
As fire in the wood. Same way God is in you but cannot 
be realized without patience. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆਰੁ ॥ 
No one can realize God without the guru.  
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਹੈ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨ ॥੨॥੧॥੩੪॥ 
Renouncing ego, meeting the company of devotees O 
Nanak salvation is attained. ||2||1||34|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਈ ਤਾ ਕੀ ਗਾਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His virtues cannot be known. ||1||Pause|| 
ਕਹ ਪੇਖਾਰਉ ਹਉ ਕਿਰ ਚਤੁਰਾਈ ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮੇ ਕਹਨ ਕਹਾਿਤ ॥੧॥ 
How can one realize Him through clever tricks? People 
just tell tales and enjoy. ||1|| 
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਿਸਧ ਅਰੁ ਸਾਿਧਕ ॥ 
The servants of God, the celestial singers, the mystics 
and the seekers! 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵ ਬਰ੍ਹਮ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ॥ 
The gods, braves, god Brahma and those like Brahma. 
ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਉਚਰਤ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
Those, who read four Vedas day and night. 
ਅਗਮ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰੁ ਆਗਾਿਧ ॥ 
But God is far and beyond their imagination. 
ਗੁਨ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭਨੁ ਨਾਨਕ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਪਰੈ ਪਰਾਿਤ ॥੨॥੨॥੩੫॥ 
Says Nanak that Your virtues are unlimited and beyond 
comprehension. ||2||2||35|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਿਧਆਏ ਗਾਏ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 
I recite and sing praises of the Creator. 
ਭਉ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ਅਿਨਕ ਓਹੀ ਰੇ ਏਕ ਸਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Cannot attain peace contentment and joy without missing 



the infinite God! ||1||Pause|| 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ॥ 
Since the guru put his hand on my forehead. 
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਸਾਥੈ ॥ 
Wherever I look, He is with me. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 
The lotus feet of the Lord are the support of my life. ||1|| 
ਸਮਰਥ ਅਥਾਹ ਬਡਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥ 
My God is all-powerful, unfathomable and the greatest. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਾਿਹਬੁ ਨੇਰਾ ॥ 
The Lord is close and He dwells in each and every heart. 
ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ਆਸਰ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥੨॥੩॥੩੬॥ 
O Nanak take refuge and support of God; whose creation 
has no end. ||2||3||36|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla: 
ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥ 
Turn away, O my mind, turn away. 
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਕਿਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥ 
Turn away from the faithless. 
ਝੂਠੈ ਕੀ ਰੇ ਝੂਠੁ ਪਰੀਿਤ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰ ੇਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
The love of the false is false. Give up the company of 
faithless O mind! ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਕਾਜਰ ਭਿਰ ਮੰਦਰੁ ਰਾਿਖਓ ਜੋ ਪੈਸ ੈਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥ 
One who enters a house filled with soot is blackened. 
ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਤੇ ਭਾਿਗ ਗਇਓ ਹੈ ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਛੁਟਕੀ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਰੇ ॥੧॥ 
One who gets rid of the three worldly qualities through 
guru’s teachings runs away from such people? ||1||  
ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਤ ਸੰਿਗ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ ॥ 
I beg You O kind Lord that I do not join the company of 
the faithless. 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡੁ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਿਠ ਰੁਲਸੀ ਰੇ 
॥੨॥੪॥੩੭॥ 
O God; make Nanak the servant of servants that he puts 
his head on devotees feet. ||2||4||37|| 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  
Raag Dave-Gandhaaree, Fifth Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਭ ਿਦਨ ਕੇ ਸਮਰਥ ਪੰਥ ਿਬਠੁਲੇ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
O Lord; all-powerful, destiny of all forever I praise You. 
ਗਾਵਨ ਭਾਵਨ ਸੰਤਨ ਤੋਰੈ ਚਰਨ ਉਵਾ ਕੈ ਪਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your saints sing Your praises with love; I fall at their feet. 
||1||Pause|| 
ਜਾਸਨ ਬਾਸਨ ਸਹਜ ਕੇਲ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਏਕ ਅਨੰਤ ਅਨੂਪੈ ਠਾਉ ॥੧॥ 
Your grace attains peace joy and contentment O one 
infinite undescribable Lord. ||1|| 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਿਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸਰ੍ਬ ਨਾਥ ਅਨੇਕੈ ਨਾਉ ॥ 
Riches, mystic powers virtues and treasures are in Your 
hand O life of the world the protector of all, you are one 
God with many names. 
ਦਇਆ ਮਇਆ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਜਸੁ ਜੀਵਾਉ 
॥੨॥੧॥੩੮॥੬॥੪੪॥ 
Be gracious and bestow on Nanak that he lives by 
listening to Your praises. 
||2||1||38||6||44|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
Raag Dave-Gandhaaree, Ninth Mahalla: 
ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਿਹਓ ਕਰੈ ॥ 
This mind does not follow my advice one bit. 
ਸੀਖ ਿਸਖਾਇ ਰਿਹਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਦੁਰਮਿਤ ਤੇ ਨ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It walks own line and never refrains from doing bad 
deeds. ||1||Pause|| 
ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਿਰ ਜਸ ੁਨਿਹ ਉਚਰੈ ॥ 
It has gone insane intoxicated by the worldly wealth. 
Does not praise God! 
ਕਿਰ ਪਰਪੰਚੁ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨੋ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ॥੧॥ 
Through deception it cheats the world and fills its belly. 
||1|| 
ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਿਜਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ ਕਿਹਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰੈ ॥ 
As dog’s tale does not stay straight, it does not listen to 
anything. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਜਾ ਤੇ ਕਾਜੁ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥ 
Says Nanak, recite God’s name all the time; your desire 
will be fulfilled. ||2||1|| 



ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ 
Raag Dave-Gandhaaree, Ninth Mahalla: 
ਸਭ ਿਕਛੁ ਜੀਵਤ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰ ॥ 
All dealings are for the living. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਅਰੁ ਫੁਿਨ ਿਗਰ੍ਹ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Mother, father, siblings, children, relatives and wife! 
||1||Pause|| 
ਤਨ ਤੇ ਪਰ੍ਾਨ ਹਤੋ ਜਬ ਿਨਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪਰ੍ੇਤ  ਪੁਕਾਿਰ ॥ 
As soon as the soul leaves the body, people start calling 
him a ghost. 
ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਿਹ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਿਨਕਾਿਰ ॥੧॥ 
They do not keep in the home even for a moment; throw 
him out of the house. ||1|| 
ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਜਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਿਬਚਾਿਰ ॥ 
The worldly creation is like a mirage; think about it!  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਤ ਜਾ ਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥੨॥੨॥ 
Says Nanak, recite God’s name that bestows salvation. 
||2||2|| 
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Raag Dave-Gandhaaree, Ninth 
Mahalla: 
ਜਗਤ ਮੈ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
I saw the worldly false love. 
ਅਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਿਸਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਿਕਆ ਦਾਰਾ ਿਕਆ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Everyone is for himself whether a spouse or a friend. 
||1||Pause|| 
ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਤ ਹੈ ਿਹਤ ਿਸਉ ਬਾਿਧਓ ਚੀਤ ॥ 
Everyone is engrossed in possessiveness and is in love 
with it. 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਸੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥੧॥ 
No one gives company at the end; this is the strangest 
thing. ||1|| 
ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹ ਸਮਝਤ ਿਸਖ ਦੈ ਹਾਿਰਓ ਨੀਤ ॥ 
The foolish mind still does not realize, I am tired of 
explaining? 
ਨਾਨਕ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰੈ ਜਉ ਗਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੀਤ ॥੨॥੩॥੬॥੩੮॥੪੭॥ 
O Nanak, singing God’s praises one crosses the terrifying 
world ocean. 
||2||3||6||38||47|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
Has no enemy. He is immortal. He came into existence 
on His own. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Raag Bihaagraa, Chau-Padas, Fifth Mahalla, Second 
House: 
ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ॥ 
To associate with your enemies; 
ਭੁਇਅੰਗਿਨ ਬਸਰੀਆ ॥ 
Is like living with snakes.  
ਅਿਨਕ ਉਪਰੀਆ ॥੧॥ 
I made an effort. ||1|| 
ਤਉ ਮ ੈਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰੀਆ ॥ 
Then I started reciting God’s name. 
ਤਉ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Then I obtained peace and contentment. ||1||Pause|| 
ਿਮਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ॥ ਅਨ ਕਉ  ਿਮਰੀਆ ॥ 
False is the love of emotional attachments and say mine 
that belongs to others. 
ਿਵਿਚ ਘੂਮਨ ਿਘਰੀਆ ॥੨॥ 
Puts the mind in a circle. ||2|| 
ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ॥ 
All are travelers. 
ਿਬਰਖ ਇਕ ਤਰੀਆ ॥ 
Who have gathered under the world-tree. 
ਬਹੁ ਬੰਧਿਹ ਪਰੀਆ ॥੩॥ 
Are bound by many bonds. ||3|| 
ਿਥਰੁ ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ ॥ 
Eternal is the company of devotees of God. 
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰੀਆ ॥ 
Where God’s praises are sung. 
ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ॥੪॥੧॥ 
Nanak seeks that sanctuary. ||4||1|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Raag Bihaagraa, Ninth Mahalla: 



ਹਿਰ ਕੀ ਗਿਤ ਨਿਹ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥ 
No one knows the way to attain divinity. 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਿਚ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਿਸਆਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Yogis, celibates, penitents and all intelligent people 
have failed. ||1||Pause|| 
ਿਛਨ ਮਿਹ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਿਰ ਡਾਰੇ ॥ 
In a moment He changes the beggar into a king and the 
king into a beggar. 
ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਿਬਵਹਾਰੇ ॥੧॥ 
He fills the empty and empties the full - such are His 
ways. ||1|| 
ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਿਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪਿਹ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥ 
He created His worldly wealth the creation and looks after 
it. 
ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਆਰਾ ॥੨॥ 
He created many species in many ways, yet is detached 
from all. ||2|| 
ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਿਨਰੰਜਨ ਿਜਹ ਸਭ ਜਗੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥ 
Incalculable, infinite, incomprehensible and immaculate  
God who misled the entire world. 
ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਿਜ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਚਰਿਨ ਤਾਿਹ ਿਚਤੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥ 
Give up all doubts o mortal Nanak and put your mind to 
God respectfully. ||3||1||2|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  
Raag Bihaagraa, Chhant, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅਮਲੇੋ ਰਾਮ ॥ 
O my soul; recite the priceless name of God. 
ਹਿਰ ਰਿਸ ਬੀਧਾ ਹਿਰ ਮਨੁ ਿਪਆਰਾ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਨਾਿਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥ 
Pierced by the sublime taste of God’s name; God’s name 
appeals to the mind and mixes with the taste of God’s 
name. 
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ਗੁਰਮਿਤ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਰਾਮ ॥ 
Stabilize your mind through guru’s teachings that it does 
not waver anymore. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O Nanak, singing the discourse of Godly sermon attains 



the reward of choice. ||1|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੁਠੜਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings the mind fills with nectar and 
speaks sacred words.  
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮਿਨ ਸੁਣੀਐ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
O My mind; listen to the sacred words spoken by God’s 
devotees. 
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਨਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਗਿਲ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ ॥ 
I met God after a long separation o my soul and 
embraced Him with love. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ 
॥੨॥ 
Servant Nanak’s mind is filled with joy, O my soul and the 
divine music plays. ||2|| 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਕੋਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 
If any of my friends and companions can unite me with 
God o God. 
ਹਉ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਿਤਸੁ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਾਮ 
॥ 
I offer my mind to the one who reads me the story of my 
Lord O  God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਅਰਾਿਧ ਹਿਰ ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 
Recite God’s name all the time and attain fruit of choice o 
God. 
ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਿਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ੁਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O Nanak; humbly recite God’s name. The lucky recite 
God’s name o God. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥ 
Meet me O God by your grace and enlighten my soul 
through guru’s teachings o God. 
ਹਉ ਹਿਰ ਬਾਝੁ ਉਡੀਣੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ ॥ 
I am sad without God, like the lotus without water o God. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ॥ 
The perfect guru has united me with my beloved friend O 
God; 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਦਿਸਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਬਗਾਸੇ ਰਾਮ 
॥੪॥੧॥ 
The guru showed me the way to Godliness o my life. 
Mortal Nanak enjoys reciting God’s name O God. ||4||1|| 



ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raag Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹ ੈਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
God’s sacred name o my soul is attained through guru’s 
teachings. 
ਹਉਮ ੈਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਿਬਖੁ ਲਿਹ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Pride and worldly wealth is poisonous o my soul. This 
poison disappears through God’s sacred name O God. 
ਮਨੁ ਸੁਕਾ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 
The dry mind is rejuvenated, O my soul, reciting God’s 
name O God. 
ਹਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Due to pre-ordained destiny I realized God o my soul and 
mortal Nanak has merged in God’s name. O God||1|| 
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਉ ਬਾਲਕ ਲਿਗ ਦੁਧ ਖੀਰੇ ਰਾਮ ॥ 
My mind is attached to God O my soul, like a child-
drinking mother’s milk O God. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਾਂਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਟੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The mind does not find peace o my soul like the rain bird 
cries without water O God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਪਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਣ ਦਸੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Go to guru’s refuge o my soul who explains the virtues of 
God O God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਘਿਰ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Guru united servant Nanak with God o my soul and 
divine music plays O God. ||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮ ੈਿਵਛੁੜੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਬਖੁ ਬਾਧੇ ਹਉਮੈ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 
The self-willed separated from God due to ego o my soul 
are burnt tied by poisonous ego O God. 
ਿਜਉ ਪੰਖੀ ਕਪੋਿਤ ਆਪੁ ਬਨਹ੍ਹ੍ ਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਉ ਮਨਮਖੁ ਸਿਭ ਵਿਸ ਕਾਲੇ 
ਰਾਮ  
As the bird gets caught in the net due to the greed of 
feeding on food o my soul, same way the self-willed are 
controlled by death O God. 
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਿਬਤਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 
Those who attach themselves to falsehood and worldly 
wealth o my soul the  self-willed are foolish, evil demons 
O God. 
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ਜਨ ਤਰ੍ ਾਿਹ ਤਰ੍ ਾਿਹ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਖਵਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥ 



O Nanak; humbly go to guru’s refuge o my soul; He will 
take care of you O God. ||3|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Lord’s humble servants with pre-ordained destiny are 
saved through the love of God! O God! 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੋਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸਬਿਦ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
God’s name is the ship o my soul; Guru’s teaching is the 
captain that will take you across O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹ ੈਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਮੀਠ ਲਗਾਇਆ ਰਾਮ 
॥ 
Almighty God is kind o my soul; He tastes sweet through 
guru’s teachings. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥ 
Be kind and listen to Nanak’s prayer that he recites Your 
name. O God||4||2|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ਜਿਗ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Praising God is a good deed in the world o my soul; 
enshrine God’s praise in your mind O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
God’s name is sacred o my soul; reciting God’s name 
attains salvation O God. 
ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਕਿਟਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮਲੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਉਤਾਰੇ ਰਾਮ 
॥ 
All sins and sufferings are erased, O my soul; O guru-
willed, reciting God’s name eliminates the filth O God. 
ਵਡ ਪੰੁਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਮ ਮਰੂਖ ਮੁਗਧ ਿਨਸਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 
By good deeds, servant Nanak recites God’s name; fools 
and idiots like me have been saved O God. ||1|| 
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਨਾ ਪੰਚੇ ਵਸਗਿਤ ਆਏ ਰਾਮ ॥ 
Those who recite God’s name o my soul; they control the 
five passions O God. 
ਅੰਤਿਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਹ ੈਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਰਾਮ ॥ 
The treasure of God’s name is inside o my soul; the guru 
brings it out O God.  
ਗੁਿਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
The guru fulfills my hopes and desires, O my soul; 
realizing God eliminates hunger. 
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਲਿਖਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ 



॥੨॥ 
God wrote in his fate from destiny o my soul; mortal 
Nanak sings His praises. ||2|| 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਲਵੰਚੀਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਪਰਦਰ੍ ੋਹੀ ਠਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
I am a great sinner, O my soul, a cheat and a robber of 
other’s wealth O God. 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
By good fortune, I found the guru, O my soul and attained 
salvation through the guru O God. 
ਗੁਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬਹੁਿੜ ਜੀਵਾਇਆ 
ਰਾਮ ॥ 
The guru trickled the nectar in my mouth o my soul; he 
saved me from dieing O God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਜੋ ਿਮਲੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ 
॥੩॥ 
O servant Nanak: those who meet the guru, O my soul, 
have their pains erased O God. ||3|| 
ਅਿਤ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹ ੈਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਤੁ ਜਿਪਐ ਪਾਪ ਗਵਾਤੇ ਰਾਮ ॥ 
God’s name is the most sacred o my soul; reciting God’s 
name the sins go away O God. 
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਕੀਏ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਚਹੁ ਕੰੁਡੀ ਚਹੁ ਜੁਿਗ ਜਾਤੇ ਰਾਮ ॥ 
Guru the God made sacred from sinner o my soul; he is 
known in four corners and all four ages O God. 
ਹਉਮ ੈਮੈਲੁ ਸਭ ਉਤਰੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਸਿਰ ਨਾਤੇ ਰਾਮ ॥ 
The filth of ego is totally wiped away O my soul, by 
bathing in God’s sacred pool O God. 
ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਉਧਰੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਖਨੁ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥    
The criminals and sinners are saved o my soul O Nanak; 
imbued to God for a moment O God. ||4||3|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
I admire those o my soul; who have God as their resolve 
O God. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਬਖੁ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
The guru taught God’s name to me, O my soul, that takes 
across the terrifying world-ocean O God. 
ਿਜਨ ਇਕ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
The saints who recite God’s name single-mindedly o my 
soul; are admirable O God. 
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ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Nanak found peace, reciting God O my soul; the 
destroyer of all pain. ||1|| 
ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 
Blessed is the tongue, O my soul, which sings the praises 
of God O God. 
ਤੇ ਸਰ੍ਵਨ ਭਲੇ ਸਭੋਨੀਕ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣਿਹ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Ears, which listen to God’s praises o my soul are good 
and praiseworthy O God. 
ਸੋ ਸੀਸ ੁਭਲਾ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਾਵਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਜਾਇ ਲਗੈ ਗੁਰ ਪੈਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The head is sacred o my soul; which falls at guru’s feet O 
God. 
ਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਚਤੇਰੇ ਰਾਮ 
॥੨॥ 
Nanak praises the guru o my soul; who makes me recite 
God’s name. O God. ||2|| 
ਤੇ ਨੇਤਰ੍  ਭਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਿਤਗੁਰ ੁਦੇਖਿਹ ਰਾਮ ॥ 
Blessed and approved are those eyes, O my soul, which 
see guru the devotee. 
ਤੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਹਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੜੀਏ  ਜੋ ਹਿਰ ਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲੇਖਿਹ ਰਾਮ 
॥ 
Sacred are those hands, O my soul, which write the 
praises of the Lord. 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਿਨਤ ਪੂਜੀਅਿਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਮਾਰਿਗ ਧਰਮ ਚਲੇਸਿਹ ਰਾਮ ॥  
Worship those people o my soul; who follow the path of 
true faith. 
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇਸਿਹ ਰਾਮ 
॥੩॥ 
Nanak praises those o my soul; who enshrine God in the 
mind by listening. ||3|| 
ਧਰਿਤ ਪਾਤਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸਭ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 
The earth, the underworld, and the sky O my soul, all 
recite God’s name O God. 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬਸੈੰਤਰੋ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਨਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 
Wind water and fire o my soul; praise God all the time O 
God. 
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ  ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 
The woods, the meadows and the whole world, O my 



soul, recite God’s name from the mouth O God. 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਿਰ ਦਿਰ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ ਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ਰਾਮ 
॥੪॥੪॥ 
O Nanak, the worshipper who enshrines God in the mind 
O my soul, is honored in the court of the Lord O God. 
||4||4|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥ 
Those who do not miss God O my soul are self-willed 
foolish and childish O God. 
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸੇ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
Those who attach their mind to emotional attachment and 
worldly wealth O my soul; regret in the end O God. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਿਪ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
They find no place in God’s court o my soul; the self-
willed are greedy and sinners O God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਉਬਰੇ ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ 
॥੧॥ 
O servant Nanak, meeting guru they are saved O my 
soul; reciting God they merge with God O God. ||1|| 
ਸਿਭ ਜਾਇ ਿਮਲਹੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਰਾਮ 
॥ 
Go everyone; and meet the guru; O my soul, He teaches 
to recite God’s name O God. 
ਹਿਰ ਜਪਿਦਆ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਮਤੁ ਿਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਿਕ 
ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 
Do not delay to worship God O my soul; maybe you 
breathe or not anymore O God! 
ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ ਸੋ ਮੁਹਤੁ ਸਫਲੁ ਹ ੈਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਮੇਰਾ 
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 
The time the moment the second is fruitful, O my soul, 
when you miss God O God! 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥੨॥ 
O Nanak recite God’s name o my soul; the devil of death 
will not come close O God. ||2|| 
ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਿਨਤ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸੋ ਡਰੈ ਿਜਿਨ ਪਾਪ ਕਮਤੇ ਰਾਮ ॥ 
God watches, listens everything o my soul; those who 
commit sins get scared O God. 
ਿਜਸੁ ਅੰਤਰੁ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ੈਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਸਿਭ ਡਰ ਸੁਿਟ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥ 



One whose heart is pure O my soul, throws away his fear 
O God. 
ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਨਾਿਮ ਪਤੀਿਜਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸਿਭ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਦੁਸਟ ਕੁਪਤੇ ਰਾਮ  
Believe in carefree God’s name o my soul; the shameless 
and evil talk nonsense O God.  
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ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਿਕ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਿਨ ਪੈਰੀ ਆਿਣ ਸਿਭ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥੩॥ 
Nanak served the perfect guru, O my soul, who causes 
all to fall at his feet O God. ||3|| 
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਨਤ ਸੇਵੀਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਸਭ ਦੂ ਸਾਿਹਬ ੁਵਡਾ ਰਾਮ ॥ 
Serve such a Lord continuously, O my soul, who is the 
great master of all O God. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕੁ ਅਰਾਿਧਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਨਾ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਦੀ ਿਕਛੁ ਚਡਾ 
ਰਾਮ  
Those who single-mindedly worship Him, O my soul, do 
not have to depend on anyone O God. 
ਗੁਰ ਸੇਿਵਐ ਹਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਿਭ ਿਨੰਦਕ ਘਡੰਾ 
ਰਾਮ  
Serving the guru attains divinity o my soul; the slanderers 
and troublesome talk nonsense O God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਛਡਾ ਰਾਮ 
॥੪॥੫॥ 
O Nanak reciting God’s name O my soul; is pre-ordained 
from the destiny O God. ||4||5|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੰੂ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੰੂ ਜਾਣਿਹ ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
All beings are Yours. You permeate them all O my Lord, 
You know what they do O God!   
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਨਾਿਲ ਹੈ ਮਰੇੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸਭ ਵੇਖੈ ਮਿਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
God is with you the entire time o my soul; watches 
everything you hide. 
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸਭ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
God is far from the self-willed o my soul; they waste their 
efforts away. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਹਿਰ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ 
॥੧॥ 
O mortal Nanak, reciting God’s name o my soul; he is 
visualized in you O God. ||1|| 
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 



Those who appeal to God o my soul are His devotees O 
God. 
ਸੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜIਏ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
They are honored in God’s court o my soul; who are 
merged in truth forever O God. 
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਨਦਿਰ ਨੀਸਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
The filth disappears in their company o my soul; who are 
dyed in God’s love by His grace O God. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਅਘਾਣੇ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Nanak offers his prayer to God, O my soul; joining the 
company of devotees attains contentment. ||2|| 
ਹੇ ਰਸਨਾ ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦੋ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
O tongue, recite God O my soul, Reciting God the greed 
vanishes. 
ਿਜਸੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਤਸੁ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ 
One, whom the Lord is kind , o my soul; enshrines God’s 
name in the mind O God. 
ਿਜਸੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਸੋ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
One who meets the perfect guru, O my soul, obtains the 
treasure of God’s wealth O God. 
ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥ 
By good fortune, one joins the company of devotees, O 
my soul. O Nanak sings the praises of God O God. ||3|| 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
God abides in all high and low places of interest o my 
soul; the supreme Lord the bestowal. 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
His limits cannot be found, O my soul; He is the architect 
of destiny. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜਉ ਬਾਲਕ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
He cherishes all beings, O my soul, as the mother and 
father cherish their child O God. 
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਨਹ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ 
॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ 
By thousands of clever tricks, He cannot be realized O 
my soul; O Nanak, the guru-willed realize Him O God. 
||4||6|| Chhakaa 1. 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧  
Bihaagraa, Fifth Mahalla, Chhant,  



First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਕਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਦੇਿਖਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਧਰਮ ਿਨਆਏ ਰਾਮ ॥ 
I saw one miracle of the Lord, O my beloved - whatever 
He does is just O God. 
ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਨੁ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸਬਾਏ ਰਾਮ ॥ 
God set this play o my beloved that everbody keeps 
coming and going O God.  
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ਆਵਣੁ ਤ ਜਾਣਾ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ਿਜਿਨ ਮੇਦਿਨ ਿਸਰਜੀਆ ॥ 
One who created the world causes them to come and go. 
ਇਕਨਾ ਮੇਿਲ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਦਆ ॥ 
He unites some with the guru and invites them to His 
palace and some wander lost in doubt. 
ਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਤੰੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਤੰੂ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥ 
You know Your limits; You are merged in all. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਿਨਆਏ ॥੧॥ 
Nanak speaks the truth: listen o saints - the Lord 
dispenses true justice. ||1|| 
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੇਰ ੇਲਾਲ ਜੀਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ ॥ 
My friends join me O my beloved; let’s recite the name of 
God O God. 
ਕਿਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧ ੇਰਾਮ ॥ 
Let’s serve the perfect guru O my beloved and clear the 
path of death O God. 
ਮਾਰਗੁ ਿਬਖੜਾ ਸਾਿਧ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸਭੋਾ ਪਾਈਐ ॥ 
Having cleared the treacherous path, the guru-willed 
attain honor in God’s court. 
ਿਜਨ ਕਉ ਿਬਧਾਤੈ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨੁ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥ 
Those who have pre-ordained destiny, lovingly focus their 
mind to God day and night. 
ਹਉਮ ੈਮਮਤਾ ਮਹੋੁ ਛੁਟਾ ਜਾ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲਆ ਸਾਧੇ ॥ 
Ego and false attachment eliminated and realized God by 
reciting. 
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੇ ॥੨॥ 
Says servant Nanak; one who recites God’s name attains 
salvation. ||2|| 
ਕਰ ਜੋਿੜਹੁ ਸੰਤ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਮੇਰ ੇਲਾਲ ਜੀਉ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਜੇੂਹਾ ਰਾਮ ॥ 



Pressing palms together the saint’s get together o my 
beloved and worship God. 
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਅਰਪੇਹਾ ਰਾਮ ॥ 
I worshipped God many ways o my beloved offering this 
mind and body O God. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕੇਰਾ ਿਕਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵਏ ॥ 
The mind, body and wealth all belong to God; what else 
can anyone offer to Him? 
ਿਜਸੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਸਆੁਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਏ ॥ 
He merges in God, unto whom the merciful Lord 
becomes kind! 
ਭਾਗੁ ਮਸਤਿਕ ਹੋਇ ਿਜਸ ਕੈ ਿਤਸ ੁਗੁਰ ਨਾਿਲ ਸਨੇਹਾ ॥ 
One who has pre-ordained destiny written on his 
forehead, falls in love with the guru. 
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੂਜੇਹਾ ॥੩॥ 
Says servant Nanak, join the company of devotees and 
worship God. ||3|| 
ਦਹ ਿਦਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਿਫਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਿਰ ਪਾਇਅੜਾ ਘਿਰ ਆਏ ਰਾਮ ॥ 
I wandered searching in the ten directions, O my 
beloveds, but I found God at home. 
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਿਜਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਿਰ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ 
ਰਾਮ ॥ 
God created this body as His temple o my beloved and 
He lives in it O God. 
ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ॥ 
God is omnipresent but the guru-willed realize Him. 
ਿਮਿਟਆ ਅਧੇਰਾ ਦੂਖੁ ਨਾਠਾ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸ ੁਚੋਇਆ ॥ 
The darkness disappeared the sufferings ran away, the 
nectar trickled down. 
ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹਾ ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਭ ਠਾਏ  
Wherever I look I see my master the supreme Lord. 
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਲਾਇਆ ਹਿਰ ਪਾਇਅੜਾ ਘਿਰ ਆਏ ॥੪॥੧॥ 
Says servant Nanak, meeting the guru; I found God at my 
home. ||4||1|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Bihaagraa, Fifth Mahalla: 
ਅਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Very dear the enticer of mind handsome and support of 
life O God; 
ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 



Glory of the beloved merciful Lord of the universe is 
beautiful; He is infinite and beyond comprehension. 
ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਿਮਲਹੁ ਕੰਤ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥ 
O compassionate sustainer of the world, beloved Lord of 
the universe, please, meet Your humble soul-bride. 
ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥ 
My eyes long for visualizing You; the night passes 
without sleep. 
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਿਬੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ  
I take the spiritual wisdom with God’s name as my food 
and adore. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਮੇਿਲ ਕੰਤੁ  ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, let us worship the saint; he may unite us 
with our Husband Lord. ||1|| 
ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਿਮਲੈ ਰਾਮ ॥ 
I bear thousands of curses; till I can realize God! 
ਿਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਿਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥ 
I make effort to meet with my Lord, but none of my efforts 
work O God. 
ਚਲ ਿਚਤ ਿਬਤ ਅਿਨਤ ਿਪਰ੍ਅ ਿਬਨੁ ਕਵਨ ਿਬਧੀ ਨ ਧੀਜੀਐ ॥ 
My mind wanders allover without the beloved; how can it 
be content. 
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ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਿਬਰਥੇ ਹਿਰ ਕੰਤ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਜੀਜੀਐ ॥ 
Food, drink and make up are useless without my 
Husband Lord, how can I survive? 
ਆਸਾ ਿਪਆਸੀ ਰੈਿਨ ਿਦਨੀਅਰੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਿਤਲੈ ॥ 
I yearn in hope for Him night and day. I cannot live 
without Him, even for a moment. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰਾ ਿਪਰੁ ਿਮਲੈ ॥੨॥ 
Prays Nanak your slave O saint, I meet my Husband Lord 
by your grace. ||2|| 
ਸੇਜ ਏਕ ਿਪਰ੍ਉ ਸੰਿਗ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
I share  bed with my beloved, but I cannot visualize Him. 
ਅਵਗਨ ਮੋਿਹ ਅਨੇਕ ਕਤ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
I have endless demerits - how can my Lord call me to His 
palace? 
ਿਨਰਗੁਿਨ ਿਨਮਾਣੀ ਅਨਾਿਥ ਿਬਨਵੈ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਿਨਧੇ ॥ 
The worthless, humble and orphan soul-bride prays, 



“Meet me O merciful God.” 
ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਖੋਈਐ ਸਹਿਜ ਸਈੋਐ ਪਰ੍ਭ ਪਲਕ ਪਖੇਤ ਨਵ ਿਨਧੇ ॥ 
Realizing God the treasure of virtues even for a moment, 
eliminates doubt and one sleeps peacefully.  
ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲੁ ਆਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਮੰਗਲੁ ਗਾਈਐ ॥ 
If my beloved comes and lives with me in my house, I will 
sing songs of joy.  
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਮੋਿਹ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਈਐ ॥੩॥ 
Prays Nanak in saint’s refuge; please, reveal yourself to 
me. ||3|| 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਿਦ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
By the grace of the saints, I realized God. 
ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਇਆ ਰਾਮ  
My desires fulfilled and my mind is at peace and the inner 
fire extinguished O God. 
ਸਫਲਾ   ਸ ੁਿਦਨਸ ਰੈਣੇ ਸਹੁਾਵੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥ 
Fruitful is that day and beautiful is that night and unlimited 
amount of joy and pleasure. 
ਪਰ੍ਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥ 
When the Lord of the universe, the beloved sustainer of 
the world, has been revealed. How can I praise Him? 
ਭਰ੍ਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਿਮਿਲ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 
Doubt, greed, emotional attachment and corruption are 
taken away; joining with my companions I sing the songs 
of joy. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ  ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak, I worship the saint, who united me with the 
Lord. ||4||2|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bihaagraa, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰੂੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
O God the supreme Lord; be kind that I recite Your name 
forever. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਮਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
I speak the sacred words praising the Lord. Your will is 
sweet to me O Lord. 
ਕਿਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ॥ 
Show kindness and care O sustainer of the world, Lord of 
the universe; without You, I have no one else. 
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਮਨਾ ॥ 



Almighty, unexplainable, infinite, perfect Lord - my soul, 
body, wealth and mind are Yours. 
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥ 
I am foolish, ignorant, orphan, indecisive, powerless, 
lowly and ignorant. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak; I seek Your refuge - please save me from 
taking birth and dieing. ||1|| 
ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
God is realized in devotee’s refuge; sing His praises 
forever. 
ਧੂਿਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਗਉ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
Applying the dust of devotees to the mind and body, O 
Lord, all sinners are sanctified O God. 
ਪਿਤਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਿਹ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੰਿਗ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 
The sinners are sanctified in the company of those who 
have realized God. 
ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ ਿਨਤ ਦੇਿਹ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 
Imbued with the name of the bestowal of life; the love 
increase day by day. 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਜਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥ 
Those who conquer their soul reciting God, attain wealth 
mystic powers and priceless treasure. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਈਅਿਹ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak; by good fortune one meets that saint 
companion, O friends. ||2|| 
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰ ੇਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 
Those who deal in truth, O dear Lord, are the perfect 
bankers. 
ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਿਤੰਨ ਪਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 
They have the great treasure, O dear Lord, and they reap 
the profit of God’s praise. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਿਬਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਾਿਤਆ ॥ 
Lust, anger and greed do not bother those who are 
attuned to God. 
ਏਕੁ ਜਾਨਿਹ ਏਕੁ ਮਾਨਿਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਮਾਿਤਆ ॥ 
They know one, they worship one; they are intoxicated 
with God’s 
love. 



ਲਿਗ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਿਨ ਿਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥ 
Those who fall at saint’s feet and seek his refuge; their 
minds are filled with joy. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥ 
Prays Nanak; those who have God’s Name in their laps 
are the true bankers. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਿਸਮਰੀਐ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
O Nanak; worship God who created the universe. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed do not forget God the Creator from their 
mind o God. 
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who recite God, the concerns of sufferings and 
sickness do not bother them.  
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਤਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 
By the grace of the saints, they swim across the terrifying 
world-ocean, and obtain their pre-ordained destiny. 
ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥ 
They are applauded, and attain peace realizing the 
infinite Lord. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
Prays Nanak; worshipping God his desires are fulfilled. 
||4||3|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  
Bihaagraa, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਵਧੁ ਸੁਖੁ ਰੈਨੜੀਏ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗਾ ॥ 
O peaceful night, grow longer; I am enjoying love of my 
beloved. 
ਘਟੁ ਦੁਖ ਨੀਦੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਦਾ ਪਗਾ ॥ 
O painful sleep; grow shorter, so that I constantly touch 
His feet. 
ਪਗ ਧੂਿਰ ਬਾਂਛਉ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਨਾਮ ਰਿਸ ਬੈਰਾਗਨੀ ॥ 
I long for the dust of His feet, I beg for His sacred name 
in sadness of His love. 
ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਮਾਤੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਿਤ ਿਤਆਗਨੀ ॥ 
Imbued and intoxicated with the love of my beloved I 



have forsaken all ill will. 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪਰ੍ੇਮ ਭੀਨੀ ਿਮਲਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਚ ਮਗਾ ॥ 
Dyed in love, taking me by the arm, my beloved put me 
on the right path.   
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਹਉ ਚਰਣਹ ਸੰਿਗ ਲਗਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, be kind O God that I remain attached to 
Your feet. ||1|| 
ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਚਰਿਣ ਲਗਹ ॥ 
O my friends and companions let us  touch the feet of 
God. 
ਮਿਨ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੇਮੁ ਘਣਾ ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਮੰਗਹ ॥ 
With love of my beloved in my mind, I beg for God’s 
worship.  
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ਜਾਇ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਜਨਾ ॥ 
Meeting God’s devotees realizes God through worship. 
ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਬਕਾਰੁ ਤਜੀਐ ਅਰਿਪ ਤਨੁ ਧਨੁ ਇਹ ੁਮਨਾ ॥ 
Renounce pride, emotional attachment and sinful deeds 
and surrender this body, wealth and mind to Him. 
ਬਡ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਮਿਲ ਭਗਹ ॥ 
The greatest, perfect, glorious, virtuous perfect and doubt 
free God is realized by good luck. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਮੰਤਰ੍ ੁਸਖੀਏ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਿਨਤ ਜਪਹ ॥੨॥ 
Prays Nanak, hear these teachings, O friends – Recite 
God’s name forever. ||2|| 
ਹਿਰ ਨਾਿਰ ਸੁਹਾਗਣੇ ਸਿਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 
Lord’s joyful wife enjoys all pleasures. 
ਰਾਂਡ ਨ ਬੈਸਈ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਿਚਰਾਣੇ ॥ 
The widow does not sit close to God for long. 
ਨਹ ਦੂਖ ਪਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਵੈ ਧੰਿਨ ਤੇ ਬਡਭਾਗੀਆ ॥ 
She does not suffer pain; she recites God. She is blessed 
and fortunate. 
ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੋਵਿਹ ਿਕਲਿਬਖ ਖੋਵਿਹ ਨਾਮ ਰਿਸ ਰੰਿਗ ਜਾਗੀਆ ॥ 
She sleeps in peace, her sins are erased, she stays 
awake in the joyful taste of God’s name. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰਹਣਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ਿਪਰ੍ਅ ਬਚਨ ਮੀਠੇ ਭਾਣੇ ॥ 
She enjoys love of wearing God’s name as an ornament. 
Words of her beloved are sweet and pleasing to her. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਪੁਰਖ ਿਚਰਾਣੇ ॥੩॥    
Prays Nanak, I got my desires fulfilled; I realized God my 



beloved from ages. ||3|| 
ਿਤਤੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਿਹਲੜੇ ਕੋਡ ਅਨੰਦਾ ॥ 
The songs of bliss resound and millions of pleasures are 
found in that house. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭ ਪਰਮਨੰਦਾ ॥ 
God the Lord of supreme joy abides in my mind and 
body.  
ਹਿਰ ਕੰਤ ਅਨੰਤ ਦਇਆਲ ਸਰ੍ੀਧਰ ਗੋਿਬੰਦ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣੋ ॥ 
My Husband Lord is infinite and merciful, rich, the Lord of 
the universe, the savior of sinners. 
ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਮੁਰਾਰੀ ਭੈ ਿਸੰਧੁ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣੋ ॥ 
God the merciful, destroyer of pride carries us across the 
terrifying World Ocean. 
ਜੋ ਸਰਿਣ ਆਵੈ ਿਤਸੁ ਕੰਿਠ ਲਾਵੈ ਇਹ ੁਿਬਰਦੁ ਸਆੁਮੀ ਸੰਦਾ ॥ 
He embraces those who come to His refuge. That is His 
love of His subjects. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਿਮਿਲਆ ਸਦਾ ਕੇਲ ਕਰੰਦਾ ॥੪॥੧॥੪॥ 
Prays Nanak; I met my Husband Lord, who plays with me 
all the time. ||4||1||4|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bihaagraa, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਿਨਵਾਸੁ ਮਨਾ ॥ 
Lord’s feet are the pool of nectar; live there, O my mind; 
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ਕਿਰ ਮਜਨੁ ਹਿਰ ਸਰੇ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸੁ ਮਨਾ ॥ 
Taking bath in God’s pool destroys all sins and 
sufferings. 
ਕਿਰ ਸਦਾ ਮਜਨੁ ਗੋਿਬੰਦ ਸਜਨੁ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸੇ           
Cleanse yourself with God’s name o friend; the darkness 
of pain disappears. 
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ਿਤਸ ਕਉ ਕਟੈ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸ ੇ॥ 
That person does not die or takes birth again and his fear 
of death disappears. 
ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ ॥ 
Meet a devotee and get dyed by God’s name, your deeds 
will be fulfilled. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਨਵਾਸੋ ॥੧॥ 
Prays Nanak, be kind O lord and give me place at your 
feet. ||1|| 
ਤਹ ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 



There is joy and divine music plays forever O God. 
ਿਮਿਲ ਗਾਵਿਹ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ  
Meeting the saints, sing God’s praises and celebrate. 
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਗਾਵਿਹ ਖਸਮ ਭਾਵਿਹ ਹਿਰ ਪਰ੍ਮੇ ਰਸ ਰੰਿਗ ਿਭੰਨੀਆ ॥ 
Sing whatever pleases God in the company of saint’s, 
dyed in love. 
ਹਿਰ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ਿਮਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥ 
Eliminating ego realized God separated for a long time. 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥ 
The inaccessible infinite Lord took me by my hand by His 
grace. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੋ ॥੨॥ 
Prays Nanak; one becomes pure and happy through 
guru’s teachings forever. ||2||  
ਸੁਿਣ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
O fortunate; listen to God’s sacred sermon. 
ਿਜਨ ਕਉ ਕਰਿਮ ਿਲਖੀ ਿਤਸੁ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
One who has in his fate enshrines God in the mind. 
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਿਤਨੀ ਜਾਣੀ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥ 
One, whom God is kind, realizes this unexplainable story.  
ਅਮਰੁ ਥੀਆ ਿਫਿਰ ਨ ਮੂਆ ਕਿਲ ਕਲੇਸਾ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥ 
He becomes immortal, and does not die again; his 
troubles and pains disappear. 
ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਪਾਈ ਤਿਜ ਨ ਜਾਈ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
Those who fall in love with God enter His refuge and 
never leave again.  
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਪਿਵਤਰ੍ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥੩॥ 
Prays Nanak, sing forever the sacred discourse of God. 
||3|| 
ਮਨ ਤਨ ਗਲਤੁ ਭਏ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ  
My mind and body are intoxicated. I cannot say anything 
else. 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਿਜਅੜਾ ਿਤਿਨ ਲੀਆ ਸਮਾਈ ਰਾਮ  
From whom I originated, I merged with Him again.  
ਿਮਿਲ ਬਰ੍ਹਮ ਜੋਤੀ ਓਿਤ ਪੋਤੀ ਉਦਕੁ ਉਦਿਕ ਸਮਾਇਆ ॥ 
I merged in God’s soul completely, like water in water. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਏਕੁ ਰਿਵਆ ਨਹ ਦੂਜਾ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਆ ॥ 
The Lord permeates the water, the land. I do not see any 
other. 



ਬਿਣ ਿਤਰ੍ ਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਪੂਿਰ ਪੂਰਨ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
He is absorbed in forest, meadows and the universe. I 
cannot know His worth. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਜਾਣੈ ਿਜਿਨ ਏਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥ 
Prays Nanak; He who created this creation knows all. 
||4||2||5|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bihaagraa, Fifth Mahalla: 
ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਿਫਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The saints go searching for God, the support of their life. 
ਤਾਣੁ ਤਨੁ ਖੀਨ ਭਇਆ ਿਬਨੁ ਿਮਲਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The body became weak without seeing the beloved God. 
ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਿਰ ਦਇਆ ਲਿੜ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥ 
O God; unite me with You and embrace me by Your 
grace. 
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥ 
Bless me that I recite Your name; I live to visualize You O 
God! 
ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਿਨਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
He is all-powerful, perfect, eternal, immortal, high, 
unapproachable and infinite. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲਹੁ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ 
Prays Nanak, O my beloved; meet me by Your kindness. 
||1|| 
ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ  
I meditated, did penance and fasting, to see Your feet, O 
Lord. 
ਤਪਿਤ ਨ ਕਤਿਹ ਬੁਝੈ ਿਬਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥ 
Without being at Lord’s feet, the inner fire does not 
extinguish. 
ਪਰ੍ਭ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਕਾਿਟ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥ 
I seek Your refuge O God; please, cut my chains and 
carry me across the world-ocean. 
ਅਨਾਥ ਿਨਰਗੁਿਨ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥ 
I am an orphan, worthless, I know nothing; please do not 
count my merits and demerits. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥ 
O Lord, merciful to the meek, sustainer of the world, O 
beloved, almighty cause of causes. 
ਨਾਨਕ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਹਿਰ ਬੂੰਦ ਮਾਗੈ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਣਾ ॥੨॥ 



Nanak the rain bird begs for the raindrop of Lord’s Name 
that he lives at Lord’s feet reciting His name. ||2|| 
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ਅਿਮਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 
Drink the nectar from the pool of God’s name O God. 
ਸੰਤਹ ਸੰਿਗ ਿਮਲੈ ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name in the company of saint’s fulfills the 
deeds. 
ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਿਬਦੀਰਨ ਹਿਰ ਿਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥ 
Never forget God from your mind. Your deeds will be 
fulfilled and suffering eliminated. 
ਆਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ 
Singing the praises of the Lord of the universe attains 
eternal joy. 
ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥ 
Incalculable, lofty and infinite Lord’s abode is immortal. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥ 
Prays Nanak; my desires are fulfilled meeting the 
loveable Lord. ||3|| 
ਕਈ ਕੋਿਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਿਣ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ  
Millions of rewards are attained listen to the singing of 
God’s discourse. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name attains salvation to the dynasty. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਤ ਗਨਾ ॥ 
Mortals, those who recite God are admirable. What can I 
say about their glory? 
ਹਿਰ ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੇ ਿਚਤਵੰਿਤ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥ 
May I never forget my beloved God. I long to visualize 
Him. 
ਸੁਭ ਿਦਵਸ ਆਏ ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਪਰ੍ਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
The day the lofty immortal and limitless God embraced 
me is auspicious. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥ 
Prays Nanak; everything is fruitful visualizing the beloved 
Lord. ||4||3||6|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 
Bihaagraa, Fifth Mahalla, Chhant: 
ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਿੜਆ ਵਾਟ ਦੁਹਲੇੀ ਰਾਮ ॥ 



Why are you imbued by the love of duality? It is difficult 
path O Lord. 
ਪਾਪ ਕਮਾਵਿਦਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 
Committing sins, no one is your friend O God! 
ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥ 
No one shall be your friend, and you shall regret your 
actions forever. 
ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਿਹ ਰਸਨਾ ਿਫਿਰ ਕਦਹੁ ਸੇ ਿਦਹ ਆਵਹੇ ॥ 
You do not sing God’s praises; when will that day come 
again? 
ਤਰਵਰ ਿਵਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਿਗ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥ 
The leaves, separated from the branch, do not join with it 
again; that is how one travels the path of death. 
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਸਦਾ ਿਫਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥ 
Prays Nanak, without Lord’s name, the soul wanders in 
pain forever. ||1|| 
ਤੰੂ ਵਲਵੰਚ ਲੂਿਕ ਕਰਿਹ ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ  
You hide and do deeds, but the Lord the knower knows 
all. 
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਭਇਆ ਿਤਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
When your account is audited, you will be crushed like 
the sesame seed in oil making machine. 
ਿਕਰਤ ਕਮਾਣੇ ਦੁਖ ਸਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਾਇਆ ॥ 
For the actions committed, you shall suffer the pain by 
wandering in many lifes. 
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਸੰਿਗ ਰਾਤਾ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ  
You are enticed by the great enticer and wasting the 
priceless life. 
ਇਕਸੁ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਆਨ ਕਾਜ ਿਸਆਣੀ ॥ 
You think other deeds are better than reciting God’s 
name. 
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਆ ਭਰਿਮ ਮੋਿਹ ਲੁਭਾਣੀ ॥੨॥ 
Prays Nanak; It is pre-ordained that you wander robbed 
by doubt and false attachments. ||2|| 
ਬੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰ ੇਅਿਕਰ੍ਤਘਣੁ ਿਵਛੁਿੜ ਪਇਆ  
When the thankless separates from God; no one 
mediates! 
ਆਏ ਖਰੇ ਕਿਠਨ ਜਮਕੰਕਿਰ ਪਕਿੜ ਲਇਆ  
The dangerous devil of death will arrive and arrest you. 



ਪਕੜੇ ਚਲਾਇਆ ਅਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਰਾਿਤਆ ॥ 
They arrest you and audit your deeds done in love of 
worldly wealth. 
ਗੁਨ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨ ਜਿਪਆ ਤਪਤ ਥੰਮਹ੍ਹ੍ ਗਿਲ ਲਾਿਤਆ ॥ 
You did not recite the virtues of  God. They will tie you to 
a hot pillar. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮੂਠਾ ਖੋਇ ਿਗਆਨੁ ਪਛੁਤਾਿਪਆ ॥ 
Ruined by lust, anger and ego, you regret deprived of 
spiritual wisdom.   
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੰਜੋਿਗ ਭੂਲਾ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ਰਸਨ ਨ ਜਾਿਪਆ ॥੩॥ 
Prays Nanak; one does not worship God due to pre-
ordained deeds. ||3|| 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Without You O God, no one is our savior. 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
It is Your Nature O Lord, to save the sinners. 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਸਰਿਨ ਸੁਆਮੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Go to the refuge of savior of sinners, the master, ocean 
of mercy and kindness. 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਰੁ ਕਰਤੇ ਸਗਲ ਘਟ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
Please, rescue me from the deep dark pit, O Creator, 
cherisher of all. 
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਕਿਟ ਮਹਾ ਬੇੜੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਅਧਾਰਾ ॥ 
Cut my chains in Your sanctuary and bestow Your name 
as my support. 
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ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰ ਦੇਇ ਰਾਖਹੁ ਗੋਿਬੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਰਾ ॥੪॥ 
Prays Nanak, O merciful Lord; please protect me by your 
grace. ||4|| 
ਸੋ ਿਦਨੁ ਸਫਲੁ ਗਿਣਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The day is fruitful, when God united me with Him O God. 
ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਰਗਿਟਆ ਦੁਖ ਦੂਿਰ ਪਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Total happiness was obtained, and pain taken far away O 
God. 
ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਸਦ ਹੀ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਿਨਤ ਗਾਈਐ ॥ 
Singing God’s praises attains peace contentment and joy 
forever. 
ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਿਮਲੇ ਰੰਗੇ ਬਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਧਾਈਐ ॥ 
Enshrining God in the mind, worship Him in the company 



of devotees, and you shall never be born again. 
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਿਦ ਅੰਕੁਰੁ ਆਇਆ ॥ 
He embraced me with love and the seed of destiny 
sprouted. 
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਬਹੁਿੜ ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਇਆ ॥੫॥੪॥੭॥ 
Prays Nanak, He met me and He shall never leave me 
again. ||5||4||7|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 
Bihaagraa, Fifth Mahalla, Chhant: 
ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Listen to my prayer, O my Lord; 
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧ ਭਰ ੇਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
I am filled with millions of sins, but still I am Your devotee. 
ਦੁਖ ਹਰਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਿਲ ਕਲੇਸਹ ਭੰਜਨਾ ॥ 
O dispeller of pain, bestowal of mercy, beloved, destroyer 
of sins! 
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਰਿਖ ਲੇਹੁ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਮੈ ਿਨਰੰਜਨਾ  
I am at your refuge; please preserve my honor O all 
pervading Lord. 
ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਿਗ ਸਭ ਕੈ ਪਰ੍ਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰੇ ॥ 
He hears and watches everything closely; he is the 
closest of all. 
ਅਰਦਾਿਸ ਨਾਨਕ ਸੁਿਨ ਸੁਆਮੀ ਰਿਖ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ 
O Lord; listen to Nanak’s prayer and protect the servant 
of Your house. ||1|| 
ਤੂ ਸਮਰਥ ੁਸਦਾ ਹਮ ਦੀਨ ਭੇਖਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
You are eternal and all-powerful; I am a humble beggar O 
Lord. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਕਿਢ ਲੇਹੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ  
I am intoxicated with the love of worldly wealth; please 
take me out of it. 
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਿਬਕਾਿਰ ਬਾਿਧਓ ਅਿਨਕ ਦੋਖ ਕਮਾਵਨੇ  
I am engrossed in useless greed false attachment and do 
bad deeds.  
ਅਿਲਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥ 
Only God is beyond bonds. Everyone gets the reward of 
his or her doing. 
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥ 
O God; purifier of the sinners be kind; I am tired of 



wandering in lifes.  
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 
Prays Nanak; I am God’s slave. You are the support of 
my soul and life. ||2|| 
ਤੂ ਸਮਰਥ ੁਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਿਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ॥ 
You are great and all-powerful; I am low intellectually O 
God; 
ਪਾਲਿਹ ਅਿਕਰਤਘਨਾ ਪੂਰਨ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ  
You even cherish the thankless. It is your perfect virtue O 
God. 
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਿਹ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥ 
Your divine wisdom is unfathomable, O infinite Creator. I 
the lowly know nothing. 
ਰਤਨੁ ਿਤਆਿਗ ਸੰਗਰ੍ਹਨ ਕਉਡੀ ਪਸੂ ਨੀਚੁ ਇਆਨਾ ॥ 
Giving up the jewels, I collect shells; I am a lowly ignorant 
animal. 
ਿਤਆਿਗ ਚਲਤੀ ਮਹਾ ਚੰਚਿਲ ਦੋਖ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੋਰੀ 
I am erratic and painfully collect things that I cannot keep. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪਜੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ॥੩॥ 
Nanak seeks Your refuge O almighty Lord; please, 
preserve his honor. ||3|| 
ਜਾ ਤੇ ਵੀਛੁਿੜਆ ਿਤਿਨ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ਰਾਮ 
From whom I was separated; He united me with Him. 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ੇਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Singing God’s praises in the company of devotee’s O 
God. 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਿਵਦ ਸਦਾ ਨੀਕੇ ਕਿਲਆਣ ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ ॥ 
Always sing God’s praises with love and attain salvation. 
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਕਿਰ ਲਏ ॥ 
My bed is adorned with God; God has made me His own. 
ਛੋਿਡ ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤ ਹੋਏ ਬਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ  
Leaving worries behind I became carefree. I shall not 
suffer anymore. 
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵੇ ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਗਾਇਆ ॥੪॥੫॥੮॥ 
Nanak sings God’s praises and lives by visualizing Him. 
||4||5||8|| 
ਿਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 
Bihaagraa, Fifth Mahalla, Chhant: 
ਬੋਿਲ ਸੁਧਰਮੀਿੜਆ ਮੋਿਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 



O faithful; say something, why do not you speak O God.  
ਤੂ ਨੇਤਰ੍ ੀ ਦੇਿਖ ਚਿਲਆ ਮਾਇਆ ਿਬਉਹਾਰੀ ਰਾਮ 
You have seen the dealing of the worldly wealth O God. 
ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਕਛੁ ਨ ਚਾਲੈ ਿਬਨਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮਾ ॥ 
Other than God’s name, nothing goes with you. 
ਦੇਸ ਵੇਸ ਸੁਵਰਨ ਰੂਪਾ ਸਗਲ ਊਣੇ ਕਾਮਾ ॥ 
Land, clothes, gold and silver – collecting all these are 
useless. 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਨ ਸਿੰਗ ਸੋਭਾ ਹਸਤ ਘੋਿਰ ਿਵਕਾਰੀ  
Children, spouse, worldly honors, elephants, horses are 
useless.   
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਾਧਸੰਗਮ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ 
Prays Nanak, without the company of devotees every 
worldly thing is imaginary. ||1|| 
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ਰਾਜਨ ਿਕਉ ਸੋਇਆ ਤੂ ਨੀਦ ਭਰੇ ਜਾਗਤ ਕਤ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ॥ 
O king, why are you sleeping? Why don’t you wake up to 
the reality? 
ਮਾਇਆ ਝੂਠੁ ਰੁਦਨੁ ਕੇਤੇ ਿਬਲਲਾਹੀ ਰਾਮ ॥ 
It is useless to cry about worldly wealth. Many more are 
crying about it. 
ਿਬਲਲਾਿਹ ਕੇਤੇ ਮਹਾ ਮੋਹਨ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਸਖੁੁ ਨਹੀ ॥ 
Many cry o beloved. There is no peace without God’s 
name. 
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਉਪਾਵ ਥਾਕੇ ਜਹ ਭਾਵਤ ਤਹ ਜਾਹੀ ॥ 
They are tired of smart ideas but they do what God 
makes them do. 
ਆਿਦ ਅੰਤੇ ਮਿਧ ਪੂਰਨ ਸਰਬਤਰ੍ ਘਿਟ ਘਿਟ ਆਹੀ ॥ 
God abides in all from past present and future as well. 
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਾਧਸੰਗਮ ੁਸੇ ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਹੀ ॥੨॥ 
Prays Nanak; those who join the company of devotees go 
home honorably. ||2|| 
ਨਰਪਿਤ ਜਾਿਣ ਗਰ੍ਿਹਓ ਸੇਵਕ ਿਸਆਣੇ ਰਾਮ ॥ 
The king knowingly does everything but God’s devotees 
are wise O God. 
ਸਰਪਰ ਵੀਛੁੜਣਾ ਮੋਹੇ ਪਛੁਤਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
Definitely everyone separates from emotional attachment 
and repents O God. 
ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦੇਿਖ ਭੂਲਾ ਕਹਾ ਅਸਿਥਿਤ ਪਾਈਐ ॥ 



One forgets seeing the worldly mirage. Nothing is 
forever? 
ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਆਨ ਰਚਨਾ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥ 
Involving in deeds other than God’s name is a waste of 
valuable life. 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਾਂਮ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨੇ ॥ 
Indulging in egotistic deeds does not eliminate greed. 
Without divine knowledge everything is useless. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਕੇਿਤਆ ਪਛੁਤਾਨੇ ॥੩॥ 
Prays Nanak, without the name of God, many regret 
later. ||3|| 
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੋ ਅਪਨਾ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
Showering His blessings, the Lord has made me His 
own. 
ਭੁਜਾ ਗਿਹ ਕਾਿਢ ਲੀਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
He took me out taking by the arm and united with the 
devotees O God. 
ਸਾਧਸੰਗਿਮ ਹਿਰ ਅਰਾਧੇ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥ 
Reciting God in the company of devotees burns all sins 
and sufferings. 
ਮਹਾ ਧਰਮ ਸੁਦਾਨ ਿਕਿਰਆ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਸੇ ਚਲੇ  
Giving awns happily is the greatest faith and it goes with 
you. 
ਰਸਨਾ ਅਰਾਧੈ ਏਕੁ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ॥ 
My tongue recites one God; my mind and body are 
drenched in  Lord’s name. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਿਮਲਾਏ ਸੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਪਰਬੀਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥ 
O Nanak; whoever the Lord blesses, is filled with virtues. 
||4||6||9|| 
ਿਬਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪  
Vaar of Bihaagraa, Fourth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ  ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਭਾਿਲ  
Serving the guru attains peace; cannot find peace 
anywhere else. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਭੇਦੀਐ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਿਰ ਨਾਿਲ  
Search your soul through guru’s teachings. God dwells 



with you forever. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਤਨਾ ਕਉ ਿਮਲੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥ 
Those, whom God bestows His blessing, obtain God’s 
name O Nanak. ||1||  
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਸਫਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸ ਹੈ ਿਜਸ ੁਬਖਸੈ ਸੋ ਖਰਚੈ ਖਾਇ ॥ 
The treasure of Lord’s praise is His blessing. Whoever 
He blesses, spends and consumes it. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਬਨੁ ਹਿਥ ਨ ਆਵਈ ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
No one can obtain it without the guru. Many got tired of 
trying. 
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖੁ ਜਗਤੁ ਧਨਹੀਣੁ ਹੈ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਿਕ ਖਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, the self-willed world lacks divine wisdom. What 
can they do in the next world? 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ ਸਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
All are Yours, and You belong to all. You created all. 
ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਤੂ ਵਰਤਦਾ ਤੂ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ  
You are pervading all; all worship You. 
ਿਤਸ ਦੀ ਤੂ ਭਗਿਤ ਥਾਇ ਪਾਇਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Whoever please You; You acknowledge and accept their 
worship. 
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਿਭ ਕਰਿਨ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ 
Whatever pleases God, happens; all act as You make 
them to act. 
ਸਲਾਿਹਹੁ ਹਿਰ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥ 
Praise God the greatest of all; He preserves the honor of 
the saints. ||1|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਗਆਨੀ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ਜਿਗ ਜੀਤਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
O Nanak, the spiritually wise have conquered the whole 
world. 
ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਹੈ ਸਹਜੇ ਹਇੋ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
They attained this, reciting God’s name little by little. 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਿਤ ਅਚਲੁ ਹੈ ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ 
 Guru’s teaching is true forever. No one can change it. 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਹਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ਕਾਰਜੁ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 
God cares for His devotees and completes their deeds 
joyfully. 
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ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਿਵਿਚ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
The self-willed forget the reality engaged in greed and 
false pride. 
ਝਗੜਾ ਕਰਿਦਆ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਦਰੈ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
They spend life arguing and never contemplate guru’s 
teachings. 
ਸੁਿਧ ਮਿਤ ਕਰਤੈ ਿਹਿਰ ਲਈ ਬੋਲਿਨ ਸਭੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥ 
God took away their thinking and intellect. They talk 
nonsense. 
ਿਦਤੈ ਿਕਤੈ ਨ ਸੰਤੋਖੀਅਿਨ ਅੰਤਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਅਗਯਾਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
They are never content, no matter what they have. They 
are full of greed and darkness of ignorance.  
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲਹੁ ਤੁਟੀਆ ਭਲੀ ਿਜਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, it is better to break with the self-willed those 
who love false attachment of worldly wealth. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਭਉ ਸਸੰਾ ਿਕਆ ਕਰੇ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਿਰ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
What can fear and doubt do to those, who have guru the 
Creator as the protector? 
ਧੁਿਰ ਿਤਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਪੇ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 
He the caretaker cares for them forever. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Meeting the beloved attains peace contemplating true 
guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਿਵਆ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, serve the giver of peace; He  is the appraiser. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਿਰਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਰਾਿਸ ॥ 
All beings are Yours; You are the wealth of all. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਮਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ੁਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਪਾਿਸ ॥ 
Whoever You bestow to; attain everything. There is no 
equal to You. 
ਤੂ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭਸ ਦਾ ਹਿਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ 
You alone are the great giver of all; I offer my prayer to 
You O Lord. 
ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸ ਦੀ ਤੂ ਮੰਿਨ ਲੈਿਹ ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਬਾਿਸ ॥ 
Whoever’s prayer You like; You accept it and bestow 



honor to them. 
ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਚੋਜੁ ਵਰਤਦਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਧੁ ਪਾਿਸ ॥੨॥ 
Everything happens by Your will. Pain and pleasure is in 
your hand. ||2|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੈ ਭਾਵਦੇ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ॥ 
The guru-willed please God! The truthful are judged true 
in true court. 
ਸਾਜਨ ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ  
The friends are happy contemplating guru’s teachings. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਚਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
Enshrining guru’s teachings in the mind eliminates 
sufferings and the Creator sheds enlightenment. 
ਨਾਨਕ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਸੀ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, the savior Lord shall save them by His grace. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਭੈ ਰਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
Serve the guru devotionally and serve well.  
ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹਵੈੋ ਜੇ ਚਲੈ ਿਤਸੈ ਰਜਾਇ ॥ 
As much you serve that much you gain by following his 
will. 
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਿਪ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, He is everything; there is no other place to go. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਤੂਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
You know Your greatness; no one else is as great as 
You. 
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਹੋਈ ॥ 
If there was a rival to You, then I say. You alone are as 
great as You. 
ਿਜਿਨ ਤੂ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਰੁ ਿਤਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋਈ ॥ 
One who serves You obtains peace; who else can we 
compare to You? 
ਤੂ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ਹਿਹ ਤੁਧੁ ਅਗੈ ਮੰਗਣ ਨੋ ਹਥ ਜੋਿੜ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ 
॥ 
You are all-powerful to destroy and create, O bestowal; 
with palms pressed together, all stand begging before 



You. 
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਤੁਧੁ ਸਭਸੈ ਨੋ ਦਾਨੁ ਿਦਤਾ ਖੰਡੀ 
ਵਰਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ ॥੩॥ 
I see none as great giver as You; You give awns to all, in 
continents, worlds, solar systems, underworld the whole 
universe. ||3|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਿਨ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਈਆ ਸਹਿਜ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥ 
O mind, you do not believe; you have no feeling for 
peace of mind. 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਹਿਠ ਿਕਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
If you do not enjoy guru’s teachings, there is no use 
singing His praises? 
ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
If a guru-willed merges with truth; his coming in the world 
is worthwhile. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ ਅਵਰਾ ਆਿਖ ਦੁਖਾਏ ॥ 
The fool does not understand himself; others feel pain 
listening to his speech. 
ਮੁੰਢੈ ਦੀ ਖਸਲਿਤ ਨ ਗਈਆ ਅੰਧੇ ਿਵਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ 
He does not leave his own ways. The blind gets hurt 
separated from God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਿੰਨ ਨ ਘਿੜਓ ਰਹੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਏ  
He did not care for guru’s teachings,  so that he could 
merge with God. 
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ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਸਾ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
The doubt never ends and endures pain without guru’s 
teachings. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਅੰਤਿਰ ਸਬਲਾ ਿਨਤ ਧੰਧਾ ਕਰਤ ਿਵਹਾਏ ॥   
One spends his time doing deeds engrossed in lust, 
anger and greed.    
ਚਰਣ ਕਰ ਦੇਖਤ ਸੁਿਣ ਥਕੇ ਿਦਹ ਮੁਕੇ ਨੇੜੈ ਆਏ ॥   
He is tired of walking hearing and seeing. The time to go 
is getting near. 
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਨ ਲਗੋ ਮੀਠਾ ਿਜਤੁ ਨਾਿਮ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ॥ 
The true name that attains priceless treasure does not 
appeal to him. 



ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਿਨ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥ 
One who self surrenders; lives on and attains salvation. 
ਧੁਿਰ ਕਰਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰਾਣੀ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਆ ਪਾਏ ॥ 
You did not get it from destiny. What can you earn 
without good luck?         
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਮੂੜੇ ਗਿਤ ਮਿਤ ਸਬਦੇ ਪਾਏ ॥ 
O ignorant; follow guru’s teachings. Salvation attains 
through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, One can meet the guru only by eliminating ego. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਦੈ ਿਚਿਤ ਵਿਸਆ ਮੇਰਾ ਸਆੁਮੀ ਿਤਸ ਨੋ ਿਕਉ ਅੰਦੇਸਾ ਿਕਸੈ ਗਲੈ ਦਾ ਲੋੜੀਐ 
॥ 
One who has God abiding in the mind does not have to 
worry about anything. 
ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਕਾ ਿਤਸ ਨੋ ਿਧਆਇਿਦਆ ਿਕਵ ਿਨਮਖ ਘੜੀ ਮੁਹ ੁ
ਮੋੜੀਐ  
God is the bestowal of everything. One should not be 
negligent reciting His name. 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਿਤਸ ਨੋ ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਹੋਏ ਿਨਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ 
ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਮੁਹੁ ਜੋੜੀਐ ॥ 
One who recites God’s name attains salvation. He sits in 
the company of saints with heart and soul. 
ਸਿਭ ਦੁਖ ਭੁਖ ਰੋਗ ਗਏ ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਕੇ ਸਿਭ ਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀਐ ॥ 
The suffering pain and sickness of God’s devotee 
disappear and worldly bonds cut. 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਆ ਹਿਰ ਭਗਤੁ ਹਿਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੁਿਹ ਿਡਠੈ ਜਗਤੁ ਤਿਰਆ 
ਸਭੁ ਲੋੜੀਐ ॥੪॥ 
By God’s grace, one becomes God’s devotee; seeing the 
face of God’s devotee everyone swims across the world 
ocean. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਾ ਰਸਨਾ ਜਿਲ ਜਾਉ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
May the tongue burn, that does not enjoy the taste of 
reciting God. 
ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਸਬਿਦ ਰਸਾਇ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, one who enshrines God in the mind; guru’s 
teachings imbues his tongue. ||1|| 



ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਾ ਰਸਨਾ ਜਿਲ ਜਾਉ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
May that tongue, which forgets the name of God, burn. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਜਪੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ਿਪਆਿਰਆ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed recites God’s name with love. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਭਗਤੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥ 
God is the master, devotee, and worshipper. He does 
and makes others do everything. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਿਵਗਸੈ ਆਪੇ ਿਜਤੁ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਲਾਏ ॥ 
God sees and rejoices. As He wills, He makes us do. 
ਹਿਰ ਇਕਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ਆਪੇ ਹਿਰ ਇਕਨਾ ਉਝਿੜ ਪਾਏ ॥ 
He guides some on the right path and he leads others 
astray. 
ਹਿਰ ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਚਲਤ ਸਬਾਏ ॥ 
The Lord is the true proven master; He arranges and 
watches all His plays. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੫॥ 
Nanak says this by guru’s grace and sings praises of true 
God. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਦਰਵੇਸੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸੁ ॥ 
Only a devotee can recognize the devotee. 
ਜੇ ਘਿਰ ਘਿਰ ਹੰਢੈ ਮੰਗਦਾ ਿਧਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿਧਗੁ ਵੇਸੁ 
One who begs door to door, his life and robe is a curse. 
ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਿਜ ਰਹੈ ਗੁਰਮਿੁਖ ਿਭਿਖਆ ਨਾਉ ॥ 
Giving up hope and worry, the guru-willed begs for God’s 
name. 
ਿਤਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥ 
Nanak washes his feet and praises him||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਤਰਵਰੁ ਏਕੁ ਫਲੁ ਦੁਇ ਪੰਖੇਰੂ ਆਿਹ ॥ 
O Nanak, the tree has one fruit, but two birds hover over 
it. 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਦੀਸਹੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਿਹ ॥ 
They are not seen coming or going; these birds have no 
wings. 
ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਿਗਆ ਸਬਿਦ ਰਹੈ ਿਨਰਬਾਣੁ  



Enjoy the sublime essence many ways and attain 
salvation through guru’s teachings.   
ਹਿਰ ਰਿਸ ਫਿਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਿਮ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 
Imbued with the taste of God’s fruit O Nanak, is the true 
sign of good luck. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕੁ ਆਿਪ ਜੰਮਾਇ ਪੀਸਾਵੈ ॥ 
He is the field and the farmer. He grows and grinds the 
grain. 
ਆਿਪ ਪਕਾਵੈ ਆਿਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇਇ ਪਰੋਸ ੈਆਪੇ ਹੀ ਬਿਹ ਖਾਵੈ ॥ 
He cooks and puts in the plate and He sits down and 
eats. 
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ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਦੇ ਿਛੰਗਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ  
He is water and the bucket. He  takes handful of water. 
ਆਪੇ ਸੰਗਿਤ ਸਿਦ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਿਵਦਾ ਕਰਾਵੈ  
He assembles the congregation and bids them farewell 
as well. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਿਤਸ ਨੋ ਹੁਕਮ ੁਮਨਾਵੈ ॥੬॥ 
Whoever He blesses, causes Him to obey His command. 
||6|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਿਭ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 
Rituals and religions are the entanglements of bad and 
good deeds. 
ਮਮਤਾ ਮੋਹ ੁਸ ੁਬੰਧਨਾ ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਸੁ ਧੰਧ ੁ॥ 
Worldly attachments are false bonds so are the children 
and spouse. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 
Wherever I look, I see the chains of worldly pleasure. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਵਰਤਿਣ ਵਰਤੈ ਅੰਧੁ ॥੧॥ 
O Nanak, without true name, the world is engrossed in 
blind deeds. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੪ ॥ Fourth Mahalla: 
ਅੰਧੇ ਚਾਨਣੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਰਜਾਇ ॥ 
The blind receive the divine light, when he meets the 
guru by God’s grace. 
ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸਿਚ ਵਸੈ ਅਿਗਆਨੁ ਅਧੇਰਾ ਜਾਇ  
They break the bonds and dwell in truth, and the 



darkness of ignorance disappears. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੇਖੈ ਿਤਸੈ ਕਾ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਾਿਜ  
They see that everything belongs to the One who created 
this body. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ ॥੨॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the Creator. He preserves 
the honor. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜਦਹੁ ਆਪੇ ਥਾਟੁ ਕੀਆ ਬਿਹ ਕਰਤੈ ਤਦਹੁ ਪੁਿਛ ਨ ਸੇਵਕੁ ਬੀਆ ॥ 
When God created the universe, He did not ask for 
advice at all. 
ਤਦਹੁ ਿਕਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਿਕਆ ਕੋ ਦੇਵੈ ਜਾਂ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥ 
When nobody else created anything, then how can 
anyone give or take? 
ਿਫਿਰ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ ਦਾਨੁ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 
After creating the creation, the Creator blessed all with 
gifts. 
ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ॥ 
He made the guru-willed to serve Him and makes them 
drink the nectar. 
ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸ ੁਥੀਆ ॥੭॥ 
He is formless and the creation; whatever He does, 
happens. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਭੁ  ਸਵੇਿਹ ਸਦ ਸਾਚਾ ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਿਜ ਿਪਆਿਰ ॥ 
The guru-willed worships true God all the time with ease 
and love. 
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਅਰਿਧ ਉਰਿਧ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥ 
He joyfully sings God’s praises fully enshrining in the 
mind.  
ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਵਿਸਆ ਧੁਿਰ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
The beloved dwells in the heart and it is pre-ordained. 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, He united me with Him by His grace. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਕਿਹਐ ਕਿਥਐ ਨ ਪਾਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਰਹੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
He cannot be realized by mere talks but by singing His 
praises forever. 
ਿਵਣੁ ਕਰਮੈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਭਉਿਕ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਇ ॥ 



No one realizes God without luck. Many died crying and 
barking. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਭਜੈ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Mind, and body saturate through guru’s teachings and 
God abides in the mind. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, by His grace, He unites us with Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਭ ਸਾਸਤ ਆਿਪ ਕਥੈ ਆਿਪ ਭੀਜੈ ॥ 
He dictates the scriptures; He  explains and enjoys. 
ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਹ ਪੂਜੇ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਪਰਪੰਚੁ ਕਰੀਜੈ ॥ 
He performs worship; He performs rituals. 
ਆਿਪ ਪਰਿਵਰਿਤ ਆਿਪ ਿਨਰਿਵਰਤੀ ਆਪੇ ਅਕਥੁ ਕਥੀਜੈ ॥ 
He is sacred, He is a renunciate; He utters the 
unutterable. 
ਆਪੇ ਪੁੰਨੁ ਸਭੁ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਆਿਪ ਅਿਲਪਤੁ ਵਰਤੀਜੈ ॥ 
He causes us to do good or bad and He remains 
detached. 
ਆਪੇ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥ 
He grants pleasure and pain; the Creator bestows His 
gifts. ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਿਡ ਤੂ ਭਉ ਕਿਰ ਝਲੁ ਗਵਾਇ  
O scholar, give up ego and madness honestly. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਿਨਸਤਰੇ ਭੈ ਿਵਿਚ ਿਨਰਭਉ ਪਾਇ ॥ 
Many attained salvation through guru’s love. God is 
realized through love. 
ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਤੰੂ ਸਾਂਿਤ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
O stone hearted; contemplate guru’s teachings, you will 
attain peace of mind. 
ਸਾਂਤੀ ਿਵਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥ 
Do good deeds in peace. God will approve it.  
ਨਾਨਕ ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਛੁਹੁ ਿਗਆਨੀ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, through lust and anger, no one ever found 
God.  Go and ask any wise man. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
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ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ  
The self-willed is emotionally attached to worldly wealth - 



he has no love for God’s name. 
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੁ ॥ 
He practices falsehood, gathers  falsehood, and makes 
falsehood his food. 
ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਿਚ ਮਰਿਹ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥ 
He collects the poisonous worldly wealth and dies; in the 
end all is reduced to ashes. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਿਹ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥ 
He practices religious rituals, purity and austere self-
discipline, but is greedy in side. 
ਨਾਨਕ ਿਜ ਮਨਮੁਖੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨਾ ਪਵੈ ਦਰਗਿਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, whatever the self-willed does, is not acceptable 
to God. He is dishonored in God’s court. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਖੰਡ ਵਰਭੰਡ ਕਰੇ ॥ 
He is the Creator; He is the enjoyer. He formed the world 
and solar systems. 
ਆਿਪ ਸਮੁੰਦੁ ਆਿਪ ਹੈ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਹੀ ਿਵਿਚ ਰਤਨ ਧਰੇ ॥ 
He is the ocean, and He is the sea; He puts the pearls in 
it. 
ਆਿਪ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰੇ ਹਰੇ ॥ 
By His grace, the Lord enables the guru-willed to find 
these pearls. 
ਆਪੇ ਭਉਜਲੁ ਆਿਪ ਹੈ ਬੋਿਹਥਾ ਆਪੇ ਖੇਵਟੁ ਆਿਪ ਤਰੇ ॥ 
He is the terrifying world-ocean, the boat and the 
boatman, He  ferries us across. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਤੁਝੈ ਸਰੇ ॥੯॥ 
The Creator Himself acts, and causes us to act; no one 
else can equal You O Lord; ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Fruitful is service of the guru, if one does sincerely. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਿਚੰਤੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Obtaining the treasure of God’s name makes one worry 
free. 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟੀਐ ਹਉਮ ੈਮਮਤਾ ਜਾਇ  
The pains of birth and death eradicated; ego and false 
attachments disappear. 
ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹ ੈਸਮਾਇ ॥ 



One achieves the highest status, and merges in the true 
Lord. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਬ ਿਜਨ ਕਉ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਆਇ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru comes to meet those who have pre-
ordained destiny. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਲਜੁਗ ਬੋਿਹਥੁ ਹਇੋ  
The guru is imbued in God’s name. He is the boat of 
salvation in today’s age. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਾਿਰ ਪਵੈ ਿਜਨਾ ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 
The guru-willed who has God enshrined in the mind 
crosses over. 
ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰ੍ਹ ੈਨਾਮੇ ਹੀ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
He recites and gathers God’s name and attains honor 
through God’s name. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Nanak met the guru due to his pre-ordained destiny. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਪਾਰਸੁ ਆਿਪ ਧਾਤੁ ਹੈ ਆਿਪ ਕੀਤੋਨੁ ਕੰਚਨੁ 
He is philosopher’s touchstone and iron as well. He 
changes the iron into gold by touching. 
ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ  
He is the master; he is the devotee. He destroys sins. 
ਆਪੇ ਸਿਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਅੰਜਨੁ ॥ 
He abides in everbody and He is the light. 
ਆਿਪ ਿਬਬੇਕੁ ਆਿਪ ਸਭੁ ਬੇਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭੰਜਨੁ ॥ 
He is thoughtful; He Knows all; He is the destroyer of 
worldly bonds of the guru-willed. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਿਹ ਨ ਰਜੈ ਤੁਧੁ ਕਰਤੇ ਤੂ ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਡਨੁ ॥੧੦॥ 
Servant Nanak never gets fulfilled praising You O 
Creator. You are the great giver of peace. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Hymn, Fourth Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Without serving the guru, whatever anyone does are 
worldly bonds for the soul.  
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਠਵਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
No one reaches the destination without serving the guru. 
They die to be born and continue coming and going. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਫਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਇ ॥ 



Without serving guru, they talk bland and God’s name 
does not enshrine in the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, without serving the guru, they are bound and 
beaten in the city of death; they depart with blackened 
faces. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਿਕ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਚਾਕਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥ 
One who serves the guru like a servant and falls in love 
with God’s name. 
ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਨ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਿਨ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, he reforms his life and redeems his dynasty as 
well. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਚਾਟਸਾਲ ਆਿਪ ਹੈ ਪਾਧਾ ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜਣ ਕਉ ਆਣੇ ॥ 
He is the school; he is the teacher. He is the student to 
be taught. 
ਆਪੇ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ੇਬਾਲਕ ਕਰੇ ਿਸਆਣੇ ॥ 
He is the father; he is the mother. He makes the children 
wise. 
ਇਕ ਥੈ ਪਿੜ ਬੁਝੈ ਸਭੁ ਆਪ ੇਇਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ ॥ 
One place; He reads and understands everything, the 
other place he is a child. 
ਇਕਨਾ ਅੰਦਿਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਆਿਪ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਸਚੇ ਭਾਣੇ ॥ 
Those who please Him! He invites them in His palace. 
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ਿਜਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਸੇ ਜਨ ਸਚੀ ਦਰਗਿਹ ਜਾਣੇ ॥੧੧॥ 
Whoever God bestows honor to, are well known in God’s 
court. ||11|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਰਦਾਨਾ ੧ ॥ Hymn, Mardaanaa: 
ਕਿਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਦੁ ਮਨੂਆ ਪੀਵਣਹਾਰੁ  
The body is a liquor store the lust is the liquor and the 
mind drinks it. 
ਕੋਰ੍ਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਿਹ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
Anger is the cup, filled with emotional attachment, and 
ego is the server. 
ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲਬ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
One suffers pain drinking in the company of false greed. 
ਕਰਣੀ ਲਾਹਿਣ ਸਤੁ ਗੁੜੁ ਸਚੁ ਸਰਾ ਕਿਰ ਸਾਰੁ  



Make your deeds like the formentation liquid, truth as 
jagri and mix well. 
ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਿਰ ਸੀਲੁ ਿਘਉ ਸਰਮੁ ਮਾਸ ੁਆਹਾਰੁ  
Make virtue your bread; contentment the butter and 
humility the meat to eat. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਧੈ ਜਾਿਹ ਿਬਕਾਰ ॥੧॥ 
O Nanak the guru-willed eats this and the useless deeds 
disappear. ||1|| 
ਮਰਦਾਨਾ ੧ ॥ Mardaanaa: 
ਕਾਇਆ ਲਾਹਿਣ ਆਪੁ ਮਦੁ ਮਜਲਸ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਧਾਤੁ ॥ 
Make youself the formentation liquid the mind as liquor 
and the company the  desire to drink. 
ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂਿੜ ਭਰੀ ਪੀਲਾਏ ਜਮਕਾਲੁ ॥ 
The devil of death makes you drink the cup full of ego 
and falsehood. 
ਇਤੁ ਮਿਦ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਿਹ ਿਬਕਾਰ ॥ 
Drinking this wine, O Nanak, one earns countless sins 
and corruptions. 
ਿਗਆਨੁ ਗੁੜੁ ਸਾਲਾਹ ਮੰਡੇ ਭਉ ਮਾਸੁ ਆਹਾਰੁ  
Make divine wisdom the jagri, worshipping God the bread 
and intent as the meat and food. 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, this is the true food and true name is the 
support of destiny. ||2|| 
ਕਾਂਯਾਂ ਲਾਹਿਣ ਆਪੁ ਮਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਤਸ ਕੀ ਧਾਰ  
Make yourself the formentation liquid, the mind as liquor 
and then the nectar trickles down. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਮੇਲਾਪੁ ਹਇੋ ਿਲਵ ਕਟੋਰੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਕਟਿਹ ਿਬਕਾਰ 
॥੩॥ 
Join the company of devotees and intuitively drink the 
cup full of nectar. It will eliminate the useless desires. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਸੁਿਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬਾ ਆਪੇ ਖਟ ਦਰਸਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
He is god, a hero and a celestial singer and sermon of six 
schools of thought. 
ਆਪੇ ਿਸਵ ਸੰਕਰ ਮਹੇਸਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
He is Shiva. He is the guru-willed explains the 
unexplainable story. 
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਆਪੇ ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਫਰੈ ਿਬਬਾਣੀ ॥ 



He is a yogi. He is a householder and a renunciate 
wandering the forest. 
ਆਪੈ ਨਾਿਲ ਗੋਸਿਟ ਆਿਪ ਉਪਦਸੇੈ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਿਸਆਣੀ ॥ 
He discusses with Himself and teaches. He is discrete, 
graceful and wise. 
ਆਪਣਾ ਚੋਜੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ॥੧੨॥ 
He sets His play and He is the knower of all souls. ||12|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਏਹਾ ਸੰਿਧਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ॥ 
When you miss God that is the real worship and is 
accepted. 
ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਊਪਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਵੈ  
It creates love for God and eliminates the greed of the 
worldly wealth. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਮਰੈ ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰੁ ਸੰਿਧਆ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
The doubt disappears by guru’s grace. The mind 
becomes humble and stable. This is how one should 
contemplate the worship. 
ਨਾਨਕ ਸੰਿਧਆ ਕਰੈ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਉ ਨ ਿਟਕੈ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥  
O Nanak, the self-willed worships but the mind does not 
stablize. He dies and reborn and keeps sufferings. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਕਰਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੀ ਮੇਰੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 
I wandered the whole world crying for beloved but my 
thirst did not quench. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਮੇਰੀ ਿਪਆਸ ਗਈ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਘਿਰ ਆਇ ॥੨॥ 
O Nanak, meeting the guru, my thirst is quenched. I 
found my beloved in me. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਤੰਤੁ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਸੁ ਭਇਆ ॥ 
He is the string and the musical instrument He is the 
master and the devotee. 
ਆਪੇ ਦਸ ਅਠ ਵਰਨ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਿਪ ਬਰ੍ਹਮ ੁਆਿਪ ਰਾਜੁ ਲਇਆ ॥ 
He created many different classes. He is the Lord king of 
all. 
ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ੇਛੋਡੈ ਆਪ ੇਬਖਸੇ ਕਰੇ ਦਇਆ ॥ 
He kills, redeems; He forgives us by His grace. 
ਆਿਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲੈ ਕਬ ਹੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੁ ਿਥਆ ॥ 
He is unforgetful, never forgets anything. He bestows true 



justice. 
ਆਪੇ ਿਜਨਾ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਤਨ ਅੰਦਰਹੁ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥੧੩॥ 
Whoever He makes to understand; understands and 
other affects disappear from the mind. ||13|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਿਸਮਰਿਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤੈ ਤਿਨ ਉਡੈ ਖੇਹ ॥ 
One who does not recite God’s name in the company of 
devotees; shall be reduced to dust. 
ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਿਫਟੁ ਅਲੂਣੀ ਦੇਹ ॥੧॥ 
He does not know the Creator O Nanak; what a tasteless 
life that is? ||1|| 
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ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਘਿਟ ਵਸਿਹ ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ  
Enshrine God’s lotus feet in your heart and recite God’s 
name with your tongue! 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਿਤਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਿਲ ॥੨॥ 
O Nanak, worship that God who nurtures this body. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਕਰੇ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
God is the sixty-eight shrines and He  goes to bathe 
there. 
 ਆਪੇ ਸੰਜਿਮ ਵਰਤੈ ਸਵ੍ਾਮੀ ਆਿਪ ਜਪਾਇਿਹ ਨਾਮ ੁ॥ 
He practices self-control and He  makes us recite His 
name. 
ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਉ ਖੰਡਨੁ ਆਿਪ ਕਰੈ ਸਭੁ ਦਾਨੁ ॥ 
By His grace He eliminates desires and he bestows gifts 
by Himself. 
ਿਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਸ ੋਸਦ ਹੀ ਦਰਗਿਹ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 
Whoever He guides, realizes Him; attains honor in His 
court. 
ਿਜਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖ ੈਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਚਾ ਹਿਰ ਜਾਨੁ ॥੧੪॥ 
Whoever He bestows with honor realizes the true Lord. 
||14|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਗੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
O Nanak, the world without guru is blind and commits 
blind acts. 
ਸਬਦੈ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਨ ਲਾਵਈ ਿਜਤੁ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 



They do not attune to guru’s teachings; that gives peace 
of mind. 
ਤਾਮਿਸ ਲਗਾ ਸਦਾ ਿਫਰੈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਲਤੁ ਿਬਹਾਇ ॥ 
Wanders in ignorance all the time and the life passes 
burning in it. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Whatever pleases Him comes to pass; no one has any 
say in it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਏਹ ਕਰੇਹੁ ॥ 
The true guru said; that is what he has to do? 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹਇੋ ਕੈ ਸਾਿਹਬ ੁਸਮੰਾਲੇਹੁ ॥ 
God takes care of those who go to guru’s shrine. 
ਸਾਿਹਬੁ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ਹੈ ਭਰਮ ੈਕੇ ਛਉੜ ਕਿਟ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਧਰੇਹੁ ॥ 
God is close. He will cut the veil of doubt and enlighten 
the soul.  
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਏਹੁ ਲਾਏਹੁ ॥ 
God’ name is the nectar; take this healing medicine! 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਿਚਿਤ ਰਖਹੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚਾ ਨੇਹ ੁ॥ 
Enshrine guru’s will in the mind and make God’s love 
your resolve. 
ਨਾਨਕ ਐਥੈ ਸੁਖੈ ਅੰਦਿਰ ਰਖਸੀ ਅਗੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੇਲ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 
O Nanak, dwell in peace here and enjoy with the Lord 
hereafter. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder (ladder to climb to divinity): 
ਆਪੇ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਬਣਸਪਿਤ ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਏ ॥ 
He is the vast variety of vegetation and He makes it bear 
fruit. 
ਆਪੇ ਮਾਲੀ ਆਿਪ ਸਭੁ ਿਸੰਚੈ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਿਹ ਪਾਏ ॥ 
He is the gardener, He waters all the plants and He eats 
the fruit. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਿਦਵਾਏ  
He is the Creator and enjoyer; He gives, and causes 
others to give. 
ਆਪੇ ਸਾਿਹਬੁ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖਾ ਆਪੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥ 
He is the master and the protector and He is merged in 
everything. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਵਿਡਆਈ ਆਖੈ ਹਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਿਜਸ ਨੋ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਏ ॥੧੫॥ 
Servant Nanak praises God the Creator, who has no 



greed at all. ||15|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਾਣਸੁ ਭਿਰਆ ਆਿਣਆ ਮਾਣਸ ੁਭਿਰਆ ਆਇ ॥ 
The person comes with a full bottle of wine and offers to 
others also. 
ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਮਿਤ ਦੂਿਰ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਿਵਿਚ ਆਇ ॥ 
Drinking that wine his intelligence departs, and one 
becomes insane. 
ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ॥ 
He cannot differentiate between his own and others. He 
is like this from destiny. 
ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਿਵਸਰੈ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ  
Drinking such wine forgets God and receives punishment 
in God’s court. 
ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਿਲ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਿਰ ਵਸਾਇ  
Do not drink the false wine at all if you can! 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਚੁ ਮਦੁ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥ 
O Nanak, one who meets the guru, attains the true 
intoxicant by his grace. 
ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਹੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ 
Then stay intoxicated by God’s love forever and attain 
salvation. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਜਾ ਇਸ ਨੋ ਸੋਝੀ ਹੋਇ  
When one becomes humble in this world then he 
realizes! 
ਜਾ ਿਤਿਨਹ੍ਹ੍  ਸਵਾਿਲਆ ਤਾਂ ਸਿਵ ਰਿਹਆ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਸੁਿਧ ਹੋਇ ॥ 
When God puts him to sleep, he sleeps; when God 
wakes him then he realizes divine wisdom. 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸਇੋ  
O Nanak; God unites the mortal with the guru by His 
grace. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 
One who becomes humble by guru’s grace does not die 
again. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਿਤਸ ਨੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਕੇਰੀ ॥ 
One who does whatever he wants. Why should he worry 
about anyone else? 



ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਖਾਵੈ ਸਭ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਢੈ ਤੇਰੀ ॥ 
O Lord, everyone eats whatever You give - all look to 
You. 
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ਿਜ ਤੁਧ ਨੋ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਿਨਰੰਜਨ ਕੇਰੀ ॥ 
One who praises You obtains everything; You bestow 
Your grace on him, O Lord! 
ਸੋਈ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ਿਜਿਨ ਵਖਰੁ ਲਿਦਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤੇਰੀ ॥ 
O God; whoever loaded the priceless treasure of your 
name is the true banker. 
ਸਿਭ ਿਤਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਸੰਤਹੁ ਿਜਿਨ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਮਾਿਰ ਿਵਡਾਰੀ ਢੇਰੀ ॥੧੬॥ 
O saints; everyone praise God, who destroyed the pile of 
love of duality. ||16|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗੁ ਮਆੁ ਮਿਰ ਿਭ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
O Kabeer, the world keeps on dieing and yet no one 
knows how to die. 
ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਿਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Whoever learns to die this way, shall not die again. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਿਕਵ ਮਰਹਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਣਾ ਹਇੋ  
What do I know? How will I die? What sort of death will it 
be? 
ਜੇ ਕਿਰ ਸਾਿਹਬੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਾ ਸਿਹਲਾ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ॥ 
If I do not forget the Lord from my mind, then my death 
will be easy. 
ਮਰਣੈ ਤੇ ਜਗਤੁ ਡਰੈ ਜੀਿਵਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ 
 The world is afraid of death; everyone longs to live. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥ 
By guru’s grace, one who dies while yet alive 
understands Lord’s will. 
ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾ ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 
O Nanak, one who dies such a death, lives forever. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜਾ ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਸਆੁਮੀ ਤਾ ਆਪਣਾਂ ਨਾਉ ਹਿਰ ਆਿਪ ਜਪਾਵੈ ॥ 
When God is kind. He makes us  recite His name. 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਸੁਖੁ ਦੇਵੈ ਆਪਣਾਂ ਸੇਵਕੁ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ॥ 
He unites the devotee with the guru and gives peace. He 
admires His devotee. 



ਆਪਿਣਆ ਸੇਵਕਾ ਕੀ ਆਿਪ ਪੈਜ ਰਖੈ ਆਪਿਣਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ ॥ 
He preserves the honor of His servants; He causes 
others to worship His devotees. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਹਿਰ ਕਾ ਕੀਆ ਹਿਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
God created the justice of destiny. He does not come 
close to God’s devotees. 
ਜੋ ਹਿਰ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਿਖ ਝਿਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧੭॥ 
God’s beloved is the beloved of all. Many others come 
and go talking nonsense. ||17|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੈ ਰਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Everyone keeps saying God; God; but cannot realize 
God. 
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਿਤ ਵਡਾ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੁਿਲਆ ਜਾਇ ॥ 
He is inaccessible, unfathomable and the greatest; He is 
unweighable, cannot be weighed. 
ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਿਕਤੈ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥ 
No one can evaluate Him; He cannot be purchased at 
any price. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦਆ ਇਨ ਿਬਿਧ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Contemplating guru’s teachings; God comes to abide in 
the mind. 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਅਮੇਉ ਹੈ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਰiਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
O Nanak, God is infinite; He abides in the mind by guru’s 
grace. 
ਆਪੇ ਿਮਿਲਆ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਆਪੇ ਿਮਿਲਆ ਆਇ ॥੧॥ 
He comes to meet on His own , having met He remains 
absorbed. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla:     
ਏ ਮਨ ਇਹ ੁਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹ ੈਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 
O my mind, God’s name is this wealth that gives eternal 
peace.  
ਤੋਟਾ ਮੂਿਲ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇ ॥ 
It never falls short; always is plentiful. 
ਖਾਧੈ ਖਰਿਚਐ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਓਹ ੁਦੇਇ ॥ 
Eating and spending, it never decreases; He continues to 
give forever. 
ਸਹਸਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਤ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥ 
There will be no doubt or loss ever. 



ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed obtains God’s name when God 
bestows His  blessing. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਿਰ ॥ 
He is in and out of everbody. 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਿਰ ॥ 
He is unmanifest, He is manifest. 
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਕਿਰ ਵਰਿਤਆ ਸੰੁਨਾਹਿਰ  
It was dar for thirty-six ages, He was alone by Himself. 
ਓਥੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨ ਸਾਸਤਾ ਆਪ ੇਹਿਰ ਨਰਹਿਰ  
There were no Vedas, Puraanas or Shaastras then; God 
alone existed then! 
ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਇ ਆਿਪ ਸਭ ਦੂ ਹੀ ਬਾਹਿਰ ॥ 
He sat in absolute trance, withdrawn from everything. 
ਆਪਣੀ ਿਮਿਤ ਆਿਪ ਜਾਣਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗਉਹਰੁ ॥੧੮॥ 
Only He knows Himself; He is the true jem. ||18|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਜਗਤੁ ਮੁਆ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਇ  
The world died and keeps dieing in ego. 
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ਿਜਚਰੁ ਿਵਿਚ ਦੰਮੁ ਹੈ ਿਤਚਰੁ ਨ ਚੇਤਈ ਿਕ ਕਰੇਗੁ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥ 
Till alive, you did not think what will you do in the next 
world.    
ਿਗਆਨੀ ਹੋਇ ਸ ੁਚੇਤੰਨੁ ਹੋਇ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥ 
The wise thinks about it but the ignorant commits blind 
acts. 
ਨਾਨਕ ਏਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਿਮਲੈ ਅਗੈ ਪਾਏ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, whatever one earns here, gets the reward in 
the next world. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਧੁਿਰ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹਕੁਮੁ ਪਇਆ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਚੇਿਤਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
It is pre-ordained God’s command. You cannot remember 
God without the guru. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਦਾ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Meeting the guru He enshrines in the mind and remains 
there forever. 
ਦਿਮ ਦਿਮ ਸਦਾ ਸਮਾਲਦਾ ਦੰਮ ੁਨ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥ 
Miss God in every breath. No breath shall go waste. 



ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥ 
The yearning for birth and death shall go and attain high 
status of life. 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਰਤਬਾ ਿਤਸ ਨੋ ਦੇਇ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, God bestows this status to whomever He 
blesses by His grace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਦਾਨਾਂ ਬੀਿਨਆ ਆਪੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ॥ 
He contemplates everything; He is supreme. 
ਆਪੇ ਰੂਪ ਿਦਖਾਲਦਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ਿਧਆਨਾਂ ॥ 
He reveals Himself and He makes us to contemplate. 
ਆਪੇ ਮੋਨੀ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਕਥੈ ਿਗਆਨਾਂ ॥ 
He remains silent and He talks spiritual wisdom. 
ਕਉੜਾ ਿਕਸੈ ਨ ਲਗਈ ਸਭਨਾ ਹੀ ਭਾਨਾ ॥ 
He does not taste bitter to anyone; He is pleasing to all. 
ਉਸਤਿਤ ਬਰਿਨ ਨ ਸਕੀਐ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧੯॥ 
His praises cannot be described; I praise Him forever. 
||19|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਕਲੀ ਅੰਦਿਰ ਨਾਨਕਾ ਿਜੰਨਾਂ ਦਾ ਅਉਤਾਰੁ ॥ 
O Nanak; those who are born in today’s age! 
ਪੁਤੁ ਿਜਨੂਰਾ ਧੀਅ ਿਜਨੂਰੀ  ਜੋਰੂ ਿਜੰਨਾ ਦਾ ਿਸਕਦਾਰੁ ॥੧॥ 
The son and the daughter are demons and the wife is the 
head of demons. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਹੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ ॥ 
The Hindus forgot completely and go the wrong way. 
ਨਾਰਿਦ ਕਿਹਆ ਿਸ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ ॥ 
They worship as Naarad told them; 
ਅੰਧੇ ਗੰੁਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
They are blind and mute; they are in utter darkness. 
ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ 
The ignorant fools pick up stones and worship them. 
ਓਿਹ ਜਾ ਆਿਪ ਡੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
The rock sinks. How can it carry you across? ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭੁ ਿਕਹੁ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਹੈ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
Everything is in Your control; You are the true King. 
ਭਗਤ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਏਕ ਕੈ ਪੂਰਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 



The devotees are imbued with God’s love; they have 
complete faith in Him. 
 ਅਿਮਰ੍ਤੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਰਿਜ ਰਿਜ ਜਨ ਖਾਹੁ  
God’s name is the sacred food; the devotees eat 
stomach full. 
ਸਿਭ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਅਿਨ ਿਸਮਰਣੁ ਸਚੁ ਲਾਹੁ  
The benefit of Reciting God’s name is that it attains 
priceless merchandise. 
ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥੨੦॥ 
God the beloved of the saints is forever and 
unfathomable. ||20|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੁਕਮੇ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੁਕਮ ੇਜਾਇ ॥ 
Everything comes by Lord’s order; everything goes by 
Lord’s order. 
ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਆਪਹੁ ਜਾਣੈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ  
If some fool blows his own horn, he is blind and acts in 
blindness. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੁਝੈ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak; the guru-willed bestowed by God understands 
His command. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
The yogi realizes the way, who is blessed with God’s 
name. 
ਿਤਸੁ ਜੋਗੀ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸਭੁ ਕੋ ਵਸੈ ਭੇਖੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
All live in peace in yogi’s village. Pretending does not 
attain divine wisdom. 
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਿਜਸੁ ਘਿਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, such a Yogi who is enlightened is rare; ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਆਧਾਰੁ ॥ 
He created the creatures; He  supports them as well. 
ਆਪੇ ਸੂਖਮੁ ਭਾਲੀਐ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 
He is sacred and He is the creation. 
ਆਿਪ ਇਕਾਤੀ ਹੋਇ ਰਹ ੈਆਪੇ ਵਡ ਪਰਵਾਰੁ  
He lives alone, and He has a large family. 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਰੇਨਾਰੁ ॥ 
Nanak begs for the gift of the dust of the feet of the saints 



of the Lord. 
ਹੋਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਤੂ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧ ੁ॥ 
You are the bestowal. I see no other bestowal!  
||21||1|| declaration|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. it is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on His own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Wadahans, First Mahalla, First House: 
ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
The addict cannot merge in the drug. The fish cannot 
merge in water. 
ਜੋ ਰਤੇ ਸਿਹ ਆਪਣੈ ਿਤਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ 
Those who are attuned to God; see God in everything. 
||1|| 
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਉ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I praise Your name O God; ||1||Pause|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਸਫਿਲਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ  
God is the tree full of fruit. Its name is the nectar. 
ਿਜਨ ਪੀਆ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤ ਭਏ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੨॥ 
Those who drink the nectar; I admire them! ||2|| 
ਮੈ ਕੀ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਿਹ ਹਭੀਆਂ ਨਾਿਲ  
I cannot see Him although he lives in me. 
ਿਤਖਾ ਿਤਹਾਇਆ ਿਕਉ ਲਹੈ ਜਾ ਸਰ ਭੀਤਿਰ ਪਾਿਲ ॥੩॥ 
How can thirsty quench his thirst if there is a wall 
between him and water? ||3|| 
ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਮੈ ਰਾਿਸ ॥ 
Nanak is Your merchant O Lord; You are my 
merchandise. 
ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਜਾ ਿਸਫਿਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥ 
The doubt of mind can only be removed if one praises 
and prays to God; ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Wadahans, First Mahalla: 
ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਿਨਰਗੁਿਣ ਕੂਕੇ ਕਾਇ ॥ 
The virtuous bride enjoys her Husband Lord; why does 



the unvirtuous cry? 
ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੈ ਤਾ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥੧॥ 
If she were to become virtuous, she too could enjoy her 
Husband Lord. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਕੰਤੁ ਰੀਸਾਲੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My Husband Lord is loving and playful; why should the 
soul-bride enjoy anyone else? ||1||Pause|| 
ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਧਾਗਾ ਹੋਇ ॥ 
If the soul-bride does good deeds, and strings them on 
the thread of her mind. 
ਮਾਣਕੁ ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਈਐ ਲੀਜੈ ਿਚਿਤ ਪਰੋਇ ॥੨॥ 
She does not have to buy the priceless jewel and string in 
the mind. ||2|| 
ਰਾਹੁ   ਦਸਾਈ ਨ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ ਅੰਮੜੀਆਸੁ ॥ 
I do not know the way; how can I reach there. 
ਤੈ ਸਹ ਨਾਿਲ ਅਕੂਅਣਾ ਿਕਉ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸ ੁ॥੩॥ 
I do not even speak to him. How can I live with him? ||3|| 
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
O Nanak; without the Lord, there is no other at all. 
ਤੈ ਸਹ ਲਗੀ ਜੇ ਰਹੈ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੨॥ 
If the soul-bride is in love with her husband, then she 
enjoys her Husband Lord. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Wadahans, First Mahalla, Second House: 
ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ  
The peacocks are dancing O sister; the rainy season has 
come! 
ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ ਿਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ 
What beautiful eyes you have, that enticed the greedy 
husband Lord. 
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਿਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ॥ 
My eyes yearn to see You and I praise Your name. 
ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧ ੁਿਬਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥ 
I am proud of You. What good is the pride without You? 
ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਿਸਉ ਮੁੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥ 
Break your bangles, the bed, the side arms and the 
mattresses o blind.  
ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤ ੋਅਵਰਾਹਾ ॥ 
In spite of all these jestures o ignorant; the husband 



enjoys someone else. 
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ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ  
Niether bangle vender nor the bangles or the wrists to 
wear them! 
ਜੋ ਸਹ ਕੰਿਠ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਿਸ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥ 
The arms, which do not embrace the Husband Lord, may 
those arms burn! 
ਸਿਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਵਾ ॥ 
All my friends have gone to enjoy their Husband Lord; 
where I the burnt go? 
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਿਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥ 
O friend, I look attractive, but I am not pleasing to my 
Husband Lord at all. 
ਮਾਿਠ ਗੰੁਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥ 
I weaved my hair into braids, and applied vermillion like a 
married one; 
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮਨੰੀਆ ਮਰਉ ਿਵਸੂਿਰ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
If he does not accept me when I go to him; I will die in 
pain! 
ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥ 
I weep; the whole world weeps; even the birds of the 
forest weep! 
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮਰੇੇ ਤਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਿਜਿਨ ਹਉ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥ 
Only thing that does not weep is my body’s sense of 
separation, which separated me from my beloved Lord. 
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਿਰਆ ਰੋਇ ॥ 
He came in the dream and disappeared; I wept and the 
tears fell like rain. 
ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਿਨ ਿਪਆਰੇ ਭੇਿਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ 
I cannot come to You, O my beloved, and I cannot send 
anyone to You. 
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹ ੁਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 
Come O blessed sleep; maybe he may come in a dream 
again. 
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਬਾਤ ਿਜ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਦੀਜੈ ॥ 
If the messanger brings His message O Nanak; what gift 
shall I offer him? 
ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਿਰ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਿਵਣੁ ਿਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ 



If He cuts my head and let me sit; I will worship Him even 
without my head. 
ਿਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਿਵਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥ 
If one does not selfsurrender, why does she not die 
whose husband has become a stranger? ||1||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 
Wadahans, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਿਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥ 
If the mind is filthy then everything is filthy. Washing the 
body does not wash the mind. 
ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 
This world is deluded by doubt; a rare one understands 
this. ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
O my mind, recite One name. 
ਸਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹ ੁਿਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The true guru has given me this treasure. ||1||Pause|| 
ਿਸਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਿਸਖੈ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਵਿਸ ਕਿਰ ਕਮਾਇ ॥ 
If one learns the mystic postures and practices controlling 
the senses. 
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁੈ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 
Still the filth of mind cannot be washed without washing 
the ego! ||2|| 
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮ ੁਕੋ ਨਾਹੀ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 
Without going to guru’s refuge, nothing else can control 
the mind. 
ਸਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ 
Meeting the guru, one is changed beyond description. 
||3|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਿਮਲਦੋ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਫਿਰ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥ 
Says Nanak, one who dies meeting the guru; lives 
forever obeying guru’s teachings. 
ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹ ੁਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥ 
The filth of false attachment shall depart and the mind 
shall become pure. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla:          
ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ 



By His grace, one serves the guru; By His grace performs 
the service. 
ਨਦਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਵੈ ਨਦਰੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
By His grace, this mind is controlled, and by His grace, it 
becomes pure. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੇਿਤ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 
O my mind; miss the true Lord. 
ਏਕੋ ਚੇਤਿਹ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Missing One God attains peace. Pain shall never bother 
again. ||1||Pause|| 
ਨਦਰੀ ਮਿਰ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
By His grace, one dies while yet alive, and guru’s 
teachings enshrine in the mind. 
ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
By His grace, one understands God’s Command and by 
His command one merges in the Lord. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਿਜਹਵਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਚਿਖਓ ਸਾ ਿਜਹਵਾ ਜਿਲ ਜਾਉ ॥ 
The tongue that does not get enjoyment reciting God’s 
name may that burn! 
ਅਨ ਰਸ ਸਾਦੇ ਲਿਗ ਰਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੩॥ 
Attached to other tastes, the tongue suffers engaged in 
other tastes. ||3|| 
ਸਭਨਾ ਨਦਿਰ ਏਕ ਹੈ ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇਇ ॥ 
God looks at everyone with one eye. They create the 
difference. 
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, meeting the true guru attains the fruit and one 
attains honor of God’s name. ||4||2|| 
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ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The attachment to worldly wealth is a dustbowl. Without 
the guru, wisdom cannot be attained. 
ਸਬਿਦ ਲਗੇ ਿਤਨ ਬੁਿਝਆ ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਿਵਗੋਈ ॥੧॥ 
Those attached to guru’s teachings understand this; 
duality ruins people. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਿਤ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 
O my mind, guru’s teachings make one understand the 
reality. 



ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਵਿਹ ਤਾ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He recites God forever and attains salvation. ||1||Pause|| 
ਗੁਣਾ ਕਾ ਿਨਧਾਨੁ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਤਾ ਕੋ ਪਾਏ  
The Lord alone is the treasure of virtues; one receives if 
God bestows. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਿਵਛੁੜੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
Without the name, all are separated from God; reunite 
with God through guru’s teachings. ||2||   
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦ ੇਘਿਟ ਗਏ ਿਤਨਾ ਹਿਥ ਿਕਹੁ ਨ ਆਇਆ ॥ 
Died claiming possessions; did not take anything with 
them.  
ਸਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 
Meeting the guru, they find truth, and merge in the true 
name. ||3|| 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਜਗਾਏ ॥ 
Hope and desire abide in this body, Lord’s Light also 
shines inside. 
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਿਖ ਬੰਧੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਏ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, the self-willed remain bound; the guru-willed 
are liberated. ||4||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
The faces of the happy soul-brides are radiant forever 
through the guru intuitively! 
ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵਿਹ ਆਪਣਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ 
They enjoy their Husband Lord constantly, eradicating 
the ego from within. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥ 
O my mind, recite God’s name! 
ਸਤਗੁਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru led me to understand the Lord. ||1||Pause|| 
ਦੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਿਬਲਲਾਦੀਆ ਿਤਨਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 
The divorcee cry in pain; they do not reach the house of 
the Lord. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੂਪੀ ਦੂਖੁ ਪਾਵਿਹ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥੨॥ 
In love of duality the ugly suffer in pain, as they go to the 
next world. ||2|| 
ਗੁਣਵੰਤੀ ਿਨਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇ ॥ 
The virtuous soul-bride constantly praises God enshrining 



God’s name in the mind. 
ਅਉਗਣਵੰਤੀ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿਬਲਲਾਇ ॥੩॥ 
The unvirtuous woman suffers and cries in pain. ||3|| 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਤਾਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ 
One Lord is the Husband of all; His Praises cannot be 
expressed. 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਕ ਕੀਿਤਅਨੁ ਨਾਮੇ ਲਇਅਨੁ ਲਾਇ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak, He separated some and he led others to recite 
His name. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥ 
The sacred name tastes sweet. The taste is attained 
through guru’s teachings. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ 
God enshrines in the mind and peace attains through true 
sermon. ||1|| 
ਹਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਤਗੁਰੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
God unites one with the guru by His grace. 
ਪੂਰੈ ਸਤਗੁਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One recites God’s name through the perfect guru. 
||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮੈ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ॥ 
Brahma revealed the Vedas the enticing worldly wealth. 
ਮਹਾਦੇਉ ਿਗਆਨੀ ਵਰਤੈ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਤਾਮਸੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥੨॥ 
Shivjee called himself divine but burned in the fire of ego. 
||2|| 
ਿਕਸਨੁ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਧਾ ਿਕਤੁ ਲਿਗ ਤਰੈ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
Vishnu kept busy in birth and death. How could the world 
be save? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਿਨ ਰਤੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥ 
The guru-willed dyed by divine wisdom in the world 
eradicate the dustbowl of false attachments. ||3|| 
ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ  
Serving the guru attains salvation. The guru-willed swim 
across the world ocean. 
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਾਇਿਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 
The detached imbued with true name attains salvation. 
||4|| 
ਏਕੋ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 



One God abides in all, and looks after all. 
ਨਾਨਕ ਇਕਸੁ ਿਬਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾ ਦੀਵਾਨੁ ਦਇਆਲਾ ॥੫॥੫॥ 
O Nanak, without One Lord, I know none else; He is the 
kind master of all. ||5||5|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਸਜੰਮੁ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥ 
The guru-willed practices self-discipline truthfully the 
essence of divine wisdom. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੇ ਲਗੈ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ 
The guru-willed intently worships the true Lord. ||1|| 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨ ਮਰੇੇ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥ 
O guru-willed my mind; recite God’s name.  
ਸਦਾ ਿਨਬਹੈ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It shall stand by you forever and go with you. ||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਤ ਪਿਤ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 
Truth is the status and caste of the guru-willed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਸਖਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 
God emerges in the mind of the guru-willed. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰੇ ਸ ੋਹਇੋ ॥ 
He, who God bestows His grace becomes a guru-willed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸਇੋ ॥੩॥ 
God bestows honor to him. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 
The guru-willed realizes God through guru’s teachings. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥ 
O Nanak, the guru-willed attains salvation. ||4||6|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਸਾਿਦ ਲਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
My tongue intuitively enjoys reciting God’s name. 
ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ 
My mind is satisfied, reciting the Name of God. ||1|| 
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Lasting peace is obtained, contemplating the teachings of 
the true guru. 
ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I praise my true guru forever. ||1||Pause|| 
ਅਖੀ ਸੰਤੋਖੀਆ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
My eyes are content, lovingly focusing on one God. 



ਮਨੁ ਸੰਤੋਿਖਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਇ ॥੨॥ 
My mind is content, having forsaken the love of duality. 
||2|| 
ਦੇਹ ਸਰੀਿਰ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
The body is at peace, reciting God through guru’s 
teachings. 
ਨਾਮੁ ਪਰਮਲੁ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
The fragrance of God’s name permeates my heart. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਮਸਤਿਕ ਿਜਸੁ ਵਡਭਾਗੁ ॥ 
O Nanak, one who has such great destiny written on his 
forehead! 
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਬੈਰਾਗੁ ॥੪॥੭॥ 
Guru’s sermon gives peace and detachment. ||4||7|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ੁਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
God’s name is obtained through the perfect guru. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
They merge with truth through true guru’s teachings. ||1|| 
ਏ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਤੂ ਪਾਇ ॥ 
O my soul; obtain the treasure of God’s name. 
ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਿਨ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Obey guru’s will. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਵਚਹੁ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Through guru’s teachings, the inner filth is removed. 
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥ 
The pure name comes to dwell in the mind. ||2|| 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਫਰ ੈਸੰਸਾਰੁ ॥ 
The whole world wanders deluded in doubt. 
ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਜਮ ੁਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥ 
They die and reborn; they are troubled by the devil of 
death. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
O Nanak those who recite God’s name are lucky. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿੰਨ ਵਸਾਇਆ ॥੪॥੮॥ 
They enshrine God in the mind by guru’s grace. ||4||8|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਹਉਮ ੈਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਿਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਿਹ ਇਕ ਠਾਇ ॥ 
The ego opposes God! Both cannot live together. 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੧॥ 



The service cannot be performed in ego; it is a waste of 
mental effort. ||1|| 
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ  
O my mind; miss God by practicing guru’s teachings. 
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਤਾ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮ ੈਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Obeying his command one realizes God and the ego 
goes away. ||Pause|| 
ਹਉਮ ੈਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮ ੈਓਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Ego is inside all bodies; ego creates everything. 
ਹਉਮ ੈਵਡਾ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਬੁਿਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
The ego is a large dustbowl. Nobody can see in the 
dustbowl. ||2|| 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਿਝਆ ਜਾਇ ॥ 
God’s worship cannot be done in ego. God’s command 
also cannot be understood. 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਜੀਉ ਬੰਧ ੁਹੈ ਨਾਮ ੁਨ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩॥ 
The soul is bound by ego. Because of that God’s name 
does not enshrine in the mind. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਉਮ ੈਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥     
O Nanak; the ego departs meeting the guru and the truth 
dwells in the mind. 
ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਚੇ ਸੇਿਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥ 
Then, one pratices truth, becomes truthful and merges 
with truth serving the true Lord. ||4||9||12|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
Wadahans, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 
There is one bed, and one Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥ 
The guru-willed enjoys the Lord the ocean of peace. ||1|| 
ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਪਰ੍ੇਮ ਮਿਨ ਆਸਾ ॥ 
My mind longs to meet my beloved Lord. 
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ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru united me with my beloved; I praise my 
guru forever. ||1||Pause|| 



ਮੈ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂਿਰ ਸਰੀਰੇ ॥ 
My body is full of sins; 
ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਾ ਅਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪੂਰੇ ॥੨॥ 
How can I meet my perfect beloved? ||2|| 
ਿਜਿਨ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The virtues that united some with my beloved; 
ਸੇ ਮ ੈਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਕਉ ਿਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥ 
I do not have those virtues. How can I meet Him o my 
mother? ||3|| 
ਹਉ ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ 
I am tired of making efforts. 
ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥ 
Please protect humble Nanak O my Lord! ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Wadahans, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮ ੈਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
My Lord is very handsome. I did not realize that; 
ਹਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਛਿੋਡ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥੧॥ 
Abandoning my Lord I am enticed by others. ||1|| 
ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਪਰ ਕਉ ਿਮਲਉ ਇਆਣੀ ॥ 
How I the childish can meet my beloved? 
ਜੋ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਾਈ ਿਪਰ ਕਉ ਿਮਲੈ ਿਸਆਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
She who pleases her Husband Lord is a happy soul-
bride. She the wise meets with her Husband Lord. 
||1||Pause|| 
ਮੈ ਿਵਿਚ ਦੋਸ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਪਰੁ ਪਾਵਾ ॥ 
I am at fault. How can meet my beloved? 
ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਪਰ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਾ ॥੨॥ 
You have many loved ones, why would you miss me? 
ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਿਣ ॥ 
She, who enjoys her Husband Lord is a good soul-bride. 
ਸੇ ਮ ੈਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਕਆ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਿਣ ॥੩॥ 
I do not have these virtues; what can I the discarded one 
do? ||3|| 
ਿਨਤ ਸੁਹਾਗਿਣ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ॥ 
Forever married bride constantly enjoys her Husband 
Lord. 
ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕਬ ਹੀ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥੪॥ 
I am an unfortunate; when will he embrace me? ||4|| 
ਤੂ ਿਪਰੁ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਉ ਅਉਗੁਿਣਆਰਾ ॥ 



O Husband Lord, you are virtuous, I am virtueless. 
ਮੈ ਿਨਰਗੁਣ ਬਖਿਸ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੫॥੨॥ 
I am worthless; please forgive humble Nanak. ||5||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ 
Wadahans, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੈ ਮਿਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥ 
I have great yearning. How can I visualize God? 
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁਿਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥ 
I go and ask my guru; I guide my mind asking the guru. 
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥ 
The lost mind learns through guru’s teachings and recites 
God forever. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥ 
O Nanak, one whom my beloved bestows his kindness, 
focuses his mind to Lord’s feet. ||1|| 
ਹਉ ਸਿਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਿਪਰ ਕਾਰਿਣ ਜੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾ ॥ 
I make many disguises for my beloved; may be it pleases 
my Lord.  
ਸੋ ਿਪਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਨਦਿਰ ਨ ਦੇਖੈ ਹਉ ਿਕਉ ਕਿਰ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥ 
My beloved does not look at me with love. How can I 
attain peace? 
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥ 
For His sake, I wore different make up, my Husband is 
imbued with the love of others. 
ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਿਣ ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਅੜਾ ਸਚੁ ਸਵਰਾ ॥੨॥ 
O Nanak, blessed is that soul-bride, who enjoys her true 
Husband Lord. ||2|| 
ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਿਣ ਤੁਸੀ ਿਕਉ ਿਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥ 
I go and ask the fortunate happy soul-bride; how did you 
realize my beloved God? 
ਮੈ ਊਪਿਰ ਨਦਿਰ ਕਰੀ ਿਪਿਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਿਡਅੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ॥ 
My beloved became kind to me and I eliminated the 
difference between yours and mine. 
ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਭੈਣੇ ਿਮਲੀਐ ॥ 
I surrendered my mind and body to God. This is the way 
to realize Him o sister? 
ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਿਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥ 



When God bestows his kindness o Nanak; then the soul 
merges with soul. ||3|| 
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ਿਤਸੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਪਣੇ ਦੇਵਾ ॥ 
I offer my mind and body to the one who brings me a 
message from my Lord. 
ਿਨਤ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ॥ 
I wave fan over him every day to serve him and carry 
water for him. 
ਿਨਤ ਿਨਤ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 
I serve God’s devotee forever who reads God’s sermon 
to me. 
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ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥੪॥ 
Great is the guru O Nanak, who fulfills the desires of 
mind. ||4|| 
ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਿਲ ਹਰੇ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਾ ॥ 
O God; please unite me with the guru. Meeting him I will 
recite God’s name. 
ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਸਹੁ ਹਿਰ ਗੋਸਿਟ ਪੂਛਾਂ ਕਿਰ ਸਾਂਝੀ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥ 
I will consult my guru O God and sing God’s praise 
following his advice. 
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਸਦ ਹਿਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਤੇਰਾ ॥ 
I sing God’s praises forever and I live by listening to Your 
name. 
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਵੇਲਾ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥ 
O Nanak, when I forget God; I shall die! ||5|| 
ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ॥ 
Everbody yearns to visualize God but only he visualizes 
Him, whoever He causes to realize. 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 
Upon whom God bestows His grace; recites God forever. 
ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਿਜਸੁ ਸਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਿਮਿਲਆ ॥ 
One who meets the perfect guru recites God’s name 
forever. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਿਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥ 
O Nanak; God’s devotee and God become one! The 
devotee merges with God reciting His name. ||6||1||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
Wadahans, Fifth Mahalla, First House: 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਿਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 
God’s court is the highest. 
ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
It has no end or limits. 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਲਖ ਧਾਵੈ ॥ 
Millions seek to know God’s limits. 
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਤਾ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
But they cannot find even a tiny bit of God’s limits. ||1|| 
ਸੁਹਾਵੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What is that auspicious moment, when one meets God? 
||1||Pause|| 
ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਿਹ ॥ 
Tens of thousands of devotees worship Him. 
ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪੁ ਹੀ ਸਾਧਿਹ ॥ 
Tens of thousands of ascetics practice strict discipline. 
ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਜੋਗਾ ॥ 
Tens of thousands of Yogis practice Yoga. 
ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗਿਹ ਭੋਗਾ ॥੨॥ 
Tens of thousands of pleasure seekers seek pleasure. 
||2|| 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਸਿਹ ਜਾਣਿਹ ਥੋਰਾ ॥ 
He dwells in each and every heart, but only a few know 
this. 
ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ॥ 
Is there any friend who can lift the veil? 
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 
I can make an effort, only when  Lord is kind to me. 
ਤਾ ਕਉ ਦੇਈ ਜੀਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੩॥ 
I offer my body and soul to Him. ||3|| 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਸੰਤਨ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥ 
After wandering all over, I finally came to the saints; 
ਦੂਖ ਭਰ੍ਮੁ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
All of my pains and doubts have been eradicated. 
ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ੍ਭ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭੂੰਚਾ ॥ 
God summoned me to His palace and blessed me with 
nectar. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥ 



Says Nanak; my God is great. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਿਜਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥ 
Blessed is that time, when I visualize God. 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥ 
I praise the feet of the true guru. ||1|| 
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
You are the giver of souls, O my beloved God. 
ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮੁ ਿਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My soul lives by reciting God’s name. ||1||Pause|| 
ਸਚੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
True is Your lesson and sacred is your discourse. 
ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥ 
You are peaceful and watch everywhere. ||2|| 
ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
True is Your command; Your seat is eternal. 
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੩॥ 
My immortal God does not come or go. ||3|| 
ਤੁਮ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥ 
You are the kind master; I am Your humble servant. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਭਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, the Lord pervades all. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥ 
You are infinite; only a few know this. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ 
Only a few realize God through guru’s teachings. ||1|| 
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Your servant offers this prayer, O beloved: 
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ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I live by worshipping Your feet O God. ||1||Pause|| 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥ 
O my merciful almighty bestowal God; 
ਿਜਸਿਹ ਜਨਾਵਹੁ ਿਤਨਿਹ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ॥੨॥ 
Whoever; You bless, realizes You. ||2|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
I praise you forever. 
ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥ 



Here and hereafter, I seek Your protection. ||3|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਤਾ ॥ 
I am without a virtue; I do not have any! 
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਿਖ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, seeing the devotees my mind is imbued! ||4||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮ  ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਰਾ ॥ 
God is perfect - He is the inner-knower of all. 
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਸਾਧ ੂਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥ 
O God; bless me with the dust of the devotee. ||1|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Bless me with Your grace, O God merciful to the meek. 
ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I seek Your protection, O perfect Lord sustainer of the 
world. ||1||Pause|| 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
He pervades water, and land. 
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰ ੇ॥੨॥ 
God is near not far away. ||2|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿਧਆਏ ॥ 
One, whom He blesses recites His name. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 
Twenty-four hours a day, he sings the praises of the 
Lord. ||3|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥ 
He cherishes and sustains all beings and creatures. 
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੪॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the Lord. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
You are the great giver, the inner-knower. 
ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵਆ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭ ਸਆੁਮੀ ॥੧॥ 
God the perfect Lord is permeating and pervading all. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 
The name of my beloved God is my support. 
ਹਉ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I live by hearing Your name. ||1||Pause|| 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ॥ 
I seek Your sanctuary, O my perfect guru. 



ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਇੋ ਸੰਤਾ ਧੂਰ ੇ॥੨॥ 
The dust of the saints purifies my mind! ||2|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
I have enshrined His lotus feet in my heart. 
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੩॥ 
I praise visualizing You. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ 
I sing Your praises by your grace. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak; I attain peace reciting Your name. ||4||5|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥ 
Drink the nectar of God in the company of devotees. 
ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਕਬਹੂ ਛੀਜੈ ॥੧॥ 
The soul does not die, nor does it ever decrease. ||1|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ॥ 
By good fortune, one meets the perfect guru. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
By guru’s grace, one recites God. ||1||Pause|| 
ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਹਿਰ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 
The Lord is the jewel, the pearl, the gem and the 
diamond. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥ 
One becomes content reciting God’s name. ||2|| 
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾ ॥ 
Wherever I look, I see the sanctuary of God’s devotees. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਿਨਰਮਲ ਮਨੁ ਕਰਣਾ ॥੩॥ 
Singing God’s praises the mind becomes pure. ||3|| 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਵੂਠਾ ॥ 
My Lord abides in everyone. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਤੂਠਾ ॥੪॥੬॥ 
Nanak has realized God reciting His name. ||4||6|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
O merciful God; do not let me forget You. 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪੂਰਨ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I seek Your sanctuary, O perfect compassionate Lord. 
||1||Pause|| 
ਜਹ ਿਚਿਤ ਆਵਿਹ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 



Wherever You come to mind, that place is blessed. 
ਿਜਤੁ ਵੇਲਾ ਿਵਸਰਿਹ ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ ॥੧॥ 
The moment I forget You, I feel separation. ||1|| 
ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਤੂ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ ॥ 
All beings are Yours; You are their constant companion. 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਢੁ ਦੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥ 
Please, give me Your hand, and pull me out of the world-
ocean. ||2|| 
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ ॥ 
You created coming and going. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੩॥ 
One whom You save is not afflicted by suffering. ||3|| 
ਤੂ ਏਕੋ ਸਾਿਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਿਰ ॥ 
You are One and only Lord; there is no other. 
ਿਬਨਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕੁ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥੪॥੭॥ 
Nanak offers this prayer with his palms pressed together. 
||4||7|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ॥ 
When You make someone to realize You, then he 
realizes You. 
ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥ 
They recite that name You bestow on them. ||1|| 
ਤੂ ਅਚਰਜੁ ਕੁਦਰਿਤ ਤੇਰੀ ਿਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
You are wonderful! Your creation is amazing! ||1||Pause|| 
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ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ॥ 
You are the cause of causes, You are the Creator. 
ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣੁ ਹਕੁਮੇ ਮਰਣਾ ॥੨॥ 
By Your order, we are born and die. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰੀ ॥ 
Your Name is the support of our mind and body. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਬਖਸੀਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥੮॥ 
O servant Nanak; this is your blessing. ||3||8|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
Wadahans, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਚਾ ਿਮਲਣ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇ॥ 



I have longing to meet my beloved. How can I meet my 
perfect guru? 
ਜੇ ਸਉ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਬਾਲਕੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਬਨੁ ਖੀਰੇ ॥ 
The baby may play hundreds of games but he cannot 
survive without milk. 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੇ ॥ 
My hunger does not end, O my friend, even I am served 
with hundreds of dishes. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਿਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ 
My mind and body are filled with love for my beloved; my 
mind does not find peace without visualizing him. 
ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਮੇਰ ੇਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਈ ਮ ੈਮੇਿਲਹੁ ਿਮਤਰ੍ ਸਖੁਦਾਤਾ ॥ 
Listen, O my dear friends and siblings – unite me with a 
friend, giver of peace. 
ਓਹੁ ਜੀਅ ਕੀ ਮਰੇੀ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ ਿਨਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਿਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ॥ 
He knows the pain of my heart, he tells me God’s stories 
every day. 
ਹਉ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਕਉ ਿਬਲਲਾਤਾ ॥ 
I cannot live without him, like the rain bird cries without 
water. 
ਹਉ ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੀ ਮੈ ਿਨਰਗੁਣ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਤਾ ॥੨॥ 
Which of Your virtues should I sing? You save the 
worthless being like me. ||2|| 
ਹਉ ਭਈ ਉਡੀਣੀ ਕੰਤ ਕਉ ਅੰਮਾਲੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਕਿਦ ਨੈਣੀ ਦੇਖਾ ॥ 
I humbly yearn for my husband o friend, when can I see 
my beloved? 
ਸਿਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਵਸਰੇ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥ 
I forgot all enjoyment; I have no place without the Lord. 
ਇਹੁ ਕਾਪੜੁ ਤਿਨ ਨ ਸੁਖਾਵਈ ਕਿਰ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਵੇਸਾ ॥ 
These clothes do not please my body; how can I be 
presentable to You. 
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਿਵਆ ਿਪਆਰਾ ਿਤਨ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦਸੇਾ ॥੩॥ 
I bow to those friends, who enjoy their beloved Husband 
Lord. ||3|| 
ਮੈ ਸਿਭ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਕਾਿਮ ਨ ਆਏ ॥ 
I wear all sort of makeup, O my friend; all are worthless 
without the beloved. 
ਜਾ ਸਿਹ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਿਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥ 
If my Husband does not care for me, O my friend, my 



youth is a waste. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਤੇ ਸਹੋਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਿਜਨ ਸਹੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥ 
Blessed are the soul-brides, O friends, who are merged 
with their Husbands.   
ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਿਤਨ ਕੇ ਧੋਵਾ ਸਦ ਪਾਏ ॥੪॥ 
I praise those soul-brides o friend; I wash their feet 
forever. ||4|| 
ਿਜਚਰੁ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਾ ਅੰਮਾਲੀ ਿਤਚਰੁ ਮੈ ਜਾਿਣਆ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਰ ੇ॥ 
Till I felt love of duality o friend; I thought God was far 
away. 
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰਮਾਲੀ ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰ ੇ॥ 
When I met the perfect guru, all my hopes and desires 
got fulfilled. 
ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਿਪਰੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
I obtained eternal peace o friend; my beloved abides in 
everyone. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣਆ ਅੰਮਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਲਿਗ ਪੈਰੇ ॥੫॥੧॥੯॥ 
Servant Nanak enjoys God’s love, falling to guru’s feet. O 
my friend ||5||1||9|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ 
Wadahans, Third Mahalla, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਿਨ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
God’s discourse, the tune and the contemplating of 
guru’s teachings are true. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 
Night and day, I praise God; I am ever lucky? ||1|| 
ਮਨ ਮਰੇੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
O my mind; praise the name of the true Lord. 
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹਿਹ ਤਾ ਪਾਵਿਹ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One attains the true name becoming the servant of 
servants. ||1||Pause|| 
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ਿਜਹਵਾ ਸਚੀ ਸਿਚ ਰਤੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ 
True is the tongue that is imbued with truth. It makes the 
mind and body true. 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਿਹ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥੨॥ 
Praising any other than the true Lord, one’s whole life is a 



waste. ||2|| 
ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Let truth be the crop, truth the seed, and truth the 
merchandise you trade. 
ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 
Take the benefit of reciting the true name and fill the 
treasure of worship. ||3|| 
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
Let truth be your food, your clothes and support of God’s 
name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੪॥ 
Whoever He is kind to, unites him with Him and gives a 
place in His palalce. ||4|| 
ਆਵਿਹ ਸਚੇ ਜਾਵਿਹ ਸਚੇ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਮੂਿਲ ਨ ਪਾਿਹ ॥ 
Their coming and going is true and they never take birth 
again. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਿਚਆਰ ਹਿਹ ਸਾਚੇ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥੫॥ 
The guru-willed truly attains God’s grace and merges with 
Him. ||5|| 
ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਿਸਫਿਤ ਸਨਾਇ ॥ 
Their heart and soul become true and their praise of God 
is true. 
ਸਚੈ ਥਾਿਨ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਿਤਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੬॥ 
Praise God at His refuge truthfully by guru’s grace. ||6|| 
ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ  
True is the time, the moment, when one falls in love with 
true Lord. 
ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥੭॥ 
He sees truth, speaks truth; he sees the universe true as 
well. ||7|| 
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਿਮਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ  
O Nanak, one merges with God when God unites him 
with Himself by His grace. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੮॥੧॥ 
He keeps, as he please by His will. ||8||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਵਦਾ ਓਹੁ ਕੈਸੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
The mind wanders in ten directions. How can it sing 
God’s praises? 



ਇੰਦਰ੍ ੀ ਿਵਆਿਪ ਰਹੀ ਅਿਧਕਾਈ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਨਤ ਸੰਤਾਵੈ ॥੧॥ 
The senses bother it a lot. Lust and anger trouble it 
everyday. ||1|| 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵੀਜੈ ॥ 
Praise God’s virtues with admiration. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
To obtain God’s name in today’s age is hard! God’s 
sublime taste is enjoyed through guru’s teachings. 
||1||Pause|| 
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
Contemplating guru’s teachings the mind becomes pure 
and sings God’s praises. 
ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Self-realization comes through guru’s teaching; then one 
realizes him. ||2|| 
ਏ ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
O my mind; be imbued with God’s love and sing God’s 
praises forever. 
ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਉ ॥੩॥ 
God is pure and bestowal of peace; bestows the fruit of 
your choice. ||3|| 
ਹਮ ਨੀਚ ਸ ੇਊਤਮ ਭਏ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
I became sacred from a low life in God’s refuge. 
ਪਾਥਰੁ ਡੁਬਦਾ ਕਾਿਢ ਲੀਆ ਸਾਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥ 
He lifted the sinking stone out; that is His greatness! ||4|| 
ਿਬਖੁ ਸੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਏ ਗੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ॥ 
I became sacred from sinner through guru’s techings. 
ਅਕਹੁ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤਿਰ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ ॥੫॥ 
From poisonous plant I am transformed into sandalwood; 
I give out fragrance. ||5|| 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਜਗ ਮਿਹ ਖਿਟਆ ਆਇ ॥ 
This human birth is precious; what did you earn in this 
world? 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੬॥ 
One meets the guru through good luck and recites God’s 
name. ||6|| 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਿਬਖੁ ਲਗੇ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The self-willed are engaged in ill deeds and wasting away 
their life. 



ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੭॥ 
God’s name is the ocean of peace but God’s name never 
appeals to Him. ||7|| 
ਮੁਖਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਿਵਰਲੈ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Everbody recites God’s name but a rare one enshrines in 
the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਪਾਇਆ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, those who enshrine God in the mind attain 
liberation. ||8||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ Wadahans, First Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਾਇਆ ਕੂਿੜ ਿਵਗਾਿੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥ 
Why bother to wash the body polluted by falsehood? 
ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥ 
One’s cleansing bath is only approved if he practices 
truth. 
ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਿਰ ਹੋਇ ਸਾਚਾ ਤਾਿਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 
When one has truth in the heart, then one becomes true, 
and realizes true God. 
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ਿਲਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਿਤ ਨਾਹੀ ਬੋਿਲ ਬੋਿਲ ਗਵਾਈਐ  
Without pre-ordained destiny, realization is not attained; 
mere talk is a waste of time.   
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਿਤ ਸਬਦੁ ਿਲਖਾਈਐ ॥ 
Wherever you go and sit, speak good words; it enters 
your mind through guru’s teachings.    
ਕਾਇਆ ਕੂਿੜ ਿਵਗਾਿੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥੧॥ 
Why bother to wash the body polluted by falsehood? ||1|| 
ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥ 
I said this because you asked to say! 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Name of God is sacred; it is pleasing to my mind. 
ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿਹ ਲਾਗਾ ਦੂਿਖ ਡੇਰਾ ਢਾਿਹਆ 
 God’s name tastes sweet to me. It eliminates the pile of 
sufferings. 
ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਿਹ ਆਇ ਵਿਸਆ ਜਾਿਮ ਤੈ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 
Peace has welled in the mind; that is why I told it. 
ਨਦਿਰ ਤੁਧੁ ਅਰਦਾਿਸ ਮੇਰੀ ਿਜੰਿਨ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ 



This is my prayer to You who created himself. 
ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥ 
I said this because you asked me to say! ||2|| 
ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਿਕਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥ 
You do what the Lord asks you to do. 
ਮੰਦਾ ਿਕਸੈ ਨ ਆਿਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ ॥ 
Do not speak ill of others; you may create an arguments. 
ਨਹ ਪਾਇ ਝਗੜਾ ਸੁਆਿਮ ਸੇਤੀ ਆਿਪ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥ 
Do not argue with the master; you may ruin yourself. 
ਿਜਸੁ ਨਾਿਲ ਸੰਗਿਤ ਕਿਰ ਸਰੀਕੀ ਜਾਇ ਿਕਆ ਰੂਆਵਣਾ ॥ 
Why do you challenge a friend whose company you 
enjoy! 
ਜੋ ਦੇਇ ਸਹਣਾ ਮਨਿਹ ਕਹਣਾ ਆਿਖ ਨਾਹੀ ਵਾਵਣਾ  
Whatever he gives, accept it. Do not make noise, keep in 
the mind.  
ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਿਕਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥੩॥ 
Do whatever the Lord asks you to do. ||3|| 
ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਿਪ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ 
He created everything and he looks after all. 
ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨ ਮਾਗੈ ਮੀਠਾ ਸਭ ਮਾਗੈ ॥ 
No one asks for bitter; everyone asks for sweet. 
ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਠਾ ਮੰਿਗ ਦੇਖੈ ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਸ ੋਕਰੇ  
Everyone asks for sweet but God gives what he wants. 
ਿਕਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਨ ਸਮਸਰੇ ॥ 
People give awns and do good deeds but nothing 
matches God’s name. 
ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਨਾਮੁ ਿਮਿਲਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਿਰ ਕਦੇ   
O Nanak, those who realize God’s name, is due to pre-
ordained destiny. 
ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਿਪ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੪॥੧॥ 
He created everything and looks after all. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Wadahans, First Mahalla: 
ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥ 
Be kind O Lord that I recite Your name. 
ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਿਪ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ 
You created everyone and you abide in all. 
ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਿਪ ਤੂਹੈ ਉਪਾਇ ਧੰਧ ੈਲਾਈਆ ॥ 
You abide in all and you put them to work as well. 
ਇਿਕ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕਨਾ ਿਭਖ ਭਵਾਈਆ ॥ 



Some, You made kings, while others go begging. 
ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤੁਝੁ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਏਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ  
You made greed and false attachment enticing; that is 
why people become doubtful. 
ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਅਪਣੀ ਤਾਿਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥ 
Be kind to me that I recite Your Name forever. ||1|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਮੈ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ॥ 
Your name is true and ever pleasing to my mind. 
ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਆਇ ਸਮਾਣਾ ॥ 
My pains are dispelled and peace came to abide in my 
mind. 
ਗਾਵਿਨ ਸੁਿਰ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ ॥ 
The gods, the mortals and the wise all sing your praises. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਸਘੁੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵਿਹ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਹੇ ॥ 
Those gods, mortals and wise sing your praises, who are 
pleasing to You. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ 
Some enticed by the worldly wealth do not miss you. 
They waste their life away. 
ਇਿਕ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨ ਚੇਤਿਹ ਮਲੇੂ ਜੋ ਆਇਆ ਿਤਸੁ ਜਾਣਾ ॥ 
Some fools ignorant never miss you; whoever has come, 
has to go. 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਮੈ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ॥੨॥ 
Your name is true, and ever pleasing to my mind. ||2|| 
ਤੇਰਾ ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Beautiful is Your time and sacred is your discourse. 
ਸੇਵਕ ਸਵੇਿਹ ਭਾਉ ਕਿਰ ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ  
The devotees, who worship you intently attain the taste. 
ਸਾਉ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਤਨਾ ਲਾਗਾ ਿਜਨੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਇਆ 
Those who drink the nectar attain the taste. 
ਨਾਿਮ ਤੇਰੈ ਜੋਇ ਰਾਤੇ ਿਨਤ ਚੜਿਹ ਸਵਾਇਆ  
Those who recite your name, it increases day by day. 
ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ ਸੰਜਮ ੁਜਾਿਮ ਨ ਏਕੁ ਪਛਾਣੀ ॥ 
Some do not do good deeds, have no faith and self-
discipline. They do not realize God. 
ਵਖਤੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥ 
Beautiful is your time and sacred is your discourse. ||3|| 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥ 
I praise the true name. 
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ਰਾਜੁ ਤੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
May your rule never end! 
ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਿਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥ 
Your rule is eternal; may it never end. 
ਚਾਕਰੁ ਤ ਤੇਰਾ ਸੋਇ ਹੋਵੈ ਜੋਇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਏ  
One who worships you attains peace. 
ਦੁਸਮਨੁ ਤ ਦੂਖੁ ਨ ਲਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਏ ॥ 
He has no enemy, no sufferings and commits no sin. 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵਏ ॥੪॥ 
I praise those who recite your name! ||4|| 
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਿਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
Throughout the ages, Your devotees; 
ਕੀਰਿਤ ਕਰਿਹ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੇ ॥ 
Sing your praises at your door O Master. 
ਜਪਿਹ ਤ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
They recite the name of one God. 
ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਿਮ ਜਾਪਿਹ ਜਾਿਮ ਮੰਿਨ ਵਸਾਵਹ ੇ॥ 
Those who worship God enshrine God in the mind. 
ਭਰਮੋ ਭੁਲਾਵਾ ਤੁਝਿਹ ਕੀਆ ਜਾਿਮ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥ 
You created doubt and ignorance that makes to forget 
you. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਜਮਹੁ ਉਬਾਰੇ  
O God; bestow your kindness through guru’s teachings 
that I rise above death. 
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਿਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੫॥ 
Throughout the ages, they are Your devotees. ||5|| 
ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 
O my great Lord, You are unfathomable and infinite. 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਆਿਖ ਨ ਜਾਣਾ  
I do not know how to offer my prayer? 
ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 
If You bless me, I realize the truth. 
ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਿਮ ਤੇਰਾ ਜਾਿਮ ਆਿਪ ਬੁਝਾਵਹੇ  
Truth is realized by your kindness. 
ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਿਰ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥ 
The pain and hunger of the world are Your making; it 
creates the doubt. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 



Prays Nanak; one’s doubt disappears when one 
contemplates guru’s teachings. 
ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਹੈ ਆਿਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥ 
The great Lord is unfathomable and infinite. ||6|| 
ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥ 
Your eyes and teeth are beautiful. 
ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਿਜਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥ 
Your nose is graceful, and Your hair is long. 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥ 
Your body is precious as if it is cast out of gold. 
ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਿਕਰ੍ਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ  
O my friends; say Lord’s name counting the rosary beads 
O friends.  
ਜਮ ਦੁਆਿਰ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਿਸਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥ 
O ladies, listen to guru’s teachings; then you do not go to 
the door of death. 
ਹੰਸ ਹਸੰਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥ 
Swan is a swan and a crane is a crane. They cannot 
interchange. 
ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥ 
Your eyes and teeth are beautiful. ||7|| 
ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Your walk is graceful, and Your speech is sweet. 
ਕੁਹਕਿਨ ਕੋਿਕਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥ 
You koo like a songbird, and your youth is charming. 
ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਿਪ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥ 
Your youth is charming; it pleases God and He fulfills 
your desire. 
ਸਾਰੰਗ ਿਜਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਿਠਿਮ ਿਠਿਮ ਆਿਪ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥ 
You walk beautiful like an intoxicatd swan. 
ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਰਾਤੀ ਿਫਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥ 
Imbued by God’s name you flow like intoxicated water of 
river Ganges. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥ 
Servant Nanak praises God’s that your walk is beautiful 
and speech is sweet. ||8||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ  Wadahans, Third Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਆਪਣੇ ਿਪਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੀ ਮੁਈਏ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ॥ 
O beautiful and admirable bride imbued by the love of 
your beloved. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਭਾਇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O beloved, you are united with the beloved through 
guru’s teachings and enjoy his love. 
ਸਚੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੀ ਕੰਿਤ ਸਵਾਰੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
Truly adorned by the Lord; you are in love with the 
husband Lord. 
ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਾ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇਆ ॥ 
Eliminating ego you obtained the beloved and merged 
with him through guru’s teachings. 
ਸਾ ਧਨ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਈ ਪਰ੍ਮੇ ਕਸਾਈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
Adorned by guru’s teachings imbued by love is full of love 
of the Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਿਲ ਲਈ ਿਪਿਰ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਿਹ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 
O Nanak; he united the soul bride with Him and the Lord 
adorns her. ||1|| 
ਿਨਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਿਪਰੁ ਦੇਿਖ ਹਦੂਰੇ ਰਾਮ ॥ 
O virtuless bride; see the beloved Lord close by; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਮੁਈਏ ਿਪਰੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed who enjoys the Lord o friend merges with 
him while enjoying. 
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ਿਪਰੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਜੂਰੇ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
God abides in everyone; see him near. It is same through 
all ages. 
ਧਨ ਬਾਲੀ ਭੋਲੀ ਿਪਰੁ ਸਹਿਜ ਰਾਵੈ ਿਮਿਲਆ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
The innocent bride enjoys the Lord intuitively; it is due to 
pre-ordained destiny.  
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਿਖਆ ਹਿਰ ਸਿਰ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ੇ॥ 
One who enjoys God’s essence through guru’s teachings 
merges with God. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਸਾ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਸਬਦੇ ਰਹੈ ਹਦੂਰ ੇ॥੨॥ 
O Nanak, that soul bride is pleasing to her Husband Lord, 
who remains in His refuge through guru’s teachings. ||2|| 
ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਮੁਈਏ ਿਜਨੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Go and ask the happy soul-brides, O friend, who 
eradicated their ego. 



ਿਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮੁਈਏ ਿਜਨੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਨ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Those who do not eliminate ego cannot realize God’s 
command. 
ਿਜਨੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਤਨੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਿਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥ 
Those who eliminate ego obtain the husband Lord and 
enjoy him. 
ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
Imbued in His love she enjoys peace and recites God 
forever. 
ਕਾਮਿਣ ਵਡਭਾਗੀ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹਿਰ ਕਾ ਪਰ੍ੇਮੁ ਸਭੁਾਇਆ ॥ 
The lucky soul bride is attuned to her husband Lord 
intuitively. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਸਹਜੇ ਰਾਤੀ ਿਜਿਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ॥੩॥ 
O Nanak the soul bride who adorns herself with truth 
attains peace. ||3|| 
ਹਉਮ ੈਮਾਿਰ ਮਈੁਏ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ॥ 
O friend; engrossed in ego follow guru’s will. 
ਹਿਰ ਵਰੁ ਰਾਵਿਹ ਸਦਾ ਮੁਈਏ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥ 
O friend the soul bride, who obtains  God as her husband 
, realizes herself. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾਰੀ ॥ 
One who realizes herself through guru’s teachings is an 
eternal soul bride. 
ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਨੁ ਬਾਲਾ ਅਨਿਦਨੁ ਕੰਿਤ ਸਵਾਰੀ ॥ 
The husband Lord is happy seeing the beautiful bride 
and adores her. 
ਹਿਰ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੋ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
Realizing the Lord husband is pre-ordained through 
guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਜਾ ਚਲੈ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਏ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, if the soul bride follows guru’s will, gets imbued 
in God’s love. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸ ੁਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਭੁ ਵਾਪਾਰੁ ਭਲਾ ਜੇ ਸਹਜੇ ਕੀਜੈ ਰਾਮ  
All deals of the guru-wlled are good, if they do it 
peacefully O God! 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 
They recite God’s name and take profit of drinking God’s 
sublime essence intuitively. 



ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਲੀਜੈ ਹਿਰ ਰਾਵੀਜੈ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
They earn profit and relish God by reciting God all the 
time. 
ਗੁਣ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਅਵਗਣ ਿਵਕਣਿਹ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
They gather merits and eliminate demerits, and realize 
themselves. 
ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਈ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਸ ੁਪੀਜੈ ॥ 
Attained greatness through guru’s teachings by drinking 
God’s sublime essence through true guru’s teachings! 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਕੀਜੈ ॥੧॥ 
O Nanak; God’s worship is unique; only a few guru-willed 
do it. ||1||  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੇਤੀ ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਬੀਜੀਐ ਹਿਰ ਲੀਜੈ ਸਰੀਿਰ ਜਮਾਏ ਰਾਮ ॥ 
O Guru-willed; sow God as the crop in you and grow God 
in your body. 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਿਰ ਰਸੁ ਭੁੰਚੁ ਤੂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Enjoy the taste in you and take the benefit for next world 
O God! 
ਲਾਹਾ ਪਰਥਾਏ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਧਨੁ ਖੇਤੀ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Take advantage for hereafter enshrining in the mind and 
earn profit of doing business of farming. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
Recite God enshrining in the mind and realize Him 
through guru’s teachings. 
ਮਨਮੁਖ ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਾਏ ॥ 
The self-willed get tired of farming but the greed does not 
end.   
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬੀਿਜ ਮਨ ਅੰਦਿਰ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਭੁਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, sow God’s name in your mind through guru’s 
teachings intuitively. ||2|| 
ਹਿਰ ਵਾਪਾਿਰ ਸ ੇਜਨ ਲਾਗੇ ਿਜਨਾ ਮਸਤਿਕ ਮਣੀ ਵਡਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥ 
Those fortunate have pre-ordained destiny to do God’s 
business O God! 
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਬੈਰਾਗੋ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings the mind finds itself and 
becomes detached through guru’s teachings. 
ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੋ ਸਿਚ ਬੈਰਾਗੋ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Written on the forehead one truly becomes detached and 
gets imbued in truth intuitively. 



ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
The world goes insane without God’s name. Guru’s 
teachings eliminates ego. 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਲਾਿਗ ਮਿਤ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਹੋਾਗੋ ॥ 
Realization comes through true guru’s teachings. The 
guru-willed attains God’s name as a blessing. 
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ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਹਿਰ ਰਾਵੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੋ ॥੩॥ 
O Nanak, through guru’s teachings the fear is eliminated, 
by the destiny written on her forehead 
she enjoys Him. ||3|| 
ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਸਭੁ ਹੁਕਮੁ ਹ ੈਹੁਕਮੇ ਮੰਿਨ ਵਿਡਆਈ ਰਾਮ ॥ 
Farming business is done by God’s will; attaining honor is 
also by his will. 
ਗੁਰਮਤੀ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 
One understands God’s will through guru’s teachings and 
unites with God by His will. 
ਹੁਕਿਮ ਿਮਲਾਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Unite with Him by His will and attain peace through guru’s 
infinite teachings. 
ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
True greatness is attained through the guru and true Lord 
takes care. 
ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥ 
The destoyer of fear is realized by selfsurrendering and 
the guru-willed is united with God. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੁਕਮੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥ 
Says Nanak; the name of the immaculate, inaccessible, 
unfathomable God is merged in His command. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥ 
O my mind, remember the true Lord forever. 
ਆਪਣੈ ਘਿਰ ਤੂ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਜੀਉ ॥ 
Live in your house peacefully, the death cannot rob you. 
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
The net of death cannot rob you by attuning to God 
through guru’s teachings. 
ਸਦਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥ 
Imbued by truth the mind becomes pure and eliminates 



coming and going. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਿਮ ਿਵਗੁਤੀ ਮਨਮੁਿਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥ 
Ruined by the love of duality the self-willed is caught in 
the net of death. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਿਣ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ 
Says Nanak; listen O my mind: remember God forever. 
||1|| 
ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥ 
O my mind, the treasure is in you; do not search outside. 
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੁੰਿਚ ਤੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥ 
O guru-willed enjoy whatever you want by God’s grace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 
O my guru-willed mind, enjoy God’s name in you by 
God’s grace. 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥ 
The blind self-willed ignorant ruins himself by the love of 
duality.  
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਿਲ  
No one gets freed without God’s name; everyone is 
subject to death. 
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤੂ ਬਾਹਿਰ ਵਸਤੁ ਨ ਭਾਿਲ ॥੨॥ 
O Nanak, the treasure is in you; do not search outside. 
||2|| 
ਮਨ ਮਿੇਰਆ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਿਕ ਸਿਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
O my mind, obtaining this valuable life, some do truthful 
business. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
They serve the guru enshrining guru’s infinite teachings 
in the mind. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
Through guru’s infinite teachings they fall in love with 
God’s name and attain priceless treasure through God’s 
name. 
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਵਆਪ ੇਦੂਿਖ ਸੰਤਾਪੇ ਦੂਜੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
The self-willed is bothered by worldly wealth and 
sufferings and loses his honor through duality. 
ਹਉਮ ੈਮਾਿਰ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ਸਿਚ ਰਤੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥ 
He merges with truth by eliminating ego and completely 
gets imbued by truth. 



ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ 
O Nanak, human life is hard to attain, the guru explained 
it! ||3|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 
O my mind, those who serve their guru are fortunate O 
God! 
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ  
Those who conquer their minds are renunciate O God. 
ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ॥ 
Those attuned to truth are detached and realize 
themselves. 
ਮਿਤ ਿਨਹਚਲ ਅਿਤ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ੁਵਖਾਿਣਆ ॥ 
The guru-willed intuitively recites God’s name and the 
thinking becomes stable. 
ਇਕ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥ 
Those who love the spouse and the worldly wealth; the 
self-willed remain asleep. 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਵੇਿਹ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰ ੇਵਡਭਾਗੇ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, those who intuitively serve their guru are 
fortunate. ||4||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਿਹ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Purchase the priceless jewel; the true guru explains it O 
God. 
ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਗੁਣ ਮਿਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Worshipping God is beneficial and profitable; the virtuous 
merges with virtues.  
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ਗੁਣ ਮਿਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਿਤ ਸੈਸਾਰੇ ॥ 
Whoever he inspires takes advantage and worships. The 
virtuous merges in virtues. 
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਿਤ ਖੋਈ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 
Peace cannot be attained without worship. One loses 
honor in duality. Take support of God’s name through 
guru’s teachings. 
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲਾਭੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਏਤੁ ਵਾਪਾਿਰ ਲਾਏ ॥ 
One trades and earns the profit of God’s name, whoever 
God engages in this business. 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਿਹ ਜਾਂ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥੧॥ 



One buys the priceless jewel through guru’s guidance. 
||1|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਖੋਟਾ ਇਹੁ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Enticement of worldly wealth is painful; it is a false 
business. 
ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਿਬਖੁ ਖਾਵਣੀ ਬਹੁ ਵਧਿਹ ਿਵਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Telling lies is like eating poison and further engages in 
useless deeds. 
ਬਹੁ ਵਧਿਹ ਿਵਕਾਰਾ ਸਹਸਾ ਇਹ ੁਸੰਸਾਰਾ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥ 
Useless thinking and doubt increase. They lose their 
honor without God’s name.  
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The scholars read and explain in ignorance. Peace 
cannot be obtained without understanding. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Those in love with the worldly wealth; their coming and 
going never end. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਖੋਟਾ ਇਹੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥੨॥ 
Love of worldly wealth is painful; this is a bad business. 
||2|| 
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਿਭ ਪਰਖੀਅਿਨ ਿਤਤੁ ਸਚੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The counterfeit and the genuine are all appraised in 
God’s court. 
ਖੋਟੇ ਦਰਗਹ ਸਟੁੀਅਿਨ ਊਭੇ ਕਰਿਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The counterfeit are thrown out of the court, and they cry 
in pain. 
ਊਭੇ ਕਰਿਨ ਪੁਕਾਰਾ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The ignorant fools cry there. The self-willed waste their 
life away. 
ਿਬਿਖਆ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 
The poisonous worldly wealth misguides the world. True 
name does not appeal to them.  
ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾ ਨਾਿਲ ਵੈਰੁ ਕਿਰ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The self-willed become enemies of the saints and suffer 
in the world. 
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਿਨ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
The counterfeit and the genuine are appraised in God’s 
court. ||3|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥ 



He does everything; who else should I ask? No one else 
can do anything. 
ਿਜਤੁ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਲਾਇਸੀ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਰਾਮ ॥ 
As He pleases, He engages us the way he thinks correct. 
ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਆਿਪ ਕਰਾਈ ਵਰੀਆਮੁ ਨ ਫੁਸੀ ਕੋਈ ॥ 
The way he thinks correct, he makes us do. Bravery or 
cowardice do not count. 
ਜਗਜੀਵਨੁ  ਦਾਤਾ ਕਰਿਮ ਿਬਧਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥ 
The life of the world, the great giver, the architect of world 
grants his grace.   
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥ 
The ego disappears by guru’s grace O Nanak, honor 
attains through God’s name. 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੪॥ 
He does everything; who else should I say? No one else 
can do anything. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹ ੈਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ  
Lord’s name is the true merchandise. This is the true 
business. 
ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਣਜੀਐ ਅਿਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Trade God’s name through guru’s teachings, it is 
priceless O God! 
ਅਿਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਿਚ ਵਾਪਾਿਰ ਲਗੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
The true business is priceless. Lucky are those who 
engage in it. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
They are imbued in God’s love in and out. They are 
attuned to the true name. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
One attains truth by God’s grace through guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੧॥ 
O Nanak those engaged in Godly business attain peace 
imbued in God’s love. ||1|| 
ਹੰਉਮ ੈਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਰਾਮ  
Ego and worldly wealth are filthy. Worldly wealth attaches 
filth. 
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 



The mind cleanses through guru’s teachings. The tongue 
enjoys God’s essence. 
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪੀਜੈ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Drinking God’s sublime nectar, the mind gets drenched 
contemplating truth through guru’s teachings. 
ਅੰਤਿਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭਿਰਆ ਸਬਦੇ ਕਾਿਢ ਪੀਐ ਪਿਨਹਾਰੀ ॥ 
The well inside is full of nectar. The water carrier takes it 
out through guru’s teachings and drinks. 
ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਿਚ ਲਾਗੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥ 
One whom God bestows his grace deals in truth and 
recites God’s name. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥੨॥ 
O Nanak, those imbued by God’s name are pure. Others 
are filled with filth of ego. ||2|| 
ਪੰਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਸਿਭ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕੂਕਦੇ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰਿਹ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The religious scholars and astrologers read and argue. 
Who are they crying to? 
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ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅੰਤਿਰ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The attachment of worldly wealth attaches filth inside of 
those who deal in it. 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਜਗਿਤ ਿਪਆਰਾ ਆਵਿਣ ਜਾਿਣ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
The world loves to deal in worldly wealth and they suffer 
in coming and going. 
ਿਬਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਿਬਖੁ ਿਸਉ ਲਾਗਾ ਿਬਸ੍ਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਈ ॥ 
The worm of filth is addicted to filth and merges in filth. 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਇ ਕਮਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 
He does what is pre-ordained; no one can erase his 
destiny. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਿਰ ਮੂਰਖ ਕੂਿਕ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰਾ ॥੩॥ 
O Nanak, dyed in God’s name attains lasting peace. The 
ignorant fools die crying. ||3|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਮੋਿਹ ਸੁਿਧ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The mind enticed and dyed in worldly wealth does not 
realize anything. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਗੀਐ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਰਾਮ  
The guru-willed dyed by God’s love eliminates the other 
love. 
ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ਸਿਚ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 



Merging in truth full of unlimited store, the other love 
fades away.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸਈੋ ਬੂਝੈ ਸਿਚ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
Only the guru-willed understand and are saved through 
truth. 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸ ੋਹਿਰ ਿਮਲੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥ 
Whoever He inspires unites with God. Nothing else can 
be said? 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਇਿਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak, they are deluded in doubt without God’s name. 
Only dyed with God’s name enjoys it. ||4||5|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਸਸੰਾਰੁ ਹੈ ਅੰਿਤ ਸਿਚ ਿਨਬੇੜਾ ਰਾਮ ॥ 
O my mind, the world is coming and going. Truth saves in 
the end. 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਬਖਿਸ ਲਏ ਿਫਿਰ ਹਇੋ ਨ ਫੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
When God bestows his grace; the cycle of birth and 
death ends. 
ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ਅੰਿਤ ਸਿਚ ਿਨਬੇੜਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Birth and death end, the salvation bestowed and the 
guru-willed attains honor. 
ਸਾਚੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ  
Imbued in the love of God attains peace and merge in 
truth. 
ਸਚਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਅੰਿਤ ਿਨਬੇਰਾ ॥ 
When one loves God, God enshrines in the mind and 
salvation attains dyed by guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸਿਚ ਸਮਾਣੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਵਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੧॥ 
O Nanak imbued with God’s name merges with truth and 
does not take birth again. ||1|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਬਰਲੁ ਹ ੈਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਰਾਮ ॥ 
Emotional attachment of the worldly wealth is blowing hot 
air; love of duality ruins them. 
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਸਭੁ ਹੇਤੁ ਹ ੈਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Mother father is a false love; every one is entangled in 
this love. 
ਹੇਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਈ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ  
Entanglement of false is pre-ordained; no one can erase 
it. 



ਿਜਿਨ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
One who created the universe, checks it out; no other is 
as great as He. 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਤਿਪ ਤਿਪ ਖਪੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਾਂਿਤ ਨ ਆਈ ॥ 
The blind, self-willed suffers in heat; does not find peace 
without guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਖੁਆਈ ॥੨॥ 
O Nanak he forgets everything without God’s name and 
suffers in love of the worldly wealth. ||2|| 
ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਭਿਜ ਪਏ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Seeing the world burning I hurried to the sanctuary of the 
Lord. 
ਅਰਦਾਿਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਦੇਹੁ ਵਡਾਈ ਰਾਮ ॥ 
I offered my prayer to the perfect guru: please save me 
and bestow honor! 
ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਵਡਾਈ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ॥ 
Keep me in Your sanctuary and bless me with greatness 
of God’s name; there is no other giver as great as You. 
ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇ ਵਡਭਾਗੇ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ  
Those who serve God are fortunate and realize God 
through all ages. 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮ ੁਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
You may practice celibacy, truth, austere self-discipline 
and rituals, but without the guru, no one attains salvation. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸ ਨੋ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਜਾਇ ਪਵੈ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 
O Nanak whoever goes to God’s refuge realizes God 
through guru’s teachings. ||3|| 
ਜੋ ਹਿਰ ਮਿਤ ਦੇਇ ਸਾ ਊਪਜੈ ਹਰੋ ਮਿਤ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Whatever wisdom God bestows; wells up. There is no 
other wisdom at all O God. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਤੂ ਆਪੇ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ 
You dwell in and out of everyone. You make them 
understand O God. 
ਆਪੇ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ਅਵਰ ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥ 
O brother, He bestows, no one else can. The guru-willed 
enjoy God’s taste. 
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥ 
Truth prevails in God’s realm. God is realized through 
guru’s teachings. 
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ਘਰ ਮਿਹ ਿਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥ 
Realized self in myself through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇਈ ਮਹਲੁ ਪਾਇਿਨ ਮਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥੪॥੬॥ 
O Nanak, those dyed with God’s name attain destiny and 
God’s approval. ||4||6|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ 
Wadahans, Fourth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਰਾਮ ॥ 
O my mind. I am in love with the guru in my mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ਰਾਮ ॥ 
God’s name is enshrined in my mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
God’s name the destroyer of pain, is enshrined in my 
mind. 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ 
The fortunate see the guru. My guru is great. 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਹ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸਾਂਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Standing or sitting recite God. Reciting God attains 
peace. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ॥੧॥ 
O my mind. I am in love with the guru. ||1|| 
ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਿਖ ਸਰਸੇ ਰਾਮ ॥ 
I live by seeing my guru lovingly O God. 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਗਸੇ ਰਾਮ ॥ 
He recites and teaches to recite God’s name. I enjoy 
reciting God’s name. 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
Reciting God’s name the lotus blossoms and realizes 
God’s priceless treasure. 
ਹਉਮ ੈਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਹਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਈ ॥ 
The disease of ego and suffering vanished. I entered in 
trance by God’s grace. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੁਖੁ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵ ਮਨੁ ਪਰਸੇ ॥ 
I attained God’s name through the guru, being in touch 
with guru the God, I obtained peace. 
ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਿਖ ਸਰਸੇ ॥੨॥ 



I live by seeing my guru. ||2|| 
ਕੋਈ ਆਿਣ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Only if someone may unite me with a perfect guru! 
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਾ ਿਤਸੁ ਕਾਿਟ ਸਰੀਰਾ ਰਾਮ ॥ 
I cut and offer my mind and body to him. 
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਿਤਸੁ ਦੇਈ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ॥ 
One who speaks guru’s teachings to me, I will cut my 
body and mind and offer to him. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਦਰਸਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
My mind feels sad. The saddened mind finds peace 
seeing the guru. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੇਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਧੂਰਾ ॥ 
O God the bestowal of peace, be kind and bestow me the 
dust of guru’s feet.  
ਕੋਈ ਆਿਣ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ॥੩॥ 
May someone come and unite me with the perfect guru. 
||3|| 
ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ॥ 

There is no bestowal as great as the guru O God. 
ਹਿਰ ਦਾਨੋ ਹਿਰ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ 
He the formless God bestows God’s name to me. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਜਨੀ ਆਰਾਿਧਆ ਿਤਨ ਕਾ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
Those who recite God’s name, their pain and affect of 
doubt disappear. 
ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਿਮਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
Those attuned to guru’s feet are fortunate to obtain the 
service with love. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Says Nank, God unites him with the guru and attains 
peace. 
ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥ 
There is no bestowal as great as the guru. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Wadahans, Fourth Mahalla: 
ਹੰਉ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਹੰਉ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
I the humble stand without the guru; 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
O life of the world; unite me with the guru and merge me 
with him! 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 



Meeting the guru one merges with God reciting God’s 
name. 
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਹੰਉ ਢੰੂਿਢ ਢੂਢੇਦੀ ਸੋ ਸਜਣੁ ਹਿਰ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥ 
The one I was searching for; I found that friend in my 
home. 
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ਏਕ ਿਦਰ੍ ਿਸ੍ਟ ਹਿਰ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਪਛਾਣੀ ॥ 
I see one God know one God and realize one God the 
Lord of the soul. 
ਹੰਉ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਹੰਉ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਖਰੀ ਿਨਮਾਣੀ ॥੧॥ 
I the humble stand without the guru; ||1|| 
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਿਤਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Those who meet the guru unite with God O God! 
ਿਤਨ ਚਰਣ ਿਤਨ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਹਮ ਲਾਗਹ ਿਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
I serve their feet and fall at their feet. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਿਤਨ ਕੇ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਧਯਾਇਆ ॥ 
O God I serve the feet of those who recite God by guru’s 
grace. 
ਤੂ ਵਡਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਿਰ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
O God the inner knower and greatest bestowal; fulfill my 
desire.  
ਗੁਰਿਸਖ ਮੇਿਲ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Fulfill my desire and unite me with guru’s devotee and I 
praise God forever. 
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਿਤਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
Those who meet the guru meet God. ||2|| 
ਹਉੰ ਵਾਰੀ ਹਉੰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਿਸਖ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
I praise guru’s devotee my dear friend O God! 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
My beloved talks God’s name to me that is my resolve; 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਨ ਸਖਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਜੀਵਾਂ ॥ 
God’s name is the preserver of my life; I cannot live for a 
moment without Him. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਾਂ ॥ 
By God’s kindness, the guru-willed drinks the nectar. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇ ਿਮਲਾਏ ਹਿਰ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 
God blesses one with faith and unites with him and 
cherishes by his grace 
ਹੰਉ ਵਾਰੀ ਹਉੰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਿਸਖ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥੩॥ 



I am a sacrifice to guru’s devotee my dear friend O God! 
||3|| 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ 
God is the formless almighty Lord O God. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਕਰੈ ਸੋ ਹਈੋ ਰਾਮ  
God unites us with Him; whatever He does, happens. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
Whatever pleases God happens, no one else can do 
anything. 
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਸਿਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
Nothing can be done by smart ideas. Many tried in vain. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੇਿਖਆ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
By guru’s grace, servant Nanak realized God. I have 
none other but God. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥੪॥੨॥ 
God is the formless almighty Lord O God. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Wadahans, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
O God; unite me with the guru. I love guru’s feet O God.  
ਿਤਮਰ ਅਿਗਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਅੰਜਨੁ ਗੁਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The guru bestows the medicine of divine wisdom and 
eliminates the ignorance. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ਿਬਨਾਸੇ ॥ 
The guru bestows the medicine of divine wisdom and the 
darkness of ignorance disappears. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸ ੇ॥ 
I attained salvation serving the guru. I recited God with 
each breath and morsal of food. 
ਿਜਨ ਕੰਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 
Those whom God bestows his kindness serve the guru. 
ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਿਲ ਹਿਰ ਸਿਤਹੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਭਾਇਆ ॥੧॥ 
O God; unite me with the guru. I love guru’s feet. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮਰੇਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥ 
I love my guru. I canot live without the guru. 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਮੇਰਾ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The guru blesses me with God’s name, my support in the 
end O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
Guru preached God’s name to me! My support in the 



end; 
ਿਜਥੈ ਪੁਤੁ ਕਲਤਰ੍ੁ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਛਡਾਇਆ ॥ 
Where children or spouse are of no use; God’s name is 
the help there.  
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥ 
Great is the formless guru. I recite God’s name meeting 
him. 
ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮਰੇਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
My true guru is my beloved; I cannot live without the 
guru. ||2|| 
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ਿਜਨੀ ਦਰਸਨੁ ਿਜਨੀ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Those who have not seen the guru O God! 
ਿਤਨ ਿਨਹਫਲੁ ਿਤਨ ਿਨਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਿਬਰ੍ਥਾ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
They wasted their life O God. 
ਿਨਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਿਤਨ ਿਬਰ੍ਥਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੁਏ ਮਿਰ ਝੂਰੇ ॥ 
They wasted their life; the faithless die regretting. 
ਘਿਰ ਹੋਦੈ ਰਤਿਨ ਪਦਾਰਿਥ ਭੂਖੇ ਭਾਗਹੀਣ ਹਿਰ ਦੂਰੇ ॥ 
Having the priceless jewel at home they are still hungry. 
The unlucky think that God is far away. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
O God! Do not see the faces of those who do not recite 
God’s name. 
ਿਜਨੀ ਦਰਸਨੁ ਿਜਨੀ ਦਰਸਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
Those who did not visualize guru the God? ||3|| 
ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਦੀਨ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ਰਾਮ ॥ 
I the humble rain bird pray to God! 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹਮ ਸਿਤਗੁਰ ਕਰਹ ਭਗਤੀ ਰਾਮ ॥ 
I worship God meeting the beloved guru. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕਰਹ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
I worship God when God bestows His grace. 
ਮੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਰ੍ਾਣ ਹਮਹ੍・ਰੇ ॥ 
Without the guru I have no other friend. The guru is 
support of my life. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸਤੀ ॥ 
Says Nanak, the guru truly preached God’s name to me. 
ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਦੀਨ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ॥੪॥੩॥ 
I the humble rain bird pray to God. ||4||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Wadahans, Fourth Mahalla: 



ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
O God, be kind and unite me with the guru. 
ਹਮ ਪਛੂਹ ਹਮ ਪੂਛਹ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਸ ਹਿਰ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
I ask my guru the story of God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਸ ਹਿਰ ਬਾਤ ਪੂਛਹ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I ask God’s story from the guru who realized priceless 
God’s name. 
ਪਾਇ ਲਗਹ ਿਨਤ ਕਰਹ ਿਬਨੰਤੀ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥ 
I touch his feet and request; please show me the divine 
path!  
ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਤੁ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਰਾਤਾ ॥ 
One who realizes pleasure and pains the same and dyed 
by God’s name is God’s devotee. 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ 
O God the bestowal of peace, please unite me with the 
guru. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਿਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਸਿਭ ਿਬਨਸੇ ਹੰਉਮ ੈਪਾਪਾ ਰਾਮ ॥ 
Listening to God’s name all sins disappear O God. 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਿਥਅੜੇ ਜਿਗ ਤਾਪਾ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name the worldly sufferings disappear. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਜਨੀ ਆਰਾਿਧਆ ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Those who recite God’s name, their sufferings and sins 
are eliminated. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਗਆਨ ਖੜਗੁ ਹਿਥ ਦੀਨਾ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥ 
Guru took the sword of wisdom in his hand a drove away 
the devil of death. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਰੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪਾ ॥ 
God bestowed His kindness; the sufferings and sins 
eliminated. 
ਸੁਿਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਿਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਿਬਨਸੇ ਹੰਉਮ ੈਪਾਪਾ ॥੨॥ 
Listening to God’s name the ego and sins eradicated. ||2|| 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name, I started enjoying it. 
ਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਿਪ ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God all diseases eradicated O God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਿਪ ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਅਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Reciting God all sickness disappeared and I became 
healthy. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 



I intuitively got in trance and recited the inaccessible 
unfathomable God. 
ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 
High or low caste whoever recites God’s name; attains 
salvation! 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥੩॥ 
Reciting God’s name pleases my mind. ||3|| 
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ਹਿਰ ਧਾਰਹੁ ਹਿਰ ਧਾਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
O God; be kind and save me by your grace. 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਿਨਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
I the sinner am your, O God. 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਿਨਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮਹ੍ਾਰੇ ਹਿਰ ਦੈਆਲ ਸਰਣਾਇਆ ॥ 
I the sinner humble virtuless am at your sanctury O God.  
ਤੂ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਪਾਥਰ ਤਰ ੇਤਰਾਇਆ ॥ 
You are the destroyer of sufferings and bestowal of 
happiness and carried me the stone across the world 
ocean. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਿਟ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰ ੇ॥ 
Surrendering to guru I attained God’s sublime spirit. God 
saved the servant Nanak reciting God’s name. 
ਹਿਰ ਧਾਰਹੁ ਹਿਰ ਧਾਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥ 
I worship God; save me by your kindness O God. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋੜੀਆ 
Wadahans, Fourth Mahalla, Ghorees ~ The Wedding 
Procession Songs: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੇਹ ਤੇਜਿਣ ਜੀ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
God created this fast moving body-horse O God! 
ਧੰਨੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਿਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
Blessed is human life, which is obtained due to previous 
deeds. 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਵਡ ਪੰੁਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਹ ਸ ੁਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ ॥ 
Human life is obtained due to previous deeds; this body 
is looking great. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ ॥ 
The guru-willed attains deep red color dyed by God’s 
love. 



ਏਹ ਦੇਹ ਸ ੁਬਾਂਕੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਜਾਪੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥ 
This beautiful body is adorable and looks beautiful 
reciting God’s name. 
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ॥੧॥ 
This fortunate beautiful body has the support of God’s 
name O Nanak. God created this body. ||1|| 
ਦੇਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ ਬੁਿਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 
Saddle this body-horse and realize good God. 
ਚਿੜ ਲੰਘਾ ਜੀ ਿਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 
Riding this body-horse I cross over the terrifying world-
ocean. 
ਿਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਏ ॥ 
The terrifying world-ocean is rocked by countless waves, 
but the guru-willed is carried across. 
ਹਿਰ ਬੋਿਹਿਥ ਚਿੜ ਵਡਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਿਦ ਤਰਾਏ ॥ 
Embarking God’s ship the fortunate crosses the world 
ocean through boatman guru’s teachings.  
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਰੰਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥ 
Imbued by God’s love the devotee sings God’s praises all 
the time. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਉਤਮ ੁਹਿਰ ਪਦੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥ 
Servant Nanak obtained salvation by God’s good grace. 
||2|| 
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਰਾਮ  
With the bridle in the mouth, the guru spoke the divine 
wisdom to me. 
ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਹਿਰ ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
God applied the whip of love to my body-horse. 
ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਇ ਚਾਬਕੁ ਮਨੁ ਿਜਣੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੀਿਤਆ ॥ 
The guru-willed who conquered the mind, God applies 
the whip of love to him. 
ਅਘੜੋ ਘੜਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਾਵੈ ਅਿਪਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਿਤਆ ॥   
He trains the untrained mind through guru’s teachings 
and makes to drink the nectar. 
ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਿਰ ਵਖਾਣੀ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ॥ 
Listening to guru’s spoken lesson dyed the horse with 
God’s love. 
ਮਹਾ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥ ੁਿਬਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਇਆ ॥੩॥ 
Servant Nanak has crossed over the long and 



treacherous path. ||3|| 
ਘੋੜੀ ਤੇਜਿਣ ਦੇਹ ਰਾਿਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
Lord creates this fast moving body-horse. 
ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧਨੁੰ ਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
Blessed is that body-horse which recites the name of 
God. 
ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ਧੁਿਰ ਪਾਇਆ ਿਕਰਤੁ ਜੁੜੰਦਾ ॥ 
Blessed and acclaimed is that body-horse which recites 
God through the pre-ordained destiny. 
ਚਿੜ ਦੇਹਿੜ ਘੋੜੀ ਿਬਖਮੁ ਲਘਾਏ ਿਮਲੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 
Riding the body-horse, one crosses over the terrifying 
world ocean; the guru-willed realizes God the 
embodiment of supreme joy. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰੈ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੰਞ ਆਈ ॥ 
The perfect Lord arranged this wedding; the saints came 
as marriage party. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਮਗੰਲੁ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ 
Servant Nanak obtained the Lord as her spouse; joining 
the saints, sings the songs of joy and accepts 
congratulations. ||4||1||5|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Wadahans, Fourth Mahalla: 
ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 
The fast body-horse; is imbued with God’s extreme love. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 
From the guru, I ask for Lord’s divine wisdom. 
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ਿਗਆਨ ਮੰਗੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਜਾਣੀਆ ॥ 
I prayed for God’s divine wisdom and sermon; I attained 
salvation reciting God’s name. 
ਸਭੁ ਜਨਮ ੁਸਫਿਲਉ ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਵਖਾਣੀਆ ॥          
God made my life fruitful through reciting God’s name. 
ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ ॥ 
The devotees praise God’s name and pray for God’s 
worship. 
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਚੰਗੀਆ ॥੧॥ 
Says servant Nanak, listen, O saints: God’s worship is a 
good deed. ||1|| 
ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨੁ ਸੁਿਵਨਾ ਰਾਮ ॥ 
The body-horse is saddled with golden saddle. 



ਜਿੜ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ॥ 
It is decorated with the jewel of God’s name. 
ਜਿੜ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥ 
Dacorated by jewels attained divine wisdom. Attained 
peace visualizing God. 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਰੰਗ ਹਿਰ ਬਣੇ ॥ 
Recites God through guru’s teachings; the fortunate is 
imbued with God’s love. 
ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਿਰ ਨਵਤਨ ਹਿਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥ 
He meets the Lord the inner-knower and gets dyed by 
God’s multicolor love. 
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਨਾਮੁ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੰਗੀਆ ॥੨॥ 
Nanak recites God’s name and begs for God’s name to 
realize God. 
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਿਰ ਅੰਕਸੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The guru has placed the reins in the mouth of the body-
horse to control. 
ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵਿਸ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The intoxicated elephant like mind got under control. 
ਮਨੁ ਵਸਗਿਤ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ  ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
Attained the highest status by controlling the mind and 
the soul bride is loved by the husband Lord. 
ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਸੋਹੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਨਾਰੀ ॥ 
Imbued by God’s love the soul bride looks beautiful in 
God’s home. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥ 
Imbued with God’s love absorbed in bliss; she realizes 
God. 
ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਿਰ ਦਾਸੁ ਕਹਤੁ ਹ ੈਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥ 
Says God’s Servant Nanak; fortunate are those that 
recite God’s name. ||3|| 
ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Please bless me with the songs  through which one 
realizes God. 
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Meeting the true guru, one sings the songs of joy. 
ਹਿਰ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸਵੇਕੀ ॥ 
Sing the songs of joy of God’s name and serve God o 
servant of the servants. 



ਪਰ੍ਭ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ ॥ 
One attains God’s destiny and enjoy divine love. 
ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਿਨ ਸੁਭਾਏ ਹਿਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Sing God’s praises intuitively and recite God through 
guru’s teachings. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਚਿੜ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੬॥ 
God bestowed his kindness on servant Nanak; he 
realized God riding the tune body-horse. 
||4||2||6||   
ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ 
Raag Wadahans, Fifth Mahalla, Chhant, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥ 
I found God meeting the guru O God. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਦਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
I surrendered this mind and body turn by turn O God. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਦਤਾ ਭਵਜਲੁ ਿਜਤਾ ਚੂਕੀ ਕਾਂਿਣ ਜਮਾਣੀ  
Surrendering the mind and body I conquered the 
terrifying world. The hardship of birth is eliminated. 
ਅਸਿਥਰੁ ਥੀਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਰਿਹਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ 
Became immortal drinking the nectar, the coming and 
going ended.  
ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਧਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 
I found the house loaded with wood supply for sacred 
worship. God’s name is my support. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੰਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੧॥ 
Says Nanak, I enjoy peace and pleasure; I bow in respect 
to the perfect guru. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਜੀ ਮੈਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
Listen, O my friend and companion. 
ਗੁਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 
The guru bestowed the true lesson of teachings O God. 
ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਿਧਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੂਕੇ ਮਨਹੁ ਅਦੇਸਾ ॥ 
I recited guru’s teachings and sang songs of joy and the 
doubt eliminated. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਬੈਸਾ ॥ 
I found God, who never leaves; He sits with me forever. 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਹਜੇ ਦੀਤਾ ॥ 



Obeying God’s will is a real honor. God bestows his 
blessing with ease. 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨੁ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ॥੨॥ 
Says Nanak; I admire those upon whom You bestow 
Your blessing. ||2|| 
ਤਉ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ਰਾਮ ॥ 
When it pleases You, I am satisfied and content. 
ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਸਭ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ ॥ 
My mind is soothed and my thirst is quenched. 
ਮਨੁ ਥੀਆ ਠੰਢਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ॥ 
My mind is soothed, suffering ended and I have found 
unlimited treasure. 
ਿਸਖ ਸੇਵਕ ਸਿਭ ਭੰੁਚਣ ਲਗੇ ਹਉੰ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥ 
All followers and servants are satisfied; I praise my guru. 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Dyed by Lord’s love I became carefree and fear of death 
ended. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੩॥ 
Servant Nanak follows you around and worships you 
devotionally. ||3|| 
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 
My hopes and desires have been fulfilled, O my Lord. 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਜੀਉ ਸਿਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
I am without a virtue; all virtues are Yours, O Lord. 
ਸਿਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥    
All virtues are Yours, O my Lord; how and with what 
mouth should I praise You? 
ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਮੇਰਾ ਿਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ਬਖਿਸ ਲੀਆ ਿਖਨ ਮਾਹੀ ॥ 
You did not consider my merits or demerits; you blessed 
me in an instant. 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ 
I obtained the nine treasures, admirations are pouring in 
and divine music plays. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, I found my Husband Lord in my home, my 
suffering eradicated. ||4||1|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਿਕਆ ਸੁਣੇਦੋ ਕੂੜੁ ਵੰਞਿਨ ਪਵਣ ਝੁਲਾਿਰਆ ॥ 



Why do you listen to lies? It blows by like wind. 
ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ਜੋ ਸੁਣੇਦੇ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥ 
O Nanak, those ears are acceptable, which listen to the 
true master. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਿਤਨ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਿਜਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਿਣਆ ਰਾਮ ॥ 
I praise those who listen about the Lord with their ears. 
ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਭਿਣਆ ਰਾਮ ॥ 
Those who recite God’s name are peaceful and content. 
ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਆਏ ॥ 
Those virtuous peaceful and content came here to save 
the world. 
ਭੈ ਬੋਿਹਥ ਸਾਗਰ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣਾ ਕੇਤੇ ਪਾਿਰ ਲਘਾਏ  
Boarding the boat of God’s feet many cross over the 
terrifying world-ocean 
ਿਜਨ ਕੰਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਿਰ ਿਤਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਿਣਆ ॥ 
Those blessed by my Lord, their account is not audited. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਿਣਆ ॥੧॥ 
Says Nanak; I praise those who listen about God with 
their ears. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਿਡਠ ਿਪਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣੀ ॥ 
I saw the world with my eyes but my thirst did not 
quench. 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਿਬਅੰਿਨ ਿਜਨੀ ਿਡਸੰਦੋ ਮਾ ਿਪਰੀ ॥੧॥ 
O Nanak, those eyes are different, which see my 
Husband Lord. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥   Chhant: 
ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਡਠਾ ਿਤਨ ਕੁਰਬਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
I admire those who saw the Lord. 
ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
They are accepted in the true court of the Lord. 
ਠਾਕੁਿਰ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪਰਧਾਨੇ ਹਿਰ ਸਤੇੀ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ  
Those approved by Lord are commended; they are 
imbued with God’s love. 
ਹਿਰ ਰਸਿਹ ਅਘਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਜਾਤੇ ॥ 
Filled with God’s love they attain peace and see God in 
everyone. 
ਸੇਈ ਸਜਣ ਸੰਤ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਠਾਕੁਰ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ  



Those who please God are happy, friends and saints. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਡਠਾ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੨॥ 
Says Nanak; I praise those who have seen the Lord. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn (essence): 
ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ ਸੁੰਞੀ ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੀਆ ॥ 
The body is totally blind and desolate without God’s 
name. 
ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨੰਮੁ ਜੈ ਘਿਟ ਵੁਠਾ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥ 
O Nanak; those who have God abiding in them, their life 
is fulfilled. ||1||  
ਛੰਤੁ ॥ Chhant (Tune): 
ਿਤਨ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾਂ ਿਜਨ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ  
I praise those who realized my Lord O God. 
ਜਨ ਚਾਿਖ ਅਘਾਣੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ॥ 
The humble servant is satisfied, by tasting the sweet 
God’s nectar. 
ਹਿਰ ਮਨਿਹ ਮੀਠਾ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂਠਾ ਅਿਮਉ ਵੂਠਾ ਸੁਖ ਭਏ ॥ 
The honorable God tastes sweet to my mind. I attained 
peace by licking the nectar. 
ਦੁਖ ਨਾਸ ਭਰਮ ਿਬਨਾਸ ਤਨ ਤੇ ਜਿਪ ਜਗਦੀਸ ਈਸਹ ਜੈ ਜਏ ॥ 
The suffering and doubt erased reciting God’s name and 
I celebrate it;  
ਮੋਹ ਰਹਤ ਿਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸੰਗੁ ਤੂਟਾ ॥ 
The mind is joyful getting rid of the useless false 
attachment and five passions. 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿਜਨ ਘਿਟ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਵੂਠਾ ॥੩॥ 
Says Nanak; I praise those who realize God in their 
heart. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਜੋ ਲੋੜੀਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਿਢਆ ॥ 
Those who long for the Lord are His servants. 
ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਿਤ ਸਾਂਈਂ  ਸੰਤ ਨ ਬਾਹਰਾ ॥੧॥ 
Nanak knows this truth that the Lord is not far from His 
saint. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਿਮਿਲ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਖਟਾਨਾ ਰਾਮ ॥ 
As water mixes and blends with water. 
ਸੰਿਗ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਨਾ ਰਾਮ ॥ 



So does one’s light mix and blend with Lord’s Light. 
ਸੰਮਾਇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਆਿਪ ਆਪਿਹ ਜਾਣੀਐ ॥ 
Merging with the perfect, all-powerful Creator, one 
realizes  
himself. 
ਤਹ ਸੁੰਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਾਗੀ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 
Then, he enters the state of trance and worships one and 
only one God. 
ਆਿਪ ਗੁਪਤਾ ਆਿਪ ਮੁਕਤਾ ਆਿਪ ਆਪੁ ਵਖਾਨਾ ॥ 
He is hidden, He is liberated; He  speaks of Him. 
ਨਾਨਕ ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਗੁਣ ਿਬਨਸੇ ਿਮਿਲ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਖਟਾਨਾ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, the concern of doubt and virtue disappear 
when water mixes with water. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Wadahans, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ਰਾਮ ॥ 
God is all-powerful Creator, the cause of causes. 
ਰਖੁ ਜਗਤੁ ਸਗਲ ਦੇ ਹਥਾ ਰਾਮ ॥ 
He preserves the whole world by giving His hand. 
ਸਮਰਥ ਸਰਣਾ ਜੋਗੁ ਸੁਆਮੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
God is the saint the treasure of mercy and bestowal of 
peace, is worth going to his refuge. 
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਿਜਨੀ ਏਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 
I am a sacrifice to Your slaves who recognize one Lord. 
ਵਰਨੁ ਿਚਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਲਿਖਆ ਕਥਨ ਤੇ ਅਕਥਾ ॥ 
His color and shape cannot be explained; His is 
indescribable. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਿਬਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, hear my prayer, O God almighty Creator, 
cause of causes. ||1|| 
ਏਿਹ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ॥ 
These beings are Yours; You are their Creator. 
ਪਰ੍ਭ ਦੂਖ ਦਰਦ ਭਰ੍ਮ ਹਰਤਾ ਰਾਮ ॥ 
God is the destroyer of pain, suffering and doubt. 
ਭਰ੍ਮ ਦੂਖ ਦਰਦ ਿਨਵਾਿਰ ਿਖਨ ਮਿਹ ਰਿਖ ਲੇਹੁ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ ॥ 
Eliminates doubt, pain and suffering in an instant and 
preserves the humble. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਆਿਮ ਸਜਣੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
You are mother, father protector friend and caretaker of 
all children of the world. 



ਜੋ ਸਰਿਣ ਆਵੈ ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਪਾਵੈ ਸੋ ਬਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨ ਮਰਤਾ ॥ 
Whoever comes to Your refuge attains the treasure of 
virtues. Never takes birth or dies again. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak Your servant. All beings are Yours; You are 
their Creator. ||2|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਰਾਮ ॥ 
Recite God’s name twenty-four hours a day O God. 
ਮਨ ਇਿਛਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
And attain the reward of your choice O God. 
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ਿਮਟਿਹ ਜਮ ਕੇ ਤਰ੍ ਾਸਾ ॥ 
Receive the reward of your choice reciting God. The thirst 
of death quenches. 
ਗੋਿਬਦੁ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
Singing God’s praises in the company of devotee’s fulfills 
desires. 
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਵਕਾਰ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਈਐ ॥ 
Renouncing ego false attachment and other useless 
ideas appeals to God. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਸਦਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੩॥ 
Prays Nanak; recite God day and night forever. ||3|| 
ਦਿਰ ਵਾਜਿਹ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਰਾਮ ॥ 
At Lord’s door; divine music plays. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦੁ ਗਾਜੇ ਰਾਮ ॥ 
God abides in everbody O God. 
ਗੋਿਵਦ ਗਾਜੇ ਸਦਾ ਿਬਰਾਜੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਊਚਾ ॥ 
The immortal unconcerned great Lord abides in everyone 
forever. 
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਹੂਚਾ ॥ 
His virtues are infinite, cannot be described. No one can 
equal Him. 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਾਜੇ ॥ 
He creates and sustains; He creates all beings. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨਾਿਮ ਭਗਤੀ ਦਿਰ ਵਜਿਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੪॥੩॥ 
Prays Nanak; God’s worship attains peace. Divine music 
plays at his door. ||4||3|| 
ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ 
Raag Wadahans, First Mahalla, Fifth House, Alaahanees 
~ Songs Of Mourning: 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
Blessed is the Creator true Lord who puts the world to 
work. 
ਮੁਹਲਿਤ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ॥ 
When the time comes. He takes away the being. 
Page 579 
ਜਾਨੀ ਘਿਤ ਚਲਾਇਆ ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ਰੰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ॥ 
The being taken away as pre-ordained destiny and all 
relatives mourn. 
ਕਾਂਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋੜਾ ਜਾਂ ਿਦਨ ਪੰੁਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ॥ 
The soul and body separated when the pre-determined 
time came O mother. 
ਜੇਹਾ ਿਲਿਖਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇਹਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Whatever he earned got written in his fate and he 
received it. 
ਧੰਨੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
Blessed is the Creator true Lord who put the world to 
work. ||1|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਰਹ ੁਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥ 
O my brothers; recite the Lord; everyone has to go this 
route. 
ਏਥੈ ਧੰਧਾ ਕੂੜਾ ਚਾਿਰ ਿਦਹਾ ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ॥ 
Do false deeds here for four days; definitely will go to the 
next world! 
ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ਿਜਉ ਿਮਹਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਬੁ ਕੀਜੈ ॥ 
You have to go like the guest; why indulge in ego? 
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਿਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ॥ 
Serving Him attains peace in God’s court; recite His 
name. 
ਆਗੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਮੂਲੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਕਆ ਿਵਹਾਣਾ ॥ 
Your command is not obeyed in the next world. You get 
what you earned. 
ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਿਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹ ੋਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥੨॥ 
O my brothers; recite God; every one has to go this route. 
||2|| 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਮੰਰ੍ਥ ਸ ੋਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰ ੋ॥ 
Whatever pleases God definitely happens. That is how 



the world runs. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਾਚੜਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥ 
The true Creator Lord is pervading the water and land. 
ਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The true Creator Lord is unexplainable and infinite; His 
limits cannot be found. 
ਆਇਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Fruitful is the coming of those, who single-mindedly recite 
God. 
ਢਾਹੇ ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ  
He destroys and creates after destroying by His order. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਮੰਰ੍ਥ ਸ ੋਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰ ੋ॥੩॥ 
Whatever pleases God happens. That is how the world 
runs. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਰੰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਿਪਆਰੋ ॥ 
Says Nanak o elder; weep whole-heartedly if you have to! 
ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਿਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਿਬਕਾਰੋ ॥ 
O elder; people weep for worldly customs. Weeping is 
useless. 
ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਿਬਕਾਰੋ ਗਾਫਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਰੋਵੈ ॥ 
The ignorant world weeps uselessly for the sake of 
worldly wealth. 
ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਤਨੁ ਏਵੈ ਖੋਵੈ  
No one thinks good or bad. This is how this body has to 
go. 
ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂਿੜ ਕਰਹੁ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ 
All those who came here will have to go; why be proudy? 
ਨਾਨਕ ਰੰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਿਪਆਰੋ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak o elder; weeping is accepted if you weep 
whole-heartedly. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Wadahans, First Mahalla: 
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥ 
Come on my friends; let us recite the name of the true 
Lord. 
ਰੋਵਹ ਿਬਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇਹਾਂ ॥ 
Let us weep for the separation from God; let us 
remember our master. 
ਸਾਿਹਬੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਹ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਿਲਹ ਅਸਾ ਿਭ ਓਥ ੈਜਾਣਾ ॥ 
Let us watch his path and recite his name. We also have 



to go there. 
ਿਜਸ ਕਾ ਕੀਆ ਿਤਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਿਤਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥ 
He, who creates, also destroys; it is His will. 
ਜੋ ਿਤਿਨ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਿਕ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥ 
Whatever He did he received; what can we say? 
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥ 
Come on my friends; let us recite the name of the true 
Lord. 
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਿਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥ 
Say bad about other’s death only if you know how to die. 
ਸੇਿਵਹੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ 
Worship all-powerful God so that your path ahead is 
perfect. 
ਪੰਿਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ॥ 
If you go the perfect path you attain the reward and honor 
in his court. 
ਭੇਟੈ ਿਸਉ ਜਾਵਹ ੁਸਿਚ ਸਮਾਵਹ ੁਤਾਂ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥ 
Go there with offering then you merge in God; your honor 
shall be confirmed. 
ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਿਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥ 
If you please God, you will reach in His palace and enjoy 
His love. 
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰ ਜਾਣੈ ॥੨॥ 
Say bad about other’s death only if you know how to die? 
||2|| 
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਿਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਿਨ ਪਰਵਾਣੋ ॥ 
The death is the right of braves and mortals if God 
approves. 
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ਸੂਰੇ ਸਈੇ ਆਗੈ ਆਖੀਅਿਹ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥    
They are acclaimed Heroes hereafter and honored in 
God’s court. 
ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਿਹ ਪਿਤ ਿਸਉ ਜਾਵਿਹ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥   
They attain honor in God’s court, they depart in honor 
and suffer no pain. 
ਕਿਰ ਏਕੁ ਿਧਆਵਿਹ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
Worship God faithfully and get awarded; serving Him the 
concerns disappears. 
ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥ 



Do not say loud, recite God in the mind. He knows 
everything. 
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਿਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਿਹ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥ 
The death is the right of braves, beings, if God approves 
it. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ੁਸਸੰਾਰੋ ॥ 
Says Nanak o elder; why cry! This world is just a game!  
ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਿਹਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਿਤ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ 
God creates and checks out his doing in the world. 
ਕੁਦਰਿਤ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥ 
He checks out his creating power. He who creates knows 
it. 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ੁਪਛਾਣੈ ॥ 
He sees and understands, he  knows his command. 
ਿਜਿਨ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥ 
He who created these things knows it. His beauty is 
infinite. 
ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ੁਸਸੰਾਰੋ ॥੪॥੨॥ 
Says Nanak o elder; why cry? This world is just a game! 
||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ Wadahans, First Mahalla, (southern 
language). 
ਸਚੁ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਜਾਣੀਐ ਸਚੜਾ ਪਰਵਦਗਾਰੋ ॥ 
The true Creator is true - know that He is the true 
sustainer! 
ਿਜਿਨ ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥ 
He created Himself; the true Lord is invisible and infinite. 
ਦੁਇ ਪੁੜ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋਿੜਅਨੁ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੋ ॥ 
He brought two grinding stones together and separated 
them; there is pitch dark without the guru. 
ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਿਸਰਿਜਅਨੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਚਲਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥੧॥ 
He created the sun and the moon; they move all the time. 
Think about it! ||1|| 
ਸਚੜਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੜਾ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੋ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O true Lord, you are true and you bestow true love. 
||Pause|| 
ਤੁਧੁ ਿਸਰਜੀ ਮੇਦਨੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ॥ 
You created the universe and put pain and pleasure in it. 
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਿਸਰਿਜਐ ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ੁਿਪਆਰੋ ॥ 



You created woman and man; they are enticed by false 
attachment and worldly wealth.   
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਦੇਿਹ ਜੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥ 
You created the creation and support the beings. 
ਕੁਦਰਿਤ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ਸਿਚ ਿਨਬੇੜਣਹਾਰੋ ॥੨॥ 
You created the justice system that bestows true justice. 
||2|| 
ਆਵਾ ਗਵਣੁ ਿਸਰਿਜਆ ਤੂ ਿਥਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੋ ॥ 
You created comings and goings, but You are immortal O 
Creator! 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਬਿਧਕੁ ਜੀਉ ਿਬਕਾਰੋ ॥ 
In birth and death, in coming and going, the mortal is 
engaged in hunting like useless hunter. 
ਭੂਡੜੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਬੂਡੜੈ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਚਾਰੋ ॥ 
The filthy forgot God’s name and drowned. He could not 
do anything. 
ਗੁਣ ਛੋਿਡ ਿਬਖੁ ਲਿਦਆ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਵਣਜਾਰੋ ॥੩॥ 
Forsaking merit, he loaded the useless cargo. He trades 
in demerits. ||3|| 
ਸਦੜੇ ਆਏ ਿਤਨਾ ਜਾਨੀਆ ਹੁਕਿਮ ਸਚੇ ਕਰਤਾਰੋ  
Those in the marriage party got summon through God’s 
command. 
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਿਵਛੁੰਨਿੜਆ ਮੇਲਣਹਾਰੋ ॥ 
The man and woman separated by Creator’s order. 
ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸੋਹਣੀਐ ਹੁਕਿਮ ਬਧੀ ਿਸਿਰ ਕਾਰੋ ॥ 
Leaving the beauty behind she is going obeying Lord’s 
command. 
ਬਾਲਕ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤੋੜਿਨ ਹੇਤੁ ਿਪਆਰੋ ॥੪॥ 
He does not differentiate the young and old; he breaks 
the bonds of love. ||4|| 
ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਹੁਕਿਮ ਸਚੈ ਹਸੰੁ ਗਇਆ ਗੈਣਾਰੇ ॥ 
By His command, the swan flies into the sky, closing the 
nine doors. 
ਸਾ ਧਨ ਛੁਟੀ ਮਠੁੀ ਝੂਿਠ ਿਵਧਣੀਆ ਿਮਰਤਕੜਾ ਅੰਙਨੜੇ ਬਾਰੇ ॥ 
The body-bride defrauded by falsehood is separated; she 
is without soul and the dead body lies in the yard. 
ਸੁਰਿਤ ਮੁਈ ਮਰੁ ਮਾਈਏ ਮਹਲ ਰੰੁਨੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ॥ 
Your intellect is gone after death, you are crying in God’s 
court. 



ਰੋਵਹੁ ਕੰਤ ਮਹਲੇੀਹੋ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥੫॥ 
O ladies cry for you husband Lord praising his virtues. 
||5|| 
ਜਿਲ ਮਿਲ ਜਾਨੀ ਨਾਵਾਿਲਆ ਕਪਿੜ ਪਿਟ ਅੰਬਾਰੇ ॥ 
The departing body is bathed and put on new clothes. 
ਵਾਜੇ ਵਜੇ ਸਚੀ ਬਾਣੀਆ ਪੰਚ ਮਏੁ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ॥ 
They sing divine songs and play instruments. Controlling 
the mind controls five passions. 
ਜਾਨੀ ਿਵਛੁੰਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ 
I died, the marriage partry disappeared; living in the world 
is useless! 
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸੁ ਜਾਣੀਐ ਿਪਰ ਸਚੜੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੬॥ 
One who dies through love of the husband Lord while 
living understands! ||6|| 
ਤੁਸੀ ਰੋਵਹੁ ਰੋਵਣ ਆਈਹੋ ਝੂਿਠ ਮੁਠੀ ਸਸੰਾਰੇ  
Those pretending came to weep; weep! 
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ਹਉ ਮੁਠੜੀ ਧੰਧ ੈਧਾਵਣੀਆ ਿਪਿਰ ਛੋਿਡਅੜੀ ਿਵਧਣਕਾਰੇ ॥ 
I am defrauded by worldly deeds. I left the soul bride. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਕੰਤੁ ਮਹੇਲੀਆ ਰੂੜੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਰੇ  
The soul-brides allover are in love with the beloved 
husband Lord. 
ਮੈ ਿਪਰੁ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹਉ ਰਹਿਸਅੜੀ ਨਾਿਮ ਭਤਾਰੇ ॥੭॥   
I praise my beloved husband Lord. I enjoy missing the 
name of my Lord. ||7|| 
ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਵੇਸੁ ਪਲਿਟਆ ਸਾ ਧਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 
Meeting the guru, the soul-bride is transformed, she 
adores the truth. 
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਿਸਮਰਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ  
Come o my friends, let us recite the name of the Creator.  
ਬਈਅਿਰ ਨਾਿਮ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ  
O beautiful bride, God’s name is the real adornment.  
ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁ ਨ ਿਬਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥੩॥ 
Do not sing the songs of separation, O Nanak; 
contemplate God instead. ||8||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Wadahans, First Mahalla: 
ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਿਸਰਿਜ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਕੁਦਰਿਤ ਜਾਣੋਵਾ ॥ 
The One who creates and destroys the world. He knows 
his creation. 



ਸਚੜਾ ਦੂਿਰ ਨ ਭਾਲੀਐ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੋਵਾ ॥ 
Do not search God far away; he abides in everbody, 
realized through guru’s teachings. 
ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹੁ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਿਜਿਨ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ॥ 
He who created the universe is close by; do not search 
him far away. He is realized through guru’s teachings. 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਪੜ ਕਾਚੀ ॥ 
Reciting his name attains peace. Without His name it is a 
losing battle. 
ਿਜਿਨ ਥਾਪੀ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਣੋ ॥ 
He who created the universe knows the process. What 
can anyone say? 
ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਥਾਿਪ ਵਤਾਇਆ ਜਾਲੋ ਸੋ ਸਾਿਹਬ ੁਪਰਵਾਣੋ ॥੧॥ 
He, who created the world and spread the net of worhly 
pleasure, realize Him! ||1|| 
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਅਧ ਪੰਧੈ ਹ ੈਸੰਸਾਰੋਵਾ ॥ 
O elder, he who comes has to go; this world is only a 
halfway station. 
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਸਚੜੈ ਿਲਿਖਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪੁਰਿਬ ਵੀਚਾਰੋਵਾ ॥ 
God wrote pain and pleasure in the fate contemplating 
previous deeds. 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੀਆ ਜੇਹਾ ਕੀਆ ਸੋ ਿਨਬਹੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥ 
Whatever you do, goes with you, pain or pleasure is the 
result of it. 
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਭਾਲੇ  
He does whatever God assigns him to do. He does not 
look for anything else. 
ਆਿਪ ਿਨਰਾਲਮੁ ਧੰਧੈ ਬਾਧੀ ਕਿਰ ਹੁਕਮੁ ਛਡਾਵਣਹਾਰੋ ॥ 
God stays away and puts the world to work. He bestows 
salvation by his grace. 
ਅਜੁ ਕਿਲ ਕਰਿਦਆ ਕਾਲੁ ਿਬਆਪੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਵਕਾਰੋ ॥੨॥ 
Putting off day-to-day, engaged in duality is troubled by 
death. ||2|| 
ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ੁਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੋਵਾ ॥ 
Cannot see the path of death; he is lost in the dark 
dustbowl. 
ਨਾ ਜਲੁ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋਵਾ  
There is no water, no quilt or mattress, and no food of 
any kind. 



ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜੁ ਸੀਗਾਰੋ  
He receives no food, no honor or water, no clothes or 
decorations. 
ਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਊਭੌ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ॥ 
He stands with chain around his neck; he cannot see the 
door of destiny. 
ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਿਨ ਨਾਹੀ ਪਛੁਤਾਣੇ ਿਸਿਰ ਭਾਰੋ  
The seeds planted on this path do not grow. He repents 
carrying the weight of sins.   
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੩॥ 
Without the true Lord, no one is his friend; this is the 
truth. ||3|| 
ਬਾਬਾ ਰੋਵਿਹ ਰਵਿਹ ਸੁ ਜਾਣੀਅਿਹ ਿਮਿਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇਵਾ ॥ 
O elder; one who cries the virtues of God, realizes Him.  
ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮਠੁੜੀ ਧੰਧੜਾ ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ ॥ 
Some cry robbed by the worldly wealth. That is their 
business! 
ਧੰਧਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਤਰੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ 
Engaged in worldly affairs does not remove the inner filth. 
The world is a dream! 
ਿਜਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮੈ ਭੂਲੈ ਝੂਿਠ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ 
As the juggler tricks by his tricks, one is deluded by ego, 
falsehood and illusion. 
ਆਪੇ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ  
The Lord reveals the path; He is the doer of deeds. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥੪॥੪॥ 
Those imbued by God’s name are protected by the guru 
intuitively. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Wadahans, First Mahalla: 
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥ 
O elder, you came, you have to go. This world is a false 
show. 
ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਿਚਆਰੋਵਾ ॥ 
Worship the true Lord truthfully. God is truly genuine. 
ਕੂਿੜ ਲਿਬ ਜਾਂ ਥਾਇ ਨ ਪਾਸੀ ਅਗੈ ਲਹੈ ਨ ਠਾਓ  
Falsehood and greed will not go to destiny. No place for 
you in the next world. 
ਅੰਤਿਰ ਆਉ ਨ ਬੈਸਹੁ ਕਹੀਐ ਿਜਉ ਸੁਞੰੈ ਘਿਰ ਕਾਓ ॥ 
God lives in you like a crow in an empty house. You do 



not offer Him even to sit?   
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਡਾ ਵੇਛੋੜਾ ਿਬਨਸੈ ਜਗੁ ਸਬਾਏ ॥ 
Birth and death is great separation, but the whole world 
separates! 
ਲਿਬ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਖੜਾ ਰੂਆਏ ॥੧॥ 
In greed of worldly wealth you forgot that death hovers 
over the head. ||1|| 
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ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਿਮਿਲ ਿਮਿਲ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥ 
O elder, let us embrace each other and wish each other 
well.   
ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮਲੁੇ ਨ ਚੁਕਈ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥ 
O elder, true love that beloved created does not vanish; 
let us pray our beloved. 
ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਿਤ ਕਰੇਵਹੋ ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੋ ॥ 
Wish well and worship God. What to say about those who 
are already united?   
ਇਿਕ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹ ੁਥਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥ 
Some forgot God’s name their home, realize the truth 
through guru’s teaching. 
ਜਮ ਮਾਰਿਗ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥ 
Enticed by guru’s teaching, do not go on the path of 
death. It is true forever. 
ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਿਮਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ ॥੨॥ 
The friends met with luck. Meeting the guru broke the 
chains of death. ||2|| 
ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਿਹ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇਆ ॥ 
O elder, you came naked in the world. The pain and 
pleasure are due to your previous deeds. 
ਿਲਿਖਅੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥ 
The pre-ordained destiny that you previously earned 
does not change.  
ਬਿਹ ਸਾਚੈ ਿਲਿਖਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਬਿਖਆ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 
God wrote your good or bad deeds. As God asks that is 
what you do! 
ਕਾਮਿਣਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਿਲ ਤਾਗਾ ॥ 
The charmer worked her charms. Strung the multi-
colored thread around the neck. 
ਹੋਛੀ ਮਿਤ ਭਇਆ ਮਨੁ ਹਛੋਾ ਗੁੜੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥ 



The intellect and the mind became shallow. It is like a 
bee in the sweet. 
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਿਲ ਭੀਤਿਰ ਨਾਂਗੋ ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥ 
The faithless came into the world naked and taken away 
naked! ||3|| 
ਬਾਬਾ ਰੋਵਹੁ ਜੇ ਿਕਸੈ ਰੋਵਣਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਬੰਿਧ ਪਠਾਇਆ ਹੈ ॥ 
O elder; weep as you want; but the beloved soul is tied 
and taken away. 
ਿਲਿਖਅੜਾ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੀਐ ਦਿਰ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥ 
The pre-ordained record cannot be erased; the summons 
came from  Lord’s court. 
ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਇਆ ਰੰੁਨੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ॥ 
The messenger comes by God’s will and the mourners 
begin to mourn. 
ਪੁਤ ਭਾਈ ਭਾਤੀਜੇ ਰੋਵਿਹ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ  
Sons, brothers, nephews and very dear friends weep and 
wail. 
ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮਇੁਆ ਨਾਲੇ 
They cry in fear and talk about his virtues, but no one 
dies with him. 
ਨਾਨਕ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਜਾਣ ਿਸਜਾਣਾ ਰੋਵਿਹ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak, the wise from all ages weep missing God 
intently. ||4||5|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ  Wadahans, Third Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਰ੍ਭੁ ਸਚੜਾ ਹਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਾਰਜੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ 
Praise the true Lord that does everything. 
ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਕਬਹੂ ਬੈਸਈ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ  
The soul-bride never is a widow, she will never have to 
endure sadness. 
ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸਗੁੋ ਅਨਿਦਨੁ ਰਸ ਭੋਗ ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਸਮਾਣੀ ॥ 
She is never sad, enjoys pleasure day and night and 
merges with Lord. 
ਿਜਿਨ ਿਪਰ੍ਉ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ਬੋਲੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
She who realizes the beloved designer of fate speaks 
sacred words. 
ਗੁਣਵੰਤੀਆ ਗੁਣ ਸਾਰਿਹ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਸਮਾਲਿਹ ਨਾ ਕਦੇ ਲਗੈ ਿਵਜੋਗੋ ॥      
The virtuous gather virues by missing the husband Lord 



and never feel sad. 
ਸਚੜਾ ਿਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੋ ॥੧॥ 
Praise the true husband Lord that does everything. ||1|| 
ਸਚੜਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Realize the true Lord through guru’s teachings. He will 
unite you with Him. 
ਸਾ ਧਨ ਿਪਰ੍ਅ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
That soul-bride is imbued with husband’s love, who 
eliminates her ego. 
ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਫਿਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
Eliminating ego the death does not bother. The guru-
willed realize this. 
ਕਾਮਿਣ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਅੰਤਿਰ ਿਭੰਨੀ ਿਮਿਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥ 
Realizing the life of the world, the desire of the soul-bride 
is fulfilled and she is filled with love. 
ਸਬਦ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਜੋਬਿਨ ਮਾਤੀ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਏ ॥ 
Imbued with guru’s teachings, the soul-bride intoxicated 
with youth is embraced by the husband Lord. 
ਸਚੜਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
Realize the true Lord through guru’s teachings. He will 
unite you with Him. ||2|| 
ਿਜਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹਉ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥ 
The saints who realized the husband Lord; I go and ask 
them! 
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ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਿਪਰੁ ਸਚੜਾ ਿਮਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
I serve them eliminating ego and unite with Lord with 
ease. 
ਿਪਰੁ ਸਚਾ ਿਮਲੈ ਆਏ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ਸਾਿਚ ਸਬਿਦ ਧਨ ਰਾਤੀ ॥ 
The soul-bride intoxicated by guru’s true teaching meets 
the true Lord and does true deeds. 
ਕਦੇ ਨ ਰਾਂਡ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਅੰਤਿਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥ 
She attained peace and will never be a widow; always a 
happy soul-bride. 
ਿਪਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰ ੇਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
The Lord fully abides everywhere and she enjoys peace 
intuitively realizing Him. 
ਿਜਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹਉ ਿਤਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥੩॥ 
The saints who realized their husband Lord; I go and ask 



them! ||3|| 
ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਿਮਲਹ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਲਾਗਹ ਸਾਚੇ ਪਾਏ ॥ 
If one falls at guru’s feet, she will unite with the separated 
husband Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
Guru is always kind. Guru’s teaching eliminates the bad 
deeds. 
ਅਉਗੁਣ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ ਸਚੇ ਹੀ ਸਿਚ ਰਾਤੀ ॥ 
Guru’s teaching eliminates bad deeds and duality. She 
gets imbued with truth. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮ ੈਗਈ ਭਰਾਤੀ ॥ 
She attains peace through guru’s teaching and ego 
departs o sister. 
ਿਪਰੁ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ॥ 
O Nanak the pure and bestowal of peace beloved Lord is 
realized through guru’s teaching. 
ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਿਮਲਹ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਲਾਗਹ ਸਾਚੇ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥ 
If she falls at guru’s feet, she will unite with the husband 
Lord. ||4||1|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਸੁਿਣਅਹੁ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਹੋ ਿਪਰੁ ਸੇਿਵਹੁ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Listen, O God’s brides: serve your husband Lord 
contemplating guru’s teaching. 
ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਿਪਰੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮਠੁੀ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥ 
The worthless bride does not realize her Husband Lord; 
she is deluded; forgetting her Husband Lord she weeps! 
ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਸੰਮਾਿਲ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਿਰ ਨਾ ਿਪਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥ 
If she weeps reciting the husband Lord the essence of 
virtues. Then neither husband dies nor leaves.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਸਾਚੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਸਮਾਏ  
The guru-willed realize God through guru’s teachings and 
enjoy His love. 
ਿਜਿਨ ਅਪਣਾ ਿਪਰੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ਕੂਿੜ ਮੁਠੀ ਕੂਿੜਆਰੇ ॥ 
She who does not know her Husband Lord the architect 
of destiny, is deluded by falsehood. she is also false. 
ਸੁਿਣਅਹੁ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਹੋ ਿਪਰੁ ਸੇਿਵਹੁ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥ 
Listen O God’s brides; serve your husband Lord 
contemplating guru’s teaching. ||1|| 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਿਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 



He created the whole world; the world comes and goes. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਖੁਆਇਅਨੁ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥ 
The love of worldly wealth ruins the world; people die and 
re-born again and again. 
ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਵਧਿਹ ਿਬਕਾਰਾ   ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਮੂਠੀ ॥ 
Dieing and re-born again and again the sins increase; 
because they are robbed without divine wisdom. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਪਰ ੁਨ ਪਾਇਓ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਰੋਵੈ ਅਵਗੁਿਣਆਰੀ ਝੂਠੀ ॥ 
Cannot realize the husband Lord without guru’s teaching. 
The life goes waste and the virtueless cries! 
ਿਪਰੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਕਸ ਨੋ ਰੋਈਐ ਰੋਵੈ ਕੰਤੁ iਵਸਾਰੇ ॥ 
No one weeps for God the love of life, instead weep for 
the beloved husband. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਿਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥੨॥ 
He created the whole world; the world comes and goes. 
||2|| 
ਸੋ ਿਪਰੁ ਸਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥ 
The Husband Lord is true forever; He does not die and 
He does not leave. 
ਭੂਲੀ ਿਫਰੈ ਧਨ ਇਆਣੀਆ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥ 
The ignorant soul-bride wanders in delusion; like a widow 
she loves others. 
ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਾਇਆ ਮਿੋਹ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥ 
The widow in love of worldly wealth and false attachment 
suffers; the life decreases and the body weakens. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਆਇਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਸੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ॥ 
Whatever comes has to go; through the love of duality, 
she suffers in pain. 
ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੂਝੈ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਲੂਝੈ ਲਿਬ ਲੋਿਭ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
Attached to worldly wealth she does not think of death; 
she is greedy. 
ਸੋ ਿਪਰੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥੩॥ 
The husband Lord is true forever. He does not die and he 
does not leave.  
ਇਿਕ ਰੋਵਿਹ ਿਪਰਿਹ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਿਪਰੁ ਨਾਲੇ ॥ 
She weeps due to separation from the husband. The 
blind does not know that the Lord is with her. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਚਾ ਿਪਰੁ ਿਮਲੈ ਅੰਤਿਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 
By guru’s grace the true husband Lord is realized by 



missing him in the heart. 
ਿਪਰੁ ਅੰਤਿਰ ਸਮਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਨਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਦੂਰੇ ॥ 
Recite God in the mind; He is always with you. The self-
willed think him to be far away. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਰੁਲੈ ਰੁਲਾਇਆ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਤਾ ਹਦੂਰੇ ॥ 
This worthless body of those who did not realize God 
inside them rots in dust!  
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ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਈ ਿਪਰੁ ਅੰਤਿਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 
O Nanak, that soul-bride units with Husband Lord who 
recites God in the mind all thwe time. 
ਇਿਕ ਰੋਵਿਹ ਿਪਰਿਹ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਿਪਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥੪॥੨॥ 
Some weep separated from their Husband Lord; the blind 
do not know that God is with them. ||4||2|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla: 
ਰੋਵਿਹ ਿਪਰਿਹ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਿਪਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 
Separated from the husband they weep but my true Lord 
is always with me. 
ਿਜਨੀ ਚਲਣੁ ਸਹੀ ਜਾਿਣਆ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
Those who know that they must depart, serve the guru 
reciting God’s name. 
ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Recite God the guru who is with you; serving guru attains 
peace. 
ਸਬਦੇ ਕਾਲੁ ਮਾਿਰ ਸਚੁ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇਆ ॥ 
Through guru’s teaching, eliminate death and enshrine 
the true Lord in the mind; they shall not have to come and 
go again. 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ  
True is the Lord, true is His name; He watches everything 
graciously. 
ਰੋਵਿਹ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਿਪਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥੧॥ 
They weep due to separation from husband, my true Lord 
is always with me. ||1|| 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੈ ਿਕਵ ਿਮਲਾਂ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥ 
My God the master is highest of all; how can I meet with 
my beloved? 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਿਮਲੀ ਿਪਰੁ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Meeting the guru attains peace enshrining the beloved in 



the mind.  
ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰੇ ਨੇਹੁ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਿਪਰੁ ਿਦਸੈ ॥ 
The beloved is realized through the guru, enshrining him 
in the mind with love. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਕਚਾ ਚੋਲਾ ਿਤਤੁ ਪੈਧੈ ਪਗੁ ਿਖਸੈ ॥ 
The love of the worrldy wealth is a false wear. Wearing 
the steps slip. 
ਿਪਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸੋ ਸਚਾ ਚੋਲਾ ਿਤਤੁ ਪੈਧੈ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
The gown that is dyed with beloved’s color is the true 
gown; wearing that quenches thirst. 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੈ ਿਕਉ ਿਮਲਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥ 
My master is the highest of all. How can I meet my 
beloved? ||2|| 
ਮੈ ਪਰ੍ਭੁ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਿਣਆਰੇ ॥ 
I realized my true Lord; the other worthless ones have 
gone astray. 
ਮੈ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੜੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
I enjoy my beloved all the time contemplating guru’s 
teaching.  
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਨਾਰੇ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Contemplating guru’s teaching the bride is imbued in 
Lord’s love. I realized my beloved meeting the guru. 
ਅੰਤਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਗਇਆ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
Imbued in the heart intoxicated in peace; the enemy and 
sufferings departed. 
ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੰਉ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਾਂ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ   ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Surrending mind and body to the guru the mind becomes 
happy and the pain of greed is eradicated.  
ਮੈ ਿਪਰੁ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਿਣਆਰੇ ॥੩॥ 
I realized the true Lord; the other virtueless are lost. ||3|| 
ਸਚੜੈ ਆਿਪ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥ 
The true Lord created the world; it is pitch dark without 
the guru. 
ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਆਿਪ ਿਮਲੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਿਪਆਰ ੋ 
He unites us with him and bestows love. 
ਆਪੇ ਦੇਇ ਿਪਆਰੋ ਸਹਿਜ ਵਾਪਾਰੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He bestows love and peaceful business of love; the guru-
willed reform their life. 
ਧਨੁ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਿਚਆਰੋ ॥ 



He who eliminates ego; his coming into the world is 
blessed and he is accepted as true in God’s court. 
ਿਗਆਿਨ ਰਤਿਨ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਹਆੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਪਆਰੋ ॥ 
O Nanak loving God’s name enlightens the soul and 
attains divine wisdom. 
ਸਚੜੈ ਆਿਪ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥੪॥੩॥ 
The true Lord created the world; it is pitch dark without 
the guru. ||4||3|| 
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Wadahans, Third Mahalla:    
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਏ ॥ 
This body is getting old and it will vanish. 
ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰੁ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ  
Those protected by the guru are saved, others die and 
reborn and continue coming and going. 
ਹੋਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਵਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
They keep taking birth and die and repent in the end. 
Peace is not attained without God’s name.  
ਐਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮਿੁਖ ਹੈ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥ 
Whatever one earns here reaps the reward. The self-
willed lose honor.  
ਜਮ ਪੁਿਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੁ ਨਾ ਿਤਥੈ ਭਣੈ ਨ ਭਾਈ ॥ 
It is pitch dark and dustbowl in the city of death. No 
brother or sister is there. 
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਈ ॥੧॥ 
This body is getting old and it will vanish. ||1|| 
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਸਿਤਗੁਰੁ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The body becomes like gold, when the true guru unites 
one with Him. 
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ਭਰ੍ਮੁ ਮਾਇਆ ਿਵਚਹੁ ਕਟੀਐ ਸਚੜੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥ 
Eliminating doubt and worldly wealth one merges with 
true Lord. 
ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Merge in the true name and sing God’s praises; peace 
attains meeting the beloved.   
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਵਚਹੁ ਹੰਉਮ ੈਜਾਏ ॥ 
One becomes content forever and eliminates ego. 
ਿਜਨੀ ਪੁਰਖੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਨ ਕੈ ਹੰਉ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥ 
Those who enshrine God’s name in the mind, I touch 



their feet. 
ਕਾਂਇਆ ਕੰਚਨੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
The body becomes like gold, when the true guru unites 
one with Him. ||2|| 
ਸੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥ 
One truly praises God if the guru guides him. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਿਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥ 
Without the guru they are lost in doubt; how will they 
show their faces hereafter? 
ਿਕਆ ਦੇਿਨ ਮੁਹੁ ਜਾਏ ਅਵਗੁਿਣ ਪਛੁਤਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ 
They did bad deeds and regret doing so; how will they 
show their faces hereafter. 
ਨਾਿਮ ਰਤੀਆ ਸ ੇਰੰਿਗ ਚਲੂਲਾ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਏ ॥ 
Dyed by God’s true love, they merge with the beloved. 
ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਈ ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ਜਾਏ ॥ 
There is no one as great as God. Who do I go and tell 
this? 
ਸੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥੩॥ 
One truly praises God if the guru teaches him. ||3|| 
ਿਜਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਸਲਾਿਹਆ ਹੰਉ ਿਤਨ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥ 
Those who truly praise God, I touch their feet. 
ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਿਨਰਮਲੇ ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਮਲੁ ਸਭ ਜਾਏ ॥ 
They are truly pure; meeting them eliminates all the filth. 
ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਮਲੁ ਸਭ ਜਾਏ ਸਚੈ ਸਿਰ ਨਾਏ ਸਚੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Meeting them, all the filth is eliminated; bathing in the 
pool of truth, one becomes truthful intuitively. 
ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ॥ 
The guru made me realize the Name of formless 
unfathomable imperceptible Lord. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਏ ॥ 
Imbued in God’s love one worships God day and night O 
Nanak; he merges with God. 
ਿਜਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਿਧਆਇਆ ਹੰਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੪॥੪॥ 
Those who truly worship God, I touch their feet. ||4||4|| 
ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਲਲਾਂ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਿਨ ਗਾਵਣੀ 
Vaar Of Wadahans, Fourth Mahalla: To Be Sung In The 
Tune Of Lalaa-Behleemaa: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਸਲੋਕ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਿਰ  
One, dyed by guru’s teaching enshrines God’s name in 
the mind is a real swan. 
ਸਚੁ ਸੰਗਰ੍ਹਿਹ ਸਦ ਸਿਚ ਰਹਿਹ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਿਪਆਿਰ ॥ 
He gathers truth, remain always truthful and love the true 
name. 
ਸਦਾ ਿਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਦਿਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
One who is blessed by God remains pure and the filth 
does not touch him. 
ਨਾਨਕ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਜੋ ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਿਹ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥ 
Says Nanak that he praises those who recite God 
forever. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮੈ ਜਾਿਨਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾ ਮੈ ਕੀਆ ਸੰਗੁ ॥ 
When I realized that he is a real swan, I accompanied 
him! 
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਤ ਜਨਿਮ ਨ ਦੇਦੀ ਅੰਗੁ ॥੨॥ 
If I knew that it is a heron, I would not accompany him in 
my life. ||2|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹੰਸਾ ਵੇਿਖ ਤਰੰਿਦਆ ਬਗਾਂ ਿਭ ਆਯਾ ਚਾਉ ॥ 
Seeing the swans swimming, the herons became 
envious. 
ਡੁਿਬ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਿਸਰੁ ਤਿਲ ਉਪਿਰ ਪਾਉ ॥੩॥ 
The poor heron died drowning with head down and feet 
up. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਆਿਪ ਹੈ ਆਿਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ 
You are You and You created the creation. 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ  
You are the formless Lord; there is no other than You. 
ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ੁਹੈ ਤੂ ਕਰਿਹ ਸੁ ਥੀਆ  
You are all-powerful cause of causes; what You do, 
happens. 
ਤੂ ਅਣਮੰਿਗਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਸਭਨਾਹਾ ਜੀਆ  
You give gifts to all beings without asking. 
ਸਿਭ ਆਖਹੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਜਿਨ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਦੀਆ ॥੧॥ 
All of you, praise the guru who gave the gift of God’s 



name to recite. ||1|| 
Page 586 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਿਨਰਭਉ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੋਇ ॥ 
The entire universe is in fear; only the Lord is carefree. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਥੈ ਭਉ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Serving the guru, God abides in the mind; then there is 
no more concern. 
ਦੁਸਮਨੁ ਦੁਖੁ ਿਤਸ ਨੋ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 
The enemy and pain do not come close to him and no 
one can rob him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰਆ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੁਹਇੋ ॥ 
The guru-willed realizes in his mind; whatever God does 
happens! 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਤ ਰਖਸੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਇੋ ॥੧॥ 
O Nanak, He  preserves one’s honor and resolves our 
affairs. ||1||- 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਿਕ ਸਜਣ ਚਲੇ ਇਿਕ ਚਿਲ ਗਏ ਰਹਦੇ ਭੀ ਫੁਿਨ ਜਾਿਹ ॥ 
Some friends are leaving, some have left and those 
remaining will leave! 
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸ ੇਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਿਹ ॥ 
Those who do not serve the guru, regret coming and 
going. 
ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, those attuned to truth do not separate; serving 
the guru, they merge in the Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਤਸੁ ਿਮਲੀਐ ਸਿਤਗੁਰ ਸਜਣੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 
Meet the guru the friend, who has the virtuous God 
enshrined in the mind. 
ਿਤਸੁ ਿਮਲੀਐ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ੀਤਮੈ ਿਜਿਨ ਹੰਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥ 
Meet the beloved guru who has subdued ego from within. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹ ੈਿਜਿਨ ਹਿਰ ਉਪਦੇਸ ੁਦੇ ਸਭ ਿਸਰ੍ਿਸ੍ਟ ਸਵਾਰੀ ॥ 
Blessed is the perfect guru, who saved the universe by 
teaching God’s sermon. 
ਿਨਤ ਜਿਪਅਹੁ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਭਉਜਲ ਿਬਖੁ ਤਾਰੀ ॥ 
O saints, recite God’s name constantly and cross over 
the terrifying world-ocean. 



ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਗੁਰ ਿਵਟਿੜਅਹੁ ਹਉੰ ਸਦ ਵਾਰੀ ॥੨॥ 
I praise the guru who taught God’s sermon to me. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 
Serving the guru is the essence of peace. 
ਐਥੈ ਿਮਲਿਨ ਵਿਡਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
Doing so, one obtains honor here and salvation in the 
court of the Lord. 
ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਪੈਨਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
Do truthful deeds, wear truthful clothes and take support 
of the true name. 
ਸਚੀ ਸੰਗਿਤ ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Associating with truthful obtains truth and love of the true 
name. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਹਰਖੁ ਸਦਾ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰੁ  
Through guru’s true teaching attains happiness truly in 
true court. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak the one whom God blesses serves the guru. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹੋਰ ਿਵਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਵਾਸੁ  
Serving others is a show business. His life and living is 
unworthy. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛੋਿਡ ਿਬਖੁ ਲਗੇ ਿਬਖੁ ਖਟਣਾ ਿਬਖੁ ਰਾਿਸ  
Leaving nectar he eats poison. He earns poison and 
poison is his wealth. 
ਿਬਖੁ ਖਾਣਾ ਿਬਖੁ ਪੈਨਣਾ ਿਬਖੁ ਕੇ ਮੁਿਖ ਿਗਰਾਸ  
His eating wearing and his mouth is filled with poison. 
ਐਥੈ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ਮੁਇਆ ਨਰਿਕ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
He earns pain and suffeing here and goes to hell after 
death. 
ਮਨਮੁਖ ਮੁਿਹ ਮਲੈੈ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕਰੋਿਧ ਿਵਣਾਸੁ ॥ 
The self-willed has a dirty face, he does not realize guru’s 
teaching and he is destroyed by lust and arrogance. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋਿਡਆ ਮਨਹਿਠ ਕੰਮੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥ 
He gave up the love of the guru. Because of stubborn 
ego his deeds do not bear fruit.  
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧ ੇਮਾਰੀਅਿਹ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਿਸ  



He is tied and killed in the city of death. No one listens to 
his prayer. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੨॥ 
O Nanak, one acts according to the pre-ordained destiny; 
the guru-willed enshrines God’s name in the mind. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
Serve the guru, O devotee; who implants God’s name in 
the mind. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਿਜਿਨ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਾਇਆ ॥ 
Worship the guru day and night who teaches us to recite 
God the master of the universe. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਖਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕਾ ਹਿਰ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥ 
See the face of the guru again and agin, who showed 
God’s way. 
ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵਹੁ ਿਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
Let everyone fall at the feet of the guru who eliminated 
the dark false attachment. 
ਸੋ ਸਤਗੁਰੁ ਕਹਹੁ ਸਿਭ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ ॥੩॥ 
Let everyone praise the guru who filled us with the 
treasure of God’s worship. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ  
The hunger departs meeting the guru. It does not depart 
by imitating. 
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ਦੁਿਖ ਲਗੈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਿਫਰੈ ਅਗੈ ਦੂਣੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
When one feels pain; he goes door to door and suffers 
more punishment ahead. 
ਅੰਦਿਰ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇਓ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਇ ॥ 
He does not find inner peace and he eats what he gets? 
ਮਨਹਿਠ ਿਜਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖੁ ਮਨਾਇ ॥ 
He begs with his stubborn mind and annoys those who 
give. 
ਇਸੁ ਭੇਖੈ ਥਾਵਹ ੁਿਗਰਹੋ ਭਲਾ ਿਜਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ  
It is better to be householder than an imitating beggar; at 
least he gives to someone; 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਿਤਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥ 
Those dyed by guru’s teaching realize; the others are 



deluded in doubt. 
ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ  
You get what you earn; cannot say anymore? 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵਿਹ ਸੇ ਭਲੇ ਿਜਨ ਕੀ ਪਿਤ ਪਾਵਿਹ ਥਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, those pleasing to the Lord are good; He 
upholds their honor. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 
Serving the guru attains eternal peace. Pain of birth and 
death departs. 
ਿਚੰਤਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਅਿਚੰਤੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ  
He does not worry anymore and the carefree Lord comes 
to dwell in his mind. 
ਅੰਤਿਰ ਤੀਰਥੁ ਿਗਆਨੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥ 
The sacred shrine of divine wisdom is in the mind. The 
guru reveals it. 
ਮੈਲੁ ਗਈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਤੀਰਿਥ ਨਾਇ ॥ 
Bathing in pool of nectar eliminates the filth and mind 
becomes pure. 
ਸਜਣ ਿਮਲੇ ਸਜਣਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ॥ 
Friend meets the friend through guru’s true teachings. 
ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Divine wisdon realized at home and the soul merged with 
soul. 
ਪਾਖੰਿਡ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡਈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥ 
The devil of death does not spare the hypocrite; he takes 
him away in dishonor. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name are saved; they 
attune to the true Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਤਤੁ ਜਾਇ ਬਹਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਕਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥ 
Go and sit in devotee’s company where God’s name is 
churned. 
ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਹਿਰ ਤਤੁ ਨ ਖੋਈਐ  
Recite God’s name peacefully and slowly so that you do 
not lose the essence. 
ਿਨਤ ਜਿਪਅਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈਐ ॥ 
Recite God’s name day and night forever and you get 



accepted in God’s court. 
ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੂ ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਲਾਿਟ ਿਲਖੋਈਐ ॥ 
One who has the pre-ordained destiny meets the guru. 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕੰਉ ਸਿਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕੀ ਹਿਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਐ ॥੪॥ 
All bow down to that guru who talks about God all the 
time. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਜਣ ਿਮਲੇ ਸਜਣਾ ਿਜਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The friends who love the guru meet similar friends. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਤਨੀ ਿਧਆਇਆ ਸਚੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Together they recite God’s name with love. 
ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਿਰ ॥ 
Mind conquers the mind through guru’s unlimited 
teaching. 
ਏਿਹ ਸਜਣ ਿਮਲੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਿਜ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
Those friends united by the Creator do not separate 
again. 
ਇਕਨਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਈਆ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰਿਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Some do not believe in seeing the guru; they do not 
contemplate guru’s teaching. 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਕਾ ਿਕਆ ਿਵਛੁੜੈ ਿਜਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The separated are separated! They are those who love 
duality. 
ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥ 
The friendship with the self-willed lasts few days only. 
ਇਸੁ ਪਰੀਤੀ ਤੁਟਦੀ ਿਵਲਮੁ ਨ ਹੋਵਈ ਇਤੁ ਦੋਸਤੀ ਚਲਿਨ ਿਵਕਾਰ ॥   
This friendship is broken in an instant; this friendship 
leads to bad taste. 
ਿਜਨਾ ਅੰਦਿਰ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ ਨਾਿਮ ਨ ਕਰਿਹ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Those who do not love the Lord and do not love His 
name. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਿਸਉ ਿਕਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਿਜ ਆਿਪ ਭੁਲਾਏ ਕਰਤਾਿਰ ॥੧॥ 
Those whom God misleads, why to be friend with them O 
Nanak? ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਿਕ ਸਦਾ ਇਕਤੈ ਰੰਿਗ ਰਹਿਹ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
Some are always imbued with God’s love; I praise them. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਿਤਨ ਕਉ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 
I offer my body mind and wealth to them, bow down and 



touch their feet. 
ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥ 
The mind gets satisfied meeting them and the greed and 
hunger disappear. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, those attuned to God’s name devotionally are 
happy forever. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ॥ 
I praise the guru who tells God’s sermon to me. 
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ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
I praise the guru forever who created the process of 
worshipping God. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ਹੈ ਿਜਥੈ ਿਕਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥ 
That beloved guru is always with me; he saves me 
everywhere. 
 ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 
Blessed is the guru, who imparts understanding of the 
Lord. 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ 
॥੫॥ 
O Nanak, praise the guru, who bestowed God’s name on 
me and fulfilled my desire. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਦਾਧੀ ਜਿਲ ਮੁਈ ਜਿਲ ਜਿਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ 
Consumed by desire, the world burns and cries while 
dieing. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਫਿਰ ਜਲੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ 
If one meets the soothing guru, he does not burn again. 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਨਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀ ਿਜਚਰੁ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, without God’s name, no one is carefree till he 
contemplates guru’s teaching. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਭੇਖੀ ਅਗਿਨ ਨ ਬੁਝਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
Wearing ceremonial robes, the fire does not extinguish, 
the mind is filled with worry. 
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨਾ ਮਰੈ ਿਤਉ ਿਨਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Destroying snake’s hole does not kill the snake; that is 



the work of those without the guru. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ  
Serving the bestowal guru, his teachings enshrine in the 
mind. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਿਤ ਹੋਇ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਇ ॥ 
The mind and body are soothed and become peaceful 
and the fire of desire extinguishes. 
ਸੁਖਾ ਿਸਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ਜਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Eliminating ego attains highest peace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The guru-willed attuned to truth become detached. 
ਿਚੰਤਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਜਾ ਆਘਾਇ ॥ 
Anxiety does not affect him at all; he is satisfied and 
satiated with God’s name. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹ ਛੂਟੀਐ ਹਉਮ ੈਪਚਿਹ ਪਚਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, without God’s name no one is saved; they are 
ruined by ego. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨੀ ਪਾਇਅੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ॥ 
Those who recite God’s name attain complete peace. 
ਸਭੁ ਜਨਮ ੁਿਤਨਾ ਕਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ਭੁਖਾ ॥ 
Fruitful is the life of those, who are hungry for God’s 
name in the mind. 
ਿਜਨੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਆਰਾਿਧਆ ਿਤਨ ਿਵਸਿਰ ਗਏ ਸਿਭ ਦੁਖਾ ॥ 
Those who worship God through guru’s word forget all 
pain and suffering. 
ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਗੁਰਿਸਖ ਹੈ ਿਜਨ ਨਾਹੀ ਿਚੰਤ ਪਰਾਈ ਚੁਖਾ ॥ 
Those guru’s students are good saints, who have no 
worry other than God. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਤਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਿਜਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲ ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ ॥੬॥ 
Blessed is the guru, whose mouth tastes the sacred fruit 
of Lord’s Name. ||6|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਕਿਲ ਮਿਹ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ  
In today’s age the devil of death is the killer, who acts as 
per order.  
ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖਾ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 
Those protected by the guru are saved, the self-willed are 
punished. 



ਜਮਕਾਲੈ ਵਿਸ ਜਗੁ ਬਾਂਿਧਆ ਿਤਸ ਦਾ ਫਰੂ ਨ ਕੋਇ ॥ 
The world is under the control of devil of death; no one 
can stop him. 
ਿਜਿਨ ਜਮੁ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
The guru-willed serves the Creator of the devil of death 
and suffers no pain. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਮੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ੇਿਜਨ ਮਿਨ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed who enshrines God in the mind; 
the devil of death serves him. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਏਹਾ ਕਾਇਆ ਰੋਿਗ ਭਰੀ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The body is sick. The sickness of ego does no leave 
without guru’s teaching. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇ ॥ 
One becomes pure meeting the guru and enshrines 
God’s name in the mind.  
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖੁ ਿਵਸਿਰਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥ 
Nanak recites God’s name the bestowal of happiness 
and the sufferings depart with ease. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਿਨ ਜਗਜੀਵਨੁ ਉਪਦੇਿਸਆ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦਾ ਘੁਮਾਇਆ ॥ 
I praise the guru who teaches the sermon of the life of the 
world the Lord! 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ਿਜਿਨ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
I praise the guru who speaks God’s name the destroyer 
of fate. 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਿਜਿਨ ਹਉਮ ੈਿਬਖੁ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
I praise the guru who eradicated the fatal sickness of 
ego. 
ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਵਡ ਪੰੁਨੁ ਹ ੈਿਜਿਨ ਅਵਗਣ ਕਿਟ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ॥ 
Great are the virtues of the guru, who erased evil and 
enshrined virtues in me. 
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ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਤਨ ਕਉ ਭੇਿਟਆ ਿਜਨ ਕੈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 
Those with pre-ordained destiny meet the guru. ||7|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥ 
The guru-willed; who become humble worshipping God.  
ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਿਰ ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਆ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 



They are bestowed with the treasure of worship from 
destiny, no one can erase it. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 
They have realized the true Lord the priceless treasure of 
virtues.  
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੇ ਿਫਿਰ ਿਵਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed unite with the Lord; they never 
separate again. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਿਕਆ ਓਹੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
He who does not worship the guru, what can he 
contemplate? 
ਸਬਦੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਿਬਖੁ ਭੂਲਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 
He did not realize the essence of guru’s teaching; the 
ignorant is lost. 
ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The blind ignorant performs all sorts of rituals; he is in 
love with duality. 
ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ਜਮੁ ਮਾਿਰ ਕਰੇ ਿਤਨ ਖੁਆਰੁ ॥ 
Those who take unjustified pride in them; the devil of 
death beats and humiliates them. 
ਨਾਨਕ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, who else is there to ask? The Lord is the 
bestowal. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ  
You, O Creator know everything; all beings belong to 
You. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਤੂ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਿਕਆ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ॥ 
Those pleasing to You, You unite them with You; what 
can the poor creatures do? 
ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ੁਹੈ ਸਚੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ  
You are all-powerful, the cause of causes, the true 
Creator; 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਿਪਆਿਰਆ ਸੋ ਤੁਧੁ ਿਮਲੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
O beloved you unite those guru-willed with you whom you 
want! 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥੮॥ 
I praise my guru who explained the unexplainable to me. 



||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਰਤਨਾ ਪਾਰਖੁ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸ ੁਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ  
Only the jeweler can appraise the jewels. 
ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰੁ  
The ignorant does not know the essence of jewels. He is 
in the dark. 
ਰਤਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹ ੈਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰੁ ॥ 
Guru’s teaching is the jewel, only the knowledgeable can 
understand; 
ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
The fools express their ego. They are ruined in birth and 
death. 
ਨਾਨਕ ਰਤਨਾ ਸੋ ਲਹੈ ਿਜਸੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥ 
O Nanak, those who love God realize the jewel. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ੁਉਚਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ੋ ਿਨਤ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥ 
They recite God’s name all the time. God’s name is their 
daily ritual. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਹਿਰ ਰਖਾ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥ 
If Lord shows His mercy, then I keep Him enshrined in 
my heart. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ ॥ 
They do not serve the true guru, and do not fall in love 
with God. 
ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣਹ ੁਓਇ ਜੀਵਦੇ ਓਇ ਆਿਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
Do not think that they are alive? the Creator killed them. 
ਹਉਮ ੈਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ  
Ego is a terrible disease; they do their deeds in love of 
duality. 
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਿਖ ਜੀਵਿਦਆ ਮੁਏ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, the self-willed are dead while living; forgetting 
God, they suffer in pain. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸੁ ਅੰਤਰੁ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ੈਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਿਭ ਨਮਸਕਾਰੀ ॥ 
Those who have their mind pure, everbody pays respect 
to them. 
ਿਜਸੁ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Those who have treasure of God’s name in them, I praise 



them. 
ਿਜਸੁ ਅੰਦਿਰ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ  
Those who have the discriminating wisdom to recite 
God’s name! 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਮਤੁ ਹੈ ਸਭ ਿਤਸਿਹ ਿਪਆਰੀ ॥ 
That true guru is a friend of all; everyone is dear to Him. 
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਪਸਾਿਰਆ ਗੁਰ ਬੁਿਧ ਬੀਚਾਰੀ ॥੯॥ 
God pervades everywhere; the guru contemplates divine 
wisdom. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Without serving the guru, the soul is bound to do egotistic 
deeds. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
Without serving the guru, no one can reach the destiny. 
He keeps taking birth and keeps coming and going. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਫਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸ ੈਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
Without serving the guru one talks bland. God’s name 
does not enshrine in his mind. 
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ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਨ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, without serving the guru, they are bound and 
killed in the city of death; they depart with blackened 
faces. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਿਤ ਿਜਤੁ ਮੈ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥ 
Burn those rituals that lead to forgetting the beloved Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਿਤ ਿਜਤੁ ਸਾਿਹਬ ਸੇਤੀ ਪਿਤ ਰਹੈ ॥੨॥ 
O Nanak, the practice that preserves my honor with my 
Master; is good. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਹਿਰ ਇਕੁ ਿਧਆਈਐ  
Serve One Lord the great giver; recite One Lord. 
ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਈਐ  
Beg from one Lord the great giver and you obtain the 
reward of your choice.     
ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਤਾ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ ॥ 
If you beg from someone else, you should be ashamed! 
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈਐ ॥ 



One who serves the Lord obtains the reward; his hunger 
is fulfilled. 
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਨ ਅਨਿਦਨੁ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧੦॥ 
Nanak praises those who recite God’s name in the mind 
all the time. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੰਉ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਜਨ ਲਾਇ ॥ 
My beloved is kind to the devotees. He inspires them to 
worship him. 
ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਿਦਤੀਅਨੁ ਿਸਿਰ ਛਤੁ ਸਚਾ ਹਿਰ ਬਣਾਇ ॥ 
The Lord blesses His humble devotees with royalty; He 
puts the crown on their heads. 
ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਿਨਰਮਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ  
Those who do what the guru says are always peaceful 
and pure. 
ਰਾਜੇ ਓਇ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਿਭਿੜ ਮਰਿਹ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਿਹ ॥ 
They are not real kings who die fighting and take birth 
again. 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਕੀ ਵਢੀ ਿਫਰਿਹ ਸੋਭਾ ਮੂਿਲ ਨ ਪਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak without reciting God’s name they are ashamed 
and disgraced. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੁਿਣ ਿਸਿਖਐ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਿਜਚਰੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
Till the guru-willed does not belive in guru’s teachings, he 
cannot appreciate hearing or learning about God.  
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਵਚਹੁ ਭਰ੍ਮ ੁਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
Serving the guru, God’s name enshrines in the mind. The 
fear of doubt departs. 
ਜੇਹਾ ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥ 
As much you believe in the guru, that much it affects you 
and that much you focus on God’s name. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਦਿਰ ਸੋਹਿਨ ਆਗੈ ॥੨॥ 
O Nanak those adorned by God’s name look beautiful 
hereafter. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਗੁਰਿਸਖਾਂ ਮਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਗੁਰੁ ਪੂਜਣ ਆਵਿਹ ॥ 
The guru-willed love God, it is realized by worshipping 
the guru. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਿਹ ਰੰਗ ਿਸਉ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਵਿਹ ॥ 



They trade in God’s name and earn the profit of God’s 
name. 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਭਾਵਿਹ  
The faces of the guru-willed are radiant; they are admired 
in God’s court. 
ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਹਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਿਸਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵਿਹ ॥ 
Guru is treasure of God’s name. The fortunate and 
devotee shares it. 
ਿਤਨਾ ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੰਉ ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਜੋ ਬਹਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ 
॥੧੧॥ 
I praise guru’s followers who recite God’s name sitting or 
standing. ||11|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ  
O Nanak, God’s name is a priceless treasure; the guru-
willed realize it! 
ਮਨਮੁਖ ਘਿਰ ਹਦੋੀ ਵਥੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਭਉਿਕ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਇ ॥੧॥ 
The self-willed are blind; they do not realize the priceless 
treasure in their own home. They die crying ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਿਨਰਮਲੀ ਜੋ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਸਿਚ ਲਾਗੀ ॥ 
This beautiful body that truly attunes to true name is pure.  
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥ 
The guru-willed acquire the true virtues of the formless 
Lord; their affect of doubt departs. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਬੈਰਾਗੀ ॥੨॥ 
O Nanak the guru-willed attains eternal peace and 
misses God all the time. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder (ladder to climb to divine wisdom): 
ਸੇ ਗੁਰਿਸਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਿਜਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਸੁਿਣਆ ਹਿਰ ਕੰਨੀ ॥ 
Blessed, are those guru’s followers who listen to guru’s 
teachings. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਤਿਨ ਹੰਉਮ ੈਦੁਿਬਧਾ ਭੰਨੀ ॥ 
The guru implants God’s name in them, which destroys 
their ego and doubt. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਿਮਤਰ੍ੁ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਿਰ ਿਡਠਾ ਹਿਰ ਜੰਨੀ ॥ 
There is no friend without God’s name. Guru’s devotees 
realize that. 
Page 591      



ਿਜਨਾ ਗੁਰਿਸਖਾ ਕਉ ਹਿਰ ਸੰਤੁਸਟੁ ਹੈ ਿਤਨੀ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ॥ 
The devotees, with whom God is happy, obey the word of 
the guru. 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਿਣ ਵੰਨੀ ॥੧੨॥ 
The guru-willed who recite God’s name are imbued with 
four-fold love of God. ||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖੁ ਕਾਇਰੁ ਕਰੂਪੁ ਹੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨਕੁ ਨਾਿਹ  
The self-willed is coward and ugly; he is ashamed without 
God’s name. 
ਅਨਿਦਨੁ ਧੰਧੈ ਿਵਆਿਪਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਸੁਖੁ ਨਾਿਹ  
Night and day, he is troubled by worldly affairs, he does 
not find peace even in a dream. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਉਬਰਿਹ ਨਾਿਹ ਤ ਬਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed are saved, the others are bound 
and suffer pain. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਦਿਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਿਹ 
The guru-willed practice guru’s teaching and look 
beautiful in God’s court. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਿਹ  
They are peaceful and happy. They are adorned in God’s 
court. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed realize God’s name and merge 
in truth with ease. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਿਹਲਾਿਦ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥ 
The guru-willed Prehlaad attained salvation reciting 
God’s name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਨਿਕ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
The guru-willed Janak was attuned to God devotionally. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਿਸਸਿਟ ਹਿਰ ਉਪਦੇਸ ੁਸੁਣਾਈ ॥ 
The guru-willed Vashisht taught the teachings of the 
Lord. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਿਕਨੈ ਪਾਇਆ ਮੇਰ ੇਭਾਈ ॥ 
Without the guru, no one has found Lord’s name, O 
brother. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਆਿਪ ਲਹਾਈ ॥੧੩॥ 



The Lord blesses the guru-willed with devotional worship. 
||13|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਈਆ ਸਬਿਦ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥ 
One who has no faith in the guru and does not love 
guru’s teaching. 
ਓਸ ਨੋ ਸੁਖੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਵੈ ਸਉ ਗੇੜਾ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ 
He cannot find peace even if he takes birth hundred 
times. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਉ ॥੧॥ 
O Nanak the guru-willed finds peace attuning to God 
devotionally. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਏ ਮਨ ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਖੋਿਜ ਲਹੁ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 
O mind, find such a guru, serving him eliminates the pain 
of birth and death. 
ਸਹਸਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ  
Doubt shall never afflict you; guru’s teaching will burn the 
ego. 
ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਿਲ ਿਵਚਹੁ ਿਨਕਲੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
The veil of falsehood will disappear and truth shall dwell 
in the mind. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਚ ਸੰਜਿਮ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
Peace and happiness shall fill your mind, if you act in 
truth and self-discipline. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਕਰਿਮ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak by God’s grace, the fortunate meets the guru. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਕੈ ਘਿਰ ਦੀਬਾਨੁ ਹਿਰ ਹੋਵੈ ਿਤਸ ਕੀ ਮੁਠੀ ਿਵਿਚ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਆਇਆ ॥ 
One whose house is protected by God, the whole world 
rests in his palm. 
ਿਤਸ ਕਉ ਤਲਕੀ ਿਕਸੈ ਦੀ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਦੀਬਾਿਨ ਸਿਭ ਆਿਣ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥ 
He does not have to compare with anyone. The protector 
God causes everyone to touch his feet. 
ਮਾਣਸਾ ਿਕਅਹੁ ਦੀਬਾਣਹੁ ਕੋਈ ਨਿਸ ਭਿਜ ਿਨਕਲੈ ਹਿਰ ਦੀਬਾਣਹੁ ਕੋਈ ਿਕਥੈ 
ਜਾਇਆ ॥ 
O mortal, what kind of guard is that if anyone escapes! 
None escape from God’s court? 



ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਦੀਬਾਨੁ ਵਿਸਆ ਭਗਤਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਿਤਿਨ ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ ਆਿਣ ਸਿਭ 
ਭਗਤਾ ਅਗੈ ਖਲਵਾਇਆ   
Such a protector abides in devotee’s mind and brings all 
leftovers in front of the devotee. 
ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਿਧਆਇਆ 
॥੧੪॥ 
To recite God’s name is pre-ordained. Only a few guru-
willed recite God! ||14|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਜਗਤੁ ਮੂਆ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Without serving the true guru, the people waste their life 
away. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਿਤ ਦੁਖੁ ਲਗਾ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
In love with duality, they suffer terrible pain; they die and 
reborn again and again. 
ਿਵਸਟਾ ਅੰਦਿਰ ਵਾਸੁ ਹੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਇ  
They live in filth and take birth again and again. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, without God’s name, the devil of death beats 
and you depart regretting. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਪੁਰਖੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹਰੋ ਸਗਲੀ ਨਾਿਰ ਸਬਾਈ ॥ 
In this world, there is one man; all others are His brides. 
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ਸਿਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਿਲਪਤੁ ਰਹੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥ 
He enjoys the hearts of all and remains hidden; His 
virtues cannot be explained. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਵੇਖਾਿਲਆ ਸਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 
He is realized through the pefect guru. Guru’s teachings 
bring realization. 
ਪੁਰਖੈ ਸੇਵਿਹ ਸ ੇਪੁਰਖ ਹੋਵਿਹ ਿਜਨੀ ਹਉਮ ੈਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥ 
Those who serve the Husband Lord become like Him; 
who eliminate the ego through guru’s teaching. 
ਿਤਸ ਕਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕੁ ਵੈਰਾਈ  
He has no rival no obstruction and no enemy. 
ਿਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਹੈ ਸਦਾ ਿਤਸ ੁਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥ 
His rule is unchanging and eternal; He does not come or 
go. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਿਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 



Night and day, His servant serves Him, singing the 
praises of the true Lord. 
ਨਾਨਕੁ ਵੇਿਖ ਿਵਗਿਸਆ ਹਿਰ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
Seeing the greatness of the true Lord Nanak enjoys it. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਸਦ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਿਤਨ ਕੰਉ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥ 
God’s name protects those who enshrine His name in the 
mind.  
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਿਮਤਰ੍ੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
God’s name is father, the mother; God’s name is my 
friend and a companion. 
ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਗਲਾ ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਮਸਲਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਿਨਤ 
ਸਾਰਾ  
I talk and consult with God’s name. God’s name looks 
after me all the time. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਿਤ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੁਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰਾ ॥ 
God’s name is beloved congregation. God’s name is my 
ancestory and family. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ਹਿਰ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਸਦਾ ਕਰੇ 
ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੧੫॥ 
Guru the God bestowed God’s name to Nanak. God 
bestows salvation under all circumstances. 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਜਨ ਕੰਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਸ ੇਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਸਦਾ ਕਮਾਿਹ ॥ 
Those who surrender to the guru always sing God’s 
praises.  
ਅਿਚੰਤੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਤਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥ 
Carefree God’s name enshrines in their mind, they merge 
with God through guru’s teaching. 
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਆਪੇ ਪਾਿਹ  
They attain salvation and redeem their ancestors. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਤਨ ਕੰਉ ਸੰਤੁਸਟੁ ਭਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਪਾਿਹ ॥ 
God is satisfied with those who fall at guru’s feet. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ੈਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਲਾਜ ਰਖਾਿਹ ॥੧॥ 
Mortal Nanak is God’s servant. O God; preserve my 
honor by your grace. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹੰਉਮ ੈਅੰਦਿਰ ਖੜਕੁ ਹੈ ਖੜਕੇ ਖੜਿਕ ਿਵਹਾਇ  



The ego is fear. The egotistic spends his life in fear. 
ਹੰਉਮ ੈਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
Ego is a terrible disease; the egotistic keeps dieing and 
taking birth again and again. 
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ॥ 
Those who have pre-ordained destiny meet the guru the 
God. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak he rises by guru’s grace. Guru’s teaching 
eliminates the ego. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
God’s name is immortal, unfathomable, imperishable , 
Creator the architect of destiny. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਸਰ੍ੇਵਹ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਹਮ ਪੂਜਹ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
I recite God’s name, worship God’s name and my mind is 
imbued with God’s name. 
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਜੇਵਡੁ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਅੰਿਤ ਛਡਾਤਾ ॥ 
I see no other as great as God’s Name; God’s name shall 
save me in the end. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਗੁਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ॥ 
The bestowal guru bestowed God’s name on me. 
Blessed are the mother and father of the guru. 
ਹੰਉ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪੁਣੇ ਕੰਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਜਾਤਾ 
॥੧੬॥ 
I ever bow in respect to my guru; meeting Him I realized 
God’s name! ||16|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The guru-willed who does not serve the guru and does 
not fall in love with God’s name. 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ  
Who does not savor the taste of guru’s teaching will die 
and reborn again and again. 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ ਿਕਤੁ ਆਇਆ ਸੈਸਾਿਰ ॥ 
The blind self-willed does not realize; why he came in the 
world? 
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੰਘ ੇਪਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak those guru-willed whom God blesses; swim 



across the world ocean. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਕੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੋਰੁ ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਮੋਿਹ ਿਪਆਿਸ ॥ 
Only the guru is awake; rest of the world sleeps in 
emotional attachment and desire. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਜਾਗੰਿਨ ਸੇ ਜੋ ਰਤੇ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਗੁਣਤਾਿਸ ॥ 
Those who serve the guru that are imbued by God’s 
virtues remain awake. 
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ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਨੀ ਜਨਿਮ ਮਿਰ ਹੋਿਹ ਿਬਨਾਿਸ ॥ 
The blind, self-willed do not think of God; they are ruined 
through birth and death. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਤਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਜਨ ਕੰਉ ਧੁਿਰ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆਿਸ ॥੨॥ 
O Nanak those with pre-ordained destiny recite God’s 
name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ ਿਜਤੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਭਈ ॥ 
God’s name is my thirty-six course food, I am satisfied 
and satiated eating it. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪੈਨਣੁ ਿਜਤੁ ਿਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨ ਹੋਵਹ ਹੋਰ ਪੈਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਧ 
ਗਈ ॥ 
God’s name is my clothing; wearing it I shall never be 
naked again, and my desire to wear other clothing is 
gone. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮ ਕੰਉ ਸਿਤਗੁਿਰ 
ਕਾਰਕੁਨੀ ਦੀਈ ॥ 
God’s name is my business and commerce; the guru 
gave me the key to it. 
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਕਾ ਹਮ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਿਣ ਗਈ ॥ 
God’s name is entered in my account. Further fear of 
devil of death is gone. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਿਧਆਇਆ ਿਜਨ ਕੰਉ ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ 
ਿਲਖਤੁ ਪਈ ॥੧੭॥ 
The rare guru-willed with pre-ordained destiny recite 
God’s name. ||17|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਜਗਤੁ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
The world is blind and ignorant; they do deeds in duality. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਤਿਨ ਧਾਇ  



All deeds done in duality give pain to the body. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਖੁੁ ਊਪਜੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 
Peace attains by guru’s grace when one adheres to 
guru’s teaching. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ  
He acts according to the true sermon; he recites God’s 
name all the time. 
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ਿਤਤੁ ਲਗੇ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, those whom God inspires, recite God’s name. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹਮ ਘਿਰ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ  
I have store full of the treasure of worship of God’s name 
in my home. 
ਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਦ ਜੀਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰਾ  
The guru is the bestowal of life. The bestowal lives 
forever. 
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰਾ ॥ 
He sings praise of God through guru’s unlimted teachings 
day and night. 
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਿਹ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 
He repeats guru’s teachings all the time that prevails 
through all ages. 
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਸਦਾ ਸੁਿਖ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
This mind forever abides in peace, dealing in peace and 
poise. 
ਅੰਤਿਰ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 
Guru’s divine wisdom and God the jewel is in the mind 
that bestows salvation. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਹੋਵੈ ਦਿਰ ਸਿਚਆਰਾ ॥੨॥ 
O Nanak, one whom God blesses obtains it and is judged 
true in God’s court. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ੋਗੁਰਿਸਖੁ ਕਹੀਐ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਇ ਪਇਆ ॥ 
Blessed are guru’s followers who falls at guru’s feet. 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ੋਗੁਰਿਸਖੁ ਕਹੀਐ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਮਿੁਖ ਰਾਮੁ ਕਿਹਆ ॥ 
Blessed are guru’s followers who say God’s name from 
the mouth. 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ੋਗੁਰਿਸਖੁ ਕਹੀਐ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਿੁਣਐ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ॥ 



Blessed are guru’s followers who are happy hearing 
God’s name. 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ੋਗੁਰਿਸਖੁ ਕਹੀਐ ਿਜਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 
Blessed are guru’s followers who recite God’s name 
serving the guru? 
ਿਤਸੁ ਗੁਰਿਸਖ ਕੰਉ ਹਉੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਗੁਰਿਸਖੁ ਚਿਲਆ 
॥੧੮॥ 
I forever bow respectfully to guru’s follower who adheres 
to guru’s will. ||18|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਨਹਿਠ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ  
No one found God through stubbornness. All got tired 
doing such deeds. 
ਮਨਹਿਠ ਭੇਖ ਕਿਰ ਭਰਮਦੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
The stubborn minded wander in disguise. They suffer 
enticed by duality. 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਮ ੁਨ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Riches, mystic powers and emotional attachments are 
diseases. Due to them God’s name does not enshrine in 
the mind. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ 
Serving the guru, the mind becomes pure, and the 
darkness of ignorance departs. 
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਘਿਰ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
The jewel God’s name reveals in the mind O Nanak with 
ease. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
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ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ  
Did not enjoy guru’s teaching and did not fall in love with 
God’s name. 
ਰਸਨਾ ਿਫਕਾ ਬੋਲਣਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
One, who speaks wishy-washy words with his tongue, is 
ruined again and again. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰਿਤ ਪਇਐ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮਟੇਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, he acts according to previous deeds. No one 
can erase that. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤ ਪਰੁਖੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਹਮ ਕਉ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ॥ 



Blessed is the true being, my guru; meeting him, I found 
peace. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤ ਪਰੁਖੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਹਮ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Blessed is the true being, my guru; meeting him, I 
worship God. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਿਰ ਭਗਤੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਿਜਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਲਵ 
ਲਾਈ ॥ 
Blessed is Lord’s devotee my guru; serving him I 
enshrined God’s name in my mind. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਿਰ ਿਗਆਨੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਿਜਿਨ ਵੈਰੀ ਿਮਤਰ੍ੁ ਹਮ ਕਉ ਸਭ ਸਮ 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਦਖਾਈ  
Blessed is the divine guru; He has taught me to see 
friend and foe alike. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਤਰ੍ੁ ਹਮਾਰਾ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਸਉ ਹਮਾਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਣਾਈ 
॥੧੯॥ 
Blessed is the guru my friend; He has led me to love 
God’s name. ||19|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਿਧ ਿਵਦੇਿਸ ਿਪਰੁ ਿਨਤ ਝੂਰੇ ਸੰਮਹ੍ਾਲੇ ॥ 
Soul-bride’s husband Lord is as if he is in a foreign land 
while living at home. She feels sorry, not being able to 
cherish him. 
ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਿਤ ਰਾਿਸ ਕਰੇ ॥੧॥ 
It does not take long to unite with him, if her intent is 
pure. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂੜੀਆ ਬਾਝੁ ਪਰੀਿਤ ਕਰੇਇ ॥ 
O Nanak, just to talk without love is false.  
ਿਤਚਰੁ ਜਾਣੈ ਭਲਾ ਕਿਰ ਿਜਚਰੁ ਲੇਵੈ ਦੇਇ ॥੨॥ 
He feels good as long as God gives and he receives it. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਿਨ ਉਪਾਏ ਜੀਅ ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ॥ 
The Lord, who created the creatures, also protects them. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਚਾ ਨਾਉ ਭੋਜਨੁ ਚਾਿਖਆ ॥ 
He enjoys the taste of food of sacred true name of God. 
ਿਤਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ਿਮਟੀ ਭਭਾਿਖਆ ॥ 
He is satisfied and satiated, and the hunger is appeased. 
ਸਭ ਅੰਦਿਰ ਇਕੁ ਵਰਤੈ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਲਾਿਖਆ  



One Lord is pervading all, but the rare one realizes Him. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਨਹਾਲੁ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਪਾਿਖਆ ॥੨੦॥ 
Servant Nanak is content with God being on his side. 
||20|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ  
All the living beings of the world see the guru. 
ਿਡਠੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਚਰੁ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Seeing alone does not attain salvation, till he 
contemplates his teaching. 
ਹਉਮ ੈਮੈਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The filth of ego is not removed, and he does not enshrine 
love for God’s name. 
ਇਿਕ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਦੁਿਬਧਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥ 
Those who give up duality and useless deeds, God 
unites them with Him. 
ਨਾਨਕ ਇਿਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਮਿਰ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, some surrender and fall in love with the guru 
on first sight. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨ ਸੇਿਵਓ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਿਰ ॥ 
The foolish, blind ignorant does not serve the guru. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜਲਤਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ  
In love of duality, he endures terrible pain and cries 
burning in pain. 
ਿਜਨ ਕਾਰਿਣ ਗੁਰੂ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸ ੇਨ ਉਪਕਰੇ ਅੰਤੀ ਵਾਰ ॥ 
The reasons he forgot God do not help in the end. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ॥੨॥ 
Through guru’s teachings, Nanak found peace; the 
bestowal was kind to him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਇ ਸ ੁਅਵਰੋ ਕਹੀਐ ॥ 
You are the Creator. I say if there was anyother! 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਆਿਪ ਬੁਲਾਵੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਿਵ ਰਹੀਐ ॥ 
Lord speaks, and causes us to speak; He pervades water 
and land. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਮਾਰ ੈਹਿਰ ਆਪੇ ਛੋਡੈ ਮਨ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ਪਿੜ ਰਹੀਐ ॥ 
God kills or saves; O mind go and remain in God’s 
refuge. 



ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋਈ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਿਲ ਨ ਸਕੈ ਮਨ ਹਇੋ ਿਨਿਚੰਦ ਿਨਸਲੁ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ 
Other than God no one can kill or save. O mind, do not 
worry; be at ease. 
ਉਠਿਦਆ ਬਹਿਦਆ ਸੁਿਤਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲਹੀਐ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧ ੁ
Sitting standing or sleeping recite God all the time O 
Nanak, the guru-willed realize God. ||21||1||declaration|| 
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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 
He came into existence on His own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ 
Sorath First Mahalla, First House, Chau-Padas: 
ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵੇਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ ॥ 
Death comes to all, and all must suffer separation. 
ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਿਸਆਿਣਆ ਆਗੈ ਿਮਲਣੁ ਿਕਨਾਹ  
Go and ask the elders, whether they will meet again in 
the next world! 
ਿਜਨ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਵੀਸਰੈ ਵਡੜੀ ਵੇਦਨ ਿਤਨਾਹ ॥੧॥ 
Those who forget my Lord shall suffer in terrible pain. ||1|| 
ਭੀ ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
So praise the true Lord. 
ਜਾ ਕੀ ਨਦਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By his grace, peace prevails forever. ||Pause|| 
ਵਡਾ ਕਿਰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸੋਇ ॥ 
Praise Him as the greatest; He is, and He shall ever be. 
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਮਾਣਸ ਦਾਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥ 
You are the lone great giver; mankind cannot give 
anything. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ਰੰਨ ਿਕ ਰੰੁਨੈ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Whatever pleases Him happens; what good is for wife to 
weep for dead husband?   
ਧਰਤੀ ਉਪਿਰ ਕੋਟ ਗੜ ਕੇਤੀ ਗਈ ਵਜਾਇ ॥ 
Many have departed after ruling over millions of 
fortresses on the earth. 
ਜੋ ਅਸਮਾਿਨ ਨ ਮਾਵਨੀ ਿਤਨ ਨਿਕ ਨਥਾ ਪਾਇ  



Those, whom even the sky could not contain, had ropes 
put through their noses. 
ਜੇ ਮਨ ਜਾਣਿਹ ਸੂਲੀਆ ਕਾਹੇ ਿਮਠਾ ਖਾਿਹ ॥੩॥ 
If the mind knew that it would be painful, why will he eat 
the sweet? ||3|| 
ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ॥ 
O Nanak, as many sins one commits, that many chains 
put around his neck. 
ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਿਨ ਤ ਕਟੀਅਿਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸ ੇਵੀਰ ॥ 
If he has virtues, the chains will be cut; these virtues are 
his true brothers and friends. 
ਅਗੈ ਗਏ ਨ ਮੰਨੀਅਿਨ ਮਾਿਰ ਕਢਹੁ ਵੇਪੀਰ ॥੪॥੧॥ 
Those without a guru are thrown in the next world. ||4||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Sorath First Mahalla, First House: 
ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ ॥ 
Make your mind the farmer; good deeds the farming, 
modesty the water, and your body the field. 
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥ 
Let Lord’s name be the seed, contentment the plow, and 
your humble dress the fence. 
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਿਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ॥੧॥ 
Doing deeds of love, the seed shall sprout, and you shall 
see your home flourish. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥ 
O elder, the worldly wealth does not go with anyone. 
ਇਿਨ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਮੋਿਹਆ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The worldly wealth has enticed the world. Only a few 
understand it! ||Pause|| 
ਹਾਣੁ ਹਟੁ ਕਿਰ ਆਰਜਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਵਥੁ ॥ 
Make your shortening life your shop, and make Lord’s 
name your merchandise. 
ਸੁਰਿਤ ਸੋਚ ਕਿਰ ਭਾਂਡਸਾਲ ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਿਤਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥ 
Make understanding and contemplation your storage, 
and keep God’s name in it. 
ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਸਉ ਵਣਜੁ ਕਿਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸੁ ॥੨॥ 
Deal with God’s dealers, earn profits, and rejoice in your 
mind. ||2|| 
ਸੁਿਣ ਸਾਸਤ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਤੁ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚਲੁ ॥ 



Listen to the scriptures while trading; let truth be the 
horses you take to sell. 
ਖਰਚੁ ਬੰਨੁ ਚੰਿਗਆਈਆ ਮਤੁ ਮਨ ਜਾਣਿਹ ਕਲੁ ॥ 
Take good deeds as you expenses and do not think of 
tomorrow in your mind. 
ਿਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਿਸ ਜਾਿਹ ਤਾ ਸੁਿਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥ 
When you arrive in the land of the formless Lord, you 
shall find peace there. ||3||   
ਲਾਇ ਿਚਤੁ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਮੰਿਨ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਕੰਮੁ  
Serve God with devotion and work believing in God’s 
name. 
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ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਿਰ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥ 
If you control the bad deeds, the people will admire you. 
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨੁ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, God looks at it favourably and increases his 
grace by four times. ||4||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਤੁਕੇ ॥ Sorath, First Mahalla, Chau-Tukas: 
ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ ਸਸੁਰੈ ਚਤੁਰੁ ਜਵਾਈ  
The son is dear to his mother and father; the wise son-in-
law to his father-in-law. 
ਬਾਲ ਕੰਿਨਆ ਕੌ ਬਾਪੁ ਿਪਆਰਾ ਭਾਈ ਕੌ ਅਿਤ ਭਾਈ ॥ 
The father is dear to his young daughter, and the brother 
is dear to his brother. 
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਬਾਹਰੁ ਘਰੁ ਛੋਿਡਆ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥ 
By God’s command she leaves the house and becomes 
stranger in a moment. 
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਮਨਮੁਿਖ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਧੂਿੜ ਧੁਮਾਈ ॥੧॥ 
The self-willed does not recite God’s name, does not give 
awns and does not take cleansing bath. His body rots in 
the dust. ||1|| 
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 
The mind understands by the help of God’s name. 
ਪਾਇ ਪਰਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I praise and touch guru’s feet that taught me the true 
wisdom. ||Pause|| 
ਜਗ ਿਸਉ ਝੂਠ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਜਨ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਈ ॥ 
The mind is pierced by false worldly love and argues with 
God’s devotee. 



ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥ 
Enticed by the worldly wealth he only sees that way. He 
does not recite God’s name and dies doing bad deeds. 
ਗੰਧਣ ਵੈਿਣ ਰਤਾ ਿਹਤਕਾਰੀ ਸਬਦੈ ਸੁਰਿਤ ਨ ਆਈ ॥ 
He loves slandering others. He does not think of guru’s 
teaching. 
ਰੰਿਗ ਨ ਰਾਤਾ ਰਿਸ ਨਹੀ ਬੇਿਧਆ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੨॥ 
He is not pierced by God’s name or imbued with it; the 
self-willed loses his honor. ||2|| 
ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਿਹ ਸਹਜੁ ਨ ਚਾਿਖਆ ਿਜਹਬਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥ 
He did not attain contentment in devotee’s company and 
the tongue did not enjoy the taste. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ਦਰ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥ 
He calls his mind, body and wealth his own; he has no 
knowledge of God’s court. 
ਅਖੀ ਮੀਿਟ ਚਿਲਆ ਅੰਿਧਆਰਾ ਘਰੁ ਦਰੁ ਿਦਸੈ ਨ ਭਾਈ ॥ 
He walks in the dark with eyes closed. He cannot see the 
destiny o brother. 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਕਮਾਈ ॥੩॥ 
Tied up at death’s door, he finds no place of rest; he 
receives the rewards of his own actions. ||3|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਅਖੀ ਵੇਖਾ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ  
With God’s blessing he can see everything. No need to 
explain anything? 
ਕੰਨੀ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਰਦੈ ਵਸਾਈ ॥ 
He praises listening to guru’s teachings and enshrines 
the nectar in the mind. 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਵੈਰੁ ਪੂਰਨ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥ 
Unconcerned, formless and without an enemy; is merged 
with perfect soul. 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਿਵਣੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, without the guru, doubt is not dispelled; 
greatness is attained through the true name of God. 
||4||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕੇ ॥ Sorath, First Mahalla, Du-Tukas: 
ਪੁੜੁ ਧਰਤੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਿਰ ਕੰੁਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥ 
You abide in the realm of land, water and in a house 
walled from four sides. 
ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਏਕਾ ਮੁਿਖ ਤੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥ 



The universe has only one Lord; that spits worldly wealth 
from the mouth. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥ 
O my Lord, Your play is wonderful! 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You fully abide in water and land. You are pervading all. 
||Pause|| 
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਿਕਨੇਹਾ ॥ 
Wherever I look, I see Your Light; no one is without you. 
ਇਕਤੁ ਰੂਿਪ ਿਫਰਿਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥ 
Although the soul is one but everyone’s features are 
different. ||2|| 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ॥ 
The beings born of eggs, womb, the earth and of sweat, 
are all created by You. 
ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਿਖਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਿਹ ਰਵੰਤਾ ॥੩॥ 
I saw one of your virtues that you abide in everyone. ||3|| 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮ ਏਕੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਿਕਛੁ ਦੀਜੈ ॥ 
You have many virtues I have none; please give me 
some! 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਮੇਰ ੇਸਾਿਹਬਾ ਡੁਬਦਾ ਪਥਰ ੁਲੀਜੈ ॥੪॥੪॥ 
Prays Nanak, listen, O my Lord: save me the sinking 
stone! ||4||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਿਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡੀ ਤੂ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥ 
I am a wicked sinner and a great hypocrite; You are pure 
O formless Lord. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਿਖ ਪਰਮ ਰਿਸ ਰਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਰਿਣ ਤਮਾਰੀ ॥੧॥ 
Tasting the nectar, I am imbued with supreme bliss; O 
Lord I seek Your refuge. ||1|| 
ਕਰਤਾ ਤੂ ਮ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੇ ॥ 
O Creator, You are the honor of the dishonored. 
ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਨਾਮ ੁਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Honor attains reciting God’s name through guru’s true 
teachings. ||Pause|| 
ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛ ੇਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥ 
You are perfect, I am imperfect. You are heavy, I am 
light. 
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ਤੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪਰਭਾਤੇ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਜਿਪ ਮਨ ਰੇ ॥੨॥ 
My mind is imbued with your name; I recite your name 
day and night. ||2|| 
ਤੁਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਫੁਿਨ ਸਾਚੇ ॥ 
O true Lord I am imbued with your love contemplating 
guru’s teaching. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸ ੇਸੂਚੇ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਸ ੇਕਾਚੇ ॥੩॥ 
Those imbued with God’s name day and night are pure; 
those who die to be reborn are impure. ||3|| 
ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿਤਸਿਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
I do not see any other, whom I should praise? No one 
equals God. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਗੁਰਮਿਤ ਜਾਿਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥ 
Prays Nanak, I am a slave of His slaves; I realized Him 
through guru’s lesson. ||4||5|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਿਤਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ॥ 
He is unknowable, infinite, unapproachable and 
imperceptible. He is beyond death and fate. 
ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਿਤਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ ॥੧॥ 
His is casteless; He is unborn, self-illumined, he is free of 
doubt and desire. ||1|| 
ਸਾਚੇ ਸਿਚਆਰ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ 
I admire  the truest of the true. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਰੂਪ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਰੇਿਖਆ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He has no form color or features; He is realized through 
guru’s teachings. ||Pause|| 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਨਾ ਿਤਸੁ ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ 
He has no mother, father, son or relative; He is free of 
lust; He has no wife. 
ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਸਗਲੀ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 
You are without ancestry, formless, infinite and endless; 
O Lord, Your light is pervading all. ||2|| 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ੁਲੁਕਾਇਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ॥ 
God hides in everbody. His light lights every soul! 
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮਕੁਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਿਨਰਭੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੩॥ 
The heavy door to salvation opens by guru’s lesson; the 
fearless sits there in trance. ||3||       
ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕਾਲੁ ਿਸਿਰ ਜੰਤਾ ਵਸਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਸਬਾਈ ॥ 



The Lord created all beings, and placed death over their 
heads; the entire world is under His power. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵਿਹ ਛੂਟਿਹ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈ ॥੪॥ 
Serving the guru, the treasure is obtained; salvation 
attains through guru’s teachings. ||4|| 
ਸੂਚੈ ਭਾਡੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ਿਵਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ॥ 
Truth only enters the pure vessel; only a few have the 
true wisdom. 
ਤੰਤੈ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੫॥੬॥ 
The individual soul is united with the supreme soul; 
Nanak seeks Your refuge. ||5||6|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਿਪਆਸ ॥ 
Faithless dies thirsty like a fish without water. 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥ 
If you take a breath without missing God; you shall die o 
my mind. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥ 
O mind, take advantage of reciting God’s name. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਿਕਉ ਲਹਉ ਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This enjoyment cannot be attained without the guru. The 
guru unites us with God. ||Pause|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥ 
Joining the congregation of devotees is a pilgrimage to 
the guru-willed. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹਇੋ ॥੨॥ 
Visualizing the guru is as good as bathing at sixty-eight 
shrines. ||2|| 
ਿਜਉ ਜੋਗੀ ਜਤ ਬਾਹਰਾ ਤਪੁ ਨਾਹੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ  
Like the Yogi without abstinence, penance truth and 
contentment! 
ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਮ ੁਮਾਰੈ ਅੰਤਿਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥ 
So is the body without God’s name; the devil of death will 
kill it due to sin inside. ||3|| 
ਸਾਕਤ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥ 
The faithless does not fall in love; God is realized by 
following guru’s teaching. 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥ 
Meeting the guru the giver of pleasure and pain, one 



absorbs in God’s praise, says Nanak. ||4||7|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤਾ ਦਾਿਨ ਮਿਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
O God, you are the giver of gift of understanding; I am a 
beggar at your door. 
ਮੈ ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ 
What should I beg? Nothing remains permanent; O Lord, 
bless me with Your beloved name. ||1|| 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
In each and every heart, the Lord of the forest is 
permeating and pervading. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He abides hidden in water, land and the sky. He is 
visualized through guru’s teaching. ||Pause|| 
ਮਰਤ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸੁ ਿਦਖਾਇਓ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
In this world, the underworld, and the sky, the true guru 
showed me the Lord by his grace. 
ਸੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਦੇਖੁ ਮਰੁਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ 
God does not take birth. It is true that God exists; 
visualize him in your mind! ||2|| 
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ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬਪੁੜੋ ਇਿਨ ਦੂਜੈ ਭਗਿਤ ਿਵਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
Those who love duality and do not worship God! Keep 
taking birth and dieing in the world. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Meeting the guru one learns guru’s teachings; the 
faithless loses the game. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਿਨਰਾਰੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
The guru breaks free of the bonds; one does not go 
through the womb again. 
ਨਾਨਕ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥ 
O Nanak, the diamond of divine wisdom shines, and the 
formless God dwells in my mind. ||4||8|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਜਲ ਿਨਿਧ ਕਾਰਿਣ ਤੁਮ ਜਿਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥ 
The nectar for which you came in the world is with the 
guru. 
ਛੋਡਹੁ ਵੇਸ ੁਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਿਬਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Renounce costumes, disguises and clever tricks; this fruit 



is not realized in duality. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਿਥਰੁ ਰਹ ੁਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥ 
O my mind, be stable and do not wander anywhere. 
ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਤ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਘਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You suffer serious pain searching outside. The nectar is 
in you. ||Pause|| 
ਅਵਗੁਣ ਛੋਿਡ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਿਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ   ਜੀਉ ॥ 
Renounce sins and seek virtues; you will repent 
committing sins o beloved. 
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਿਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਡਾਹੀ ਜੀਉ ॥੨॥ 
You do not know the difference between good and evil; 
again and again, you sink in the mud. ||2|| 
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਠੇ ਬਾਹਿਰ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥ 
You are filled with greed and lies inside. Why do you 
clean your body bathing?    
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥੩॥ 
The inside is cleansed by reciting God’s pure name 
forever o guru-willed. 
ਪਰਹਿਰ ਲੋਭੁ ਿਨੰਦਾ ਕੂੜੁ ਿਤਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥ 
Eliminate greed slander and falsehood. The true fruit is 
obtaind through guru’s word. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥ 
Keep me as you please O God; Nanak praises you 
through guru’s teaching. ||4||9|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਦੇ ॥ Sorath, First Mahalla, Panch-Padas: 
ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਮਸੂਤ ਰਾਿਖ ਨ ਸਾਕਿਹ ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹਨ ਲਾਗਾ ॥ 
You cannot save your home from being robbed; why you 
want to rob others? 
ਘਰੁ ਦਰੁ ਰਾਖਿਹ ਜੇ ਰਸ ੁਚਾਖਿਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ 
The guru-willed who serves the guru; protects his home 
and enjoys! ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਸਮਝੁ ਕਵਨ ਮਿਤ ਲਾਗਾ ॥ 
O mind realize; what are you thinking and doing? 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਨ ਰਸ ਲੋਭਾਨੇ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਿਹ ਅਭਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Forgetting God’s name you are enticed by other tastes; 
you will repent later. ||Pause|| 
ਆਵਤ ਕਉ ਹਰਖ ਜਾਤ ਕਉ ਰੋਵਿਹ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਲੇ ਲਾਗਾ ॥ 
They come laughing and go crying. This pain and 
pleasure is always with them. 



ਆਪੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਿਗ ਭੋਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੋ ਅਨਰਾਗਾ ॥੨॥ 
God causes them to endure pleasure and pain; the guru-
willed is not affected. ||2|| 
ਹਿਰ ਰਸ ਊਪਿਰ ਅਵਰੁ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਜਿਨ ਪੀਆ ਸੋ ਿਤਰ੍ਪਤਾਗਾ ॥ 
There is nothing better than God’s nectar. Those who 
drink get satisfied. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਤ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਰਸ ੁਖੋਇਆ ਜਾ ਸਾਕਤ ਦੁਰਮਿਤ ਲਾਗਾ ॥੩॥ 
Those who lose the taste enticed by the worldly wealth, 
the faithless do bad deeds. ||3|| 
ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨਪਿਤ ਦੇਹੀ ਦੇਹੀ ਮਿਹ ਦੇਉ ਸਮਾਗਾ ॥ 
God the bestowal of life abides in the body. 
ਜੇ ਤੂ ਦੇਿਹ ਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਗਾਈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥੪॥ 
I praise God by your blessing; the mind gets satisfied 
attuning to God. ||4|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪਾਈਐ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
God’s sublime taste is obtained in the company of 
devotees. Meeting the guru the fear of death disappears. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਏ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਾ ॥੫॥੧੦॥ 
O guru-willed Nanak, recite God’s name. God is realized 
by pre-ordained destiny. ||5||10|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਿਸਿਰ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਿਬਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ 
Every being has a pre-ordained destiny. No one is 
without the account. 
ਆਿਪ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਿਤ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੧॥ 
God is beyond destiny; creating the creation He tests His 
power and controls everything by His command. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹਈੋ ॥ 
O mind, recite God’s name and be at peace. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਹਿਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਸੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Day and night, serve the guru humbly; he is God the 
giver and the enjoyer. ||Pause|| 
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ਜੋ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਬਾਹਿਰ ਦੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ 
See Him in and out of you; no one other than Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਿਰ ਦਖੇਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਸਮੋਈ ਜੀਉ ॥੨॥ 
See God with one eye. His light abides in everbody. ||2|| 
ਚਲਤੌ ਠਾਿਕ ਰਖਹੁ ਘਿਰ ਅਪਨੈ ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਇਹ ਮਿਤ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥ 
Control your wandering mind! This is learned through the 



guru. 
ਦੇਿਖ ਅਿਦਰ੍ਸਟੁ ਰਹਉ ਿਬਸਮਾਦੀ ਦੁਖੁ ਿਬਸਰੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Seeing the unseen God you shall be amazed; the pain 
departs and peace attains. ||3|| 
ਪੀਵਹੁ ਅਿਪਉ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥ 
Drinking the nectar, you shall attain supreme peace and 
realize yourself. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪੁਨਰਿਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Praise the destroyer of fear birth and death; you shall not 
take birth again. ||4||              
ਤਤੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ 
The essence of the formless light is in all. There is no 
difference between him and me.    
ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧੧॥ 
The infinite transcendent and the supreme Lord O Nanak 
is realized meeting the guru. ||5||11|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ Sorath, First Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵਾ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾ ॥ 
When I am pleasing to Him, I sing His praises. 
ਤਾ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਵਾ ॥ 
Then I receive the reward of singing His praises. 
ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲੁ ਹੋਈ ॥ 
The rewards of singing His praises are obtained! 
ਜਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਈੋ ॥੧॥ 
When He gives it. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
O my mind, the treasure is obtained through guru’s 
teaching. 
ਤਾ ਤੇ ਸਚ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is how one remains immersed in the true name. 
||Pause|| 
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਅੰਤਿਰ ਜਾਗੀ ॥ 
Guru’s sermon has enlightened my mind. 
ਤਾ ਚੰਚਲ ਮਿਤ ਿਤਆਗੀ ॥ 
I renounced my fickle intellect. 
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 
Guru’s sermon lit my mind. 



ਤਾ ਿਮਿਟਆ ਸਗਲ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ॥੨॥ 
And the darkness is dispelled. ||2|| 
ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is attached to guru’s feet. 
ਤਾ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਭਾਗਾ ॥ 
The path of devil of death disappeared. 
ਭੈ ਿਵਿਚ ਿਨਰਭਉ ਪਾਇਆ ॥ 
Being fearful one realizes the carefree. 
ਤਾ ਸਹਜੈ ਕੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੩॥ 
Then one attains eternal peace. ||3|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Prays Nanak, rare are those who contemplate and 
understand! 
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ 
This is the essence of all deeds in this world. 
ਕਰਣੀ ਕੀਰਿਤ ਹੋਈ ॥ 
Singing God’s praises is that deed! 
ਜਾ ਆਪੇ ਿਮਿਲਆ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
Doing so, one meets the Lord. ||4||1||12|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧  Sorath, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਿਹ ਸਿਭ ਤੇਰੀ ਿਜਨ ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥ 
The devotees who enjoy guru’s teaching serve You. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Those who eradicate ego, become pure by guru’s grace. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਿਨਤ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥ 
Night and day, they sing God’s Praises adorned by guru’s 
teaching. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
O my Lord I am Your child; I seek Your sanctuary. 
ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਕੇਵਲੁ ਆਿਪ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ  
It is true that You exist; that is the truth O Lord! ||Pause|| 
ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਿਤਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀ ॥ 
Those who remain awake realize God; guru’s teaching 
kills their ego. 
ਿਗਰਹੀ ਮਿਹ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ ਿਗਆਨ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
God’s servant is detached living at home and 
contemplates divine wisdom. 



ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 
Serving the guru he attains eternal peace and enshrines 
God in the mind. ||2|| 
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਆ ॥ 
This mind wanders allover; it suffers due to the love of 
duality. 
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ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The foolish self-willed does not recite God’s name. He 
wastes away his life. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ੁਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥ 
Meeting the guru, he obtains God’s name and eliminates 
ego and false attachment. ||3|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
God’s true servant practices truth contemplating through 
guru’s teaching. 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 
Enshrining God in the mind! God unites the devotee with 
him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਗਿਤ ਮਿਤ ਪਾਈ ਏਹਾ ਰਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
Nanak attained salvation reciting God’s name. That is my 
true wealth and salvation. ||4||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸਇੋ ॥ 
God bestows the treasure of worship the true wealth of 
God’s name to his devotees 
ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਦੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਿਕਨੈ ਨ ਕੀਮਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Wealth of God’s name is unlimited; never falls short. No 
one knows how much it is?  
ਨਾਮ ਧਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸਇੋ ॥੧॥ 
Those who attain the wealth of God’s name, truly realize 
God. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
O my mind; God is realized through guru’s teaching. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The world is lost without gurus teaching and punished in 
God’s court. ||Pause|| 
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਿਹ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹ ੁਅਹੰਕਾਰਾ ॥ 
Five thieves lust, anger, greed, false attachment and ego 



live in the body. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਲੂਟਿਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸਣੈੁ ਪੂਕਾਰਾ ॥ 
They plunder the nectar; the self-willed does not realize 
it, nobody listens to his cries. 
ਅੰਧਾ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥੨॥ 
Blind are the deeds of the blind world. They live in dark 
without the guru. ||2|| 
ਹਉਮ ੈਮੇਰਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਵਗੁਤੇ ਿਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ॥ 
They are ruined by ego and possessiveness, which does 
not go with them when they leave. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥ 
The guru-willed recites God’s name and enshrines in the 
mind forever. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੩॥ 
He sings God’s praises through true sermon and attains 
supreme bliss. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਸਦਾ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਿਸਿਰ ਬਾਿਦਸਾਹਾ ॥ 
Guru’s divine wisdom enlightens the mind the highest of 
all. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥ 
Night and day, Lord’s devotees worship Him forever; they 
gather the true profit of Lord’s name. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, salvation attains through God’s name. Imbued 
with guru’s teaching realizes God. ||4||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮ  ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਹਵੈੋ ਤਾ ਹਿਰ ਪਾਏ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥ 
Becoming servant of servants realizes God and 
eliminates ego. 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਹਿਰ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 
To sing God’s praises with love is the resolve of God’s 
devotees. 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
Imbued with guru’s teaching they are attuned to God and 
merge with Him. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਚੀ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
O dear Lord, Your grace is true. 
ਆਪਿਣਆ ਦਾਸਾ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O beloved, be kind to your servants and preserve my 



honor. ||Pause|| 
ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
I live by praising God through guru’s teaching. The fear 
disappeared through guru’s teaching. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲਉ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My Lord is beautiful. Serving the guru my mind focuses 
on him.  
ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸ ੋਜਨੁ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥੨॥ 
The devotee who follows guru’s teaching and sermon, 
remains awake forever. ||2|| 
ਮਹਾ ਗੰਭੀਰੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਤਸ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The bestowal of peace is very deep and profound. He is 
unfathomable. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਕੀਨੀ ਅਿਚੰਤੁ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Serving the perfect guru the carefree God enshrines in 
the mind. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਅੰਤਿਰ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥ 
The mind and body become pure, peace attains and the 
doubt disappears. ||3|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਦਾ ਪੰਥੁ ਿਵਖੜਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
The path to divinity is difficult. Only a few realize it 
through the guru. 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਤਾ ਹਉਮ ੈਤਜੇ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
Imbued with God’s love, intoxicated by guru’s teaching 
eliminates ego and useless thinking. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak dyed by God’s name adorned by guru’s 
teaching loves one God. ||4||3|| 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਹ ੈਸਾਸਾ ॥ 
O God I will praise you as long as I live. 
ਇਕੁ ਪਲੁ ਿਖਨੁ ਿਵਸਰਿਹ ਤੂ ਸਆੁਮੀ ਜਾਣਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥ 
If I forget you for a moment, it feels like fifty years. 
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੧॥ 
I was an ignorant fool O brother, I realized God through 
guru’s teaching. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥ 
O Lord, You reveal yourself by your grace. 



ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰ ੇਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord I praise you and offer my life to you. ||Pause|| 
ਹਮ ਸਬਿਦ ਮੁਏ ਸਬਿਦ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥ 
I surrendered myself to you through guru’s teaching and 
attained salvation through guru’s teaching. 
ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥ 
My mind and body became pure through guru’s teachings 
and God dwells in the mind. 
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਿਜਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 
My mind imbued with guru the bestowal of teaching has 
merged with God. ||2|| 
ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਿਕਤੁ ਆਏ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
Those who do not realize guru’s teaching are blind and 
deaf. Why did they come in the world? 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥ 
They did not enjoy God’s name. They wasted their life, 
will take birth time and again. 
ਿਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮਗੁਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥ 
The filthy worms merge with filth, the self-willed fools are 
in the dark. ||3|| 
ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਿਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
God creates, watches and shows the way. There is no 
one like Him. 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸ ੁਹਈੋ ॥ 
The pre-ordained destiny cannot be erased o brother. 
Whatever God does, happens. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਭਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak, God’s name abides in my mind, not anyone 
else. ||4||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ 
By God’s will the guru-willed worships him reciting His 
name all the time. 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਿਹ ਆਿਪ ਰਾਖਿਹ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥ 
The devotees that please you; you take care and protect 
them. 
ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁਣ ਕਿਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥ 
God the bestowal of virtues is realized through guru’s 
teaching and the virtuous merges with God. ||1|| 



ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥ 
O my mind; always recite God. 
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਸਦਾ ਿਨਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
At the last moment, He shall be your friend; He shall 
always stand by you. ||Pause|| 
ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
The evil joins the company of evil. He neither thinks nor 
understands. 
ਿਨੰਦਾ ਦੁਸਟੀ ਤੇ ਿਕਿਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਿਹ ਿਬਦਾਰੇ ॥ 
Who can attain the reward by slandering or doing bad 
deeds? Harnaakhas was Killed with claws. 
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਸਦ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਲਏ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥ 
Devotee Prahlaad always sang God’s praises. God 
saved him. ||2|| 
ਆਪਸ ਕਉ ਬਹ ੁਭਲਾ ਕਿਰ ਜਾਣਿਹ ਮਨਮੁਿਖ ਮਿਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 
The self-willed calls himself virtuous but he has no 
understanding at all. 
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਿਵਆਪੇ ਜਾਸਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ 
Those who slender God’s devotees are wasting their life! 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥ 
They never recite God’s name; they regret in the end. 
||3|| 
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਭਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਲਾਏ ॥ 
God puts his devotees to serve the guru and makes their 
life fruitful. 
ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Those imbued with guru’s teaching are at peace and sing 
God’s praises forever. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥ 
Slave Nanak says this prayer: I will fall at their feet. ||4||5|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਸੋ ਿਸਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਜ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਆਵੈ ॥ 
One who follows gurus will is a devotee, a friend and a 
relative o brother. 
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਿਵਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ  
One who follows his own will separates from God and 
suffers pain. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਖੁੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੧॥ 
He does not find peace without the guru o brother and 



regrets forever. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ ॥ 
O brother, God’s servants are peaceful. 
Page 602  
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All sins and sufferings of many lifes erased and God 
united me with him. ||Pause|| 
ਇਹੁ ਕੁਟੰਬ ੁਸਭੁ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਾਈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾ ਸਸਾਰਾ ॥ 
The world is deluded by doubt falsely attaching the mind 
to the family O brother. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟਿਹ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ 
Without the guru, the bonds do not break; the guru-willed 
attains salvation. 
ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥ 
One performs rituals without realizing guru’s teaching, 
shall die and reborn, again and again. ||2|| 
ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗੁ ਪਲਿਚ ਰਿਹਆ ਭਾਈ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਕੇਰਾ ॥ 
The world is entangled in ego and possessiveness, O 
brother, but no one belongs to anyone. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਹਲੁ ਪਾਇਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਿਨ ਿਨਜ ਘਿਰ ਹੋਇ ਬਸੇਰਾ ॥ 
The guru-willed reach the destiny singing God’s praises 
and live there forever.   
ਐਥੈ ਬੂਝੈ ਸੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਿਤਸ ੁਕੇਰਾ ॥੩॥ 
One, who understands here, realizes self; God belongs to 
him. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਭਾਗਾ ਿਕਆ ਪਾਈਐ ॥ 
The guru is forever kind, O brother; without luck what can 
anyone obtain? 
ਏਕ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਊਪਿਰ ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥ 
He sees all the same by his grace; whatever devotion 
one has, that much reward he receives. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥ 
O Nanak, enshrining God’s name in the mind the ego 
departs. ||4||6|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਚੌਤੁਕੇ ॥ Sorath, Third Mahalla, Chau-Tukas: 
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸਚੀ ਿਹਰਦੈ ਬਾਣੀ ॥ 
True worship is realized through the guru enshrining his 
sermon in the mind. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੀ ॥ 



Serving the guru attains eternal peace. Guru’s teaching 
erases the ego. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵੀ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਿਫਰੈ ਇਆਣੀ ॥ 
No one can worship God without the true guru. Other 
ignorant wander around lost. 
ਮਨਮੁਿਖ ਿਫਰਿਹ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਡੂਿਬ ਮੁਏ ਿਵਣੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥ 
The self-willed wanders and suffers pain. He drowns 
without water. ||1|| 
ਭਾਈ ਰੇ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ 
O brother, always seek God’s refuge. 
ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God preserves honor of his devotees by his grace and 
blesses those who recite His name. ||Pause|| 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਵੀਚਾਰਾ  
Contemplating guru’s teachings one realizes himself 
through the guru. 
ਿਹਰਦੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਦ ਵਿਸਆ ਤਿਜ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥    
The life of the world enshrines in the mind and one 
renounces lust anger and ego. 
ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ਰਿਵਆ ਸਭ ਠਾਈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
God is close and abides everywhere. He is realized 
through the infinite name. 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀ ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨਿਹ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥ 
God’s sermon is realized through guru’s teachings in all 
ages reciting His sweet name in the mind with love. ||2|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਿਗ ਆਇਆ ॥ 
Those who realized God’s name serving the guru; their 
coming in the world is worthwhile. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖ ਸਦਾ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਘਾਇਆ ॥ 
Tasting God’s sublime essence the mind is satisfied; 
singing God’s praises he gets fulfilled. 
ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
Attaining enlightenment one gets imbued in God’s love 
and divine music plays. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 
His body and mind and God’s lesson become pure, the 
true one merges with truth. ||3|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਿਤ ਕੋਇ ਨ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਿਤ ਿਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥ 
No one understands the value of God’s name, it 



enshrines in the mind through guru’s teaching. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਮਗੁ ਪਛਾਣੈ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥ 
The guru-willed realizes the way and sings God’s praises 
with love. 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ੁਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ 
Meditation, penance and self-restraint are all obtained 
from the Guru, enshrining God’s name in the mind. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਹ ਸੇ ਜਨ ਸਹੋਿਨ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥੭॥ 
O Nanak, those who recite God’s name are adored and 
honored in God’s court. ||4||7|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੇ ॥ Sorath, Third Mahalla, Du-Tukas: 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥ 
Meeting the guru the mind reverses thinking o brother. 
One realizes God by self-surrendering. 
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ ੋਿਸਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਜਸੁ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ 
O brother, one who merges with God is a guru as well as 
a devotee. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
O my mind, attune to the name of the Lord with love. 
ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਏ ਹਿਰ ਥਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O brother, reciting God’s name tastes sweet. The guru-
willed realizes God. ||Pause|| 
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ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਿਖ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
Without the guru, love does not well up, O brother. The 
self-willed are engrossed by the love of duality. 
ਤੁਹ ਕੁਟਿਹ ਮਨਮਖੁ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਭਾਈ ਪਲੈ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 
The self-willed threshes the shell. What can he get out of 
it? ||2|| 
ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਰਿਵਆ ਭਾਈ ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥ 
Meeting the guru the devotees recite God’s name 
affectionately. 
ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ ॥੩॥ 
He always sings God’s praises through guru’s love O 
brother. ||3|| 
ਆਇਆ ਸ ੋਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਜ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
One who intently serves the guru is accepted. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਲੇਾਇ ॥੪॥੮॥ 
O Nanak, God’s name is recited through guru’s teaching. 



||4||8|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ Sorath, Third Mahalla, First House: 
ਿਤਹੀ ਗੁਣੀ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਿਵਆਿਪਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇ ॥ 
The universe is entangled in the three qualities; the guru-
willed realizes it. 
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਲਿਗ ਛੂਟੀਐ ਭਾਈ ਪਛੂਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Salvation attains reciting God’s name; go and ask the 
wise O brother. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਛੋਿਡ ਚਉਥੈ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
O mind, renounce the three qualities, and focus your 
mind to the fourth. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God lives in the mind O brother; sing God’s praises 
forever. ||Pause|| 
ਨਾਮੈ ਤੇ ਸਿਭ ਊਪਜੇ ਭਾਈ ਨਾਇ ਿਵਸਿਰਐ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥ 
Everything originates from God’s name; one dies 
forgetting God’s name. 
ਅਿਗਆਨੀ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਭਾਈ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥੨॥ 
The ignorant world is blind O brother; those sleeping got 
robbed. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰ ੇਭਾਈ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰ ॥ 
Those guru-willed who stay awake are saved O brother; 
they cross over the terrifying world-ocean. 
ਜਗ ਮਿਹ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਿਹਰਦੈ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੩॥ 
God’s name is the benefit in the world o brother; enshrine 
in the mind; ||3|| 
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Those in guru’s refuge are saved o brother enshrining 
God’s name in the mind. 
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬੇੜਾ ਨਾਉ ਤੁਲਹੜਾ ਭਾਈ ਿਜਤੁ ਲਿਗ ਪਾਿਰ ਜਨ ਪਾਇ ॥੪॥੯॥ 
O Nanak, God’s name is the boat, a raft o brother; 
boarding it the mortal crosses over the world ocean. 
||4||9|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Sorath, Third Mahalla, First House: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਹੋਰ ਥ ੈਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥ 
The guru is the ocean of peace in the world, no peace 
anywhere else? 
ਹਉਮ ੈਜਗਤੁ ਦੁਿਖ ਰੋਿਗ ਿਵਆਿਪਆ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥੧॥ 



The egotistic world is troubled by sufferings. They die, 
reborn and cry. ||1|| 
ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
O mind, serve the guru and obtain peace. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਨਾਿਹ ਤ ਜਾਿਹਗਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall find peace serving the guru; otherwise, you 
shall depart wasting your life. ||Pause|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹ ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥ 
You work under the influence of three qualities; you do 
not enjoy God’s essence. 
ਸੰਿਧਆ ਤਰਪਣੁ ਕਰਿਹ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
You worship gods in the evening to satisfy them. You 
suffer without understanding anything! ||2|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸ ੋਵਡਭਾਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
One who serves the guru is fortunate; God inspires him 
to meet the guru. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀ ਜਨ ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੩॥ 
Drinking Godly nectar the mortal gets satisfied and 
eliminates ego. ||3|| 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਅੰਧਾ ਸਭੁ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 
This world is blind and all act blindly; without the guru no 
one finds the path. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਅਖੀ ਵੇਖੈ ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧੦॥ 
Meeting the guru one sees with own eyes that God is 
inside. ||4||10|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ॥ 
Without serving the guru one suffers pain and wanders 
through all ages. 
ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਦਾਤੇ ਸਬਦੇ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ 
I am poor; You are the bestowal in all ages and reveal 
yourself through guru’s teaching. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O dear Lord, please be kind to me. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹ ੁਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Unite me with the guru the giver, and support me with 
God’s name. ||Pause|| 
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਦੁਿਬਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Conquering my desires and duality, I attained peace and 



infinite God’s name. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਆੋ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 
My mind became pure enjoying God’s name the 
destroyer of sins. ||2|| 
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ਸਬਿਦ ਮਰਹ ੁਿਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਿਫਿਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Become humble through guru’s teaching and live forever, 
do not die again! 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥ 
The nectar tastes sweet to the mind; only a few obtain it 
through guru’s teaching. 
ਦਾਤੈ ਦਾਿਤ ਰਖੀ ਹਿਥ ਅਪਣੈ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸ ੁਦੇਈ ॥ 
God keeps the blessing in his hand. He bestows 
whomever he pleases. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਜਾਪਿਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥ 
O Nanak, imbued with God’s name attains peace and 
remains so in God’s court. ||4||11|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਗਿਤ ਮਿਤ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ॥ 
Serving the guru, the divine music wells up and attains 
salvation singing it. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ 
True God’s name dwells in the mind; merge in God 
reciting his name. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ 
Without the guru, the whole world is insane. 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣੈ ਝੂਠੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The blind self-willed does not realize guru’s teaching; he 
is deluded by false doubt. ||Pause|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਕਮਾਏ ॥ 
Three worldly qualities lead one to doubt and egotistic 
deeds! 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਊਭਉ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 
Birth and death hang over their head and suffer going 
through the womb. ||2|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਵਰਤਿਹ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥ 
The whole world deals in three qualities and lose honor in 
ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਚੀਨੈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥ 



The guru-willed searches the fourth stage, finds peace 
reciting God’s name. ||3|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 
The three qualities are all Yours; You created them. 
Whatever You do comes to pass. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ॥੪॥੧੨॥ 
O Nanak, reciting God’s name attains salvation. Guru’s 
teaching eliminates ego. ||4||12|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  Sorath, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਹੁ ॥ 
God is omnipresent and He came into existence on His 
own. 
ਵਣਜਾਰਾ ਜਗੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
My beloved is the trader in this world; He is the true 
banker. 
ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥ 
My beloved is the trade and the trader; He is the true 
credit! ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ 
O my mind, recite and praise God’s name. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sacred unapproachable and unfathomable God is 
realized by guru’s grace. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਸੁਿਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਿਖ ਬੋਲੇ ਆਿਪ ਮੁਹਾਹ ੁ॥ 
He sees listens and speaks from your mouth. 
ਆਪੇ ਉਝਿੜ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਵਖਾਲੇ ਰਾਹੁ ॥ 
He leads astray and shows the path as well. 
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥ 
He is everything and He is unconcerned. ||2|| 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਧੜੈ ਲਾਹੁ ॥ 
He creates everything and puts them to work according 
to previous deeds. 
ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਮਾਰੇ ਮਿਰ ਜਾਹੁ ॥ 
He creates and we die when He kills.  
ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਹੁ ॥੩॥ 
He is the wharf, the ferryman and ferries us across. ||3|| 
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਿਹਥਾ ਿਪਆਰਾ ਗੁਰ ਖੇਵਟੁ ਆਿਪ ਚਲਾਹੁ ॥ 



He is ship in the ocean. He is the guru, the captain 
steering the ship.  
ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੜ ਲੰਘਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥ 
He is passenger embarks the boat and crosses over. 
God enjoys doing all! 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥ 
He is kind and unites us with him by his grace O Nanak. 
||4||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਆਪੇ ਖੰਡ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਇ ॥ 
He created the creation through four sources. He is the 
earth and creation. 
ਆਪੇ ਸੂਤੁ ਆਪ ੇਬਹੁ ਮਣੀਆ ਕਿਰ ਸਕਤੀ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥ 
He is the thread and all the beads; He has strung the 
world in it by his power. 
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ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤਧਾਰੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਸਤੁੂ ਿਖੰਚੇ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋਇ ॥੧॥ 
He holds the string. When he pulls the string they fall in a 
pile. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
O my mind, I have none but God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਦਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਿੁਖ ਚੋਇ ॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
Treasure of God’s name is in the guru. He trickles the 
nectar in the mouth by his kindness. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਜਲ ਥਿਲ ਸਭਤੁ ਹ ੈਿਪਆਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪ ੇਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
The beloved Lord is the water, land and everything. 
Whatever he does happens!  
ਸਭਨਾ ਿਰਜਕੁ ਸਮਾਹਦਾ ਿਪਆਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
The beloved feeds everyone. No one else can. 
ਆਪੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 
He sets the play in motion. Whatever he does happens! 
||2|| 
ਆਪੇ  ਹੀ ਆਿਪ ਿਨਰਮਲਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 
The beloved is pure. He makes the thinking pure. 
ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
The beloved determines the value of all; whatever He 
does happens! 
ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਲਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 



He is beyond explanation. He causes us to realize. ||3|| 
ਆਪੇ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
The beloved is very deep and unfathomable; there is no 
other as great as He. 
ਸਿਭ ਘਟ ਆਪ ੇਭੋਗਵੈ ਿਪਆਰਾ ਿਵਿਚ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖੁ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥ 
The beloved enjoys every heart, all women and men. 
ਨਾਨਕ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, the beloved pervades all but hidden. The guru-
willed realize him. ||4||2|| 
ਸੋਰiਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੈ ॥ 
The beloved God is everything. He creates and destroys 
as well. 
ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੈ ॥ 
He sees and enjoys everything. He enjoys doing 
everything by his will. 
ਆਪੇ ਵਿਣ ਿਤਿਣ ਸਭਤੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ॥੧॥ 
He is every straw in the forest. He is the guru-willed 
reciting His name. ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਿਸ ਧਰ੍ਾਪੈ ॥ 
O my mind recite God’s name with love. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਿਖ ਜਾਪੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The taste of God’s sacred name is sweet. It is enjoyed 
through guru’s teaching. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਤੀਰਥੁ ਤੁਲਹੜਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਤਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੈ ॥ 
The beloved is the pool and the raft in the shrine; God 
ferries Himself across. 
ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਮਛੁਲੀ ਹਿਰ ਆਪੈ ॥ 
The beloved casts the net; he is the fish in the world. 
ਆਿਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਈ ਿਪਆਰਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਪੈ ॥੨॥ 
The beloved is foolproof; He makes no mistake. There is 
no other like Him. ||2|| 
ਆਪੇ ਿਸੰਙੀ ਨਾਦੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਧੁਿਨ ਆਿਪ ਵਜਾਏ ਆਪੈ ॥ 
The beloved is the horn and the divine sound; He blows 
it. 
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ॥ 
The beloved is the Yogi, the primal being; He practices 
meditation. 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਿਪ ਹੈ ਚੇਲਾ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੈ ॥੩॥ 



He is the guru and the disciple. He bestows the teaching. 
||3|| 
ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ॥ 
The beloved inspires us to recite His Name and He also 
recites! 
ਆਪੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ੁਆਪੈ ॥ 
The beloved is the nectar; He  enjoys it. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਲਾਹਦਾ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਿਸ ਧਰ੍ਾਪੈ ॥੪॥੩॥ 
The beloved praises Himself; servant Nanak is satisfied 
tasting it. ||4||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਿਪ ਤਰਾਜੀ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਤੋਿਲ ਤੋਲਾਇਆ ॥ 
God is the scale, He is the weighed and He weighs 
himself with it. 
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪ ੇਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਕਰਾਇਆ ॥ 
He is the banker, He is the trader, and He makes the 
trades. 
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਿਪਆਰੈ ਿਪਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਇਆ ॥੧॥ 
The beloved created the earth and balanced it with a 
counter-balancing weight. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
O my mind reciting God’s name attains peace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s name is a priceless treasure. It tastes sweet by 
guru’s grace. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਿਪ ਜਲੁ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 
The beloved is the earth and water; He created both. 
ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਜਲੁ ਮਾਟੀ ਬੰਿਧ ਰਖਾਇਆ ॥ 
God issues His command and keeps water and land 
bound together. 
ਆਪੇ ਹੀ ਭਉ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਬੰਿਨ ਬਕਰੀ ਸੀਹੁ ਹਢਾਇਆ ॥੨॥ 
He creates fear. He keeps the goat and lion together. ||2|| 
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ਆਪੇ ਕਾਸਟ ਆਿਪ ਹਿਰ ਿਪਆਰਾ ਿਵਿਚ ਕਾਸਟ ਅਗਿਨ ਰਖਾਇਆ ॥ 
The beloved is the wood and the fire in it. 
ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਭੈ ਅਗਿਨ ਨ ਸਕੈ ਜਲਾਇਆ ॥ 
The beloved permeates all; because of fear the fire 
cannot burn it. 
ਆਪੇ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਦੇ ਸਿਭ ਲਵਾਇਆ ॥੩॥        



The beloved kills and revives; He makes us breathe. ||3|| 
ਆਪੇ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥ 
The beloved is power and the protector; He puts us to 
work. 
ਿਜਉ ਆਿਪ ਚਲਾਏ ਿਤਉ ਚਲੀਐ ਿਪਆਰੇ ਿਜਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ ॥ 
We act as He makes us act according to His will O 
beloved. 
ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਿਹ ਵਜਾਇਆ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak, God is the instrument and the music. Servant 
Nanak plays by God’s will. ||4||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ 
He created the creation and lights it through the sun and 
the moon. 
ਆਿਪ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ॥ 
The beloved Lord is the power of the powerless; He is the 
honor of the dishonored. 
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਰਖਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੧॥ 
The beloved cares for everything by his grace. He is wise 
and all knowing. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
O my mind, recite God’s name and obtain his blessing. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਿਧਆਇ ਤੂ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God’s name in the company of devotees and 
erase birth and death forever. 
ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ  
He bestows virtues and he approves them. 
ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
The beloved grants forgiveness and He is the symbol of 
truth. 
ਆਪੇ ਹੁਕਿਮ ਵਰਤਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥ 
The beloved issues orders and He sees that it is 
implemented. ||2|| 
ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਣੁ  
The beloved is the treasure of worship; He blesses with 
it. 
ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਿਪ ਿਦਵਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥ 
The beloved commits us to His service, and He bestows 
honor. 



ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੩॥ 
The beloved sits in trance. He is the treasure of virtues. 
||3|| 
ਆਪੇ ਵਡਾ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਧਾਣੁ ॥ 
The beloved is the greatest; He is supreme. 
ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਤੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
The beloved appraises the value; He is the scale and 
weights. 
ਆਪੇ ਅਤੁਲੁ ਤੁਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੫॥ 
The beloved weighs the unweighable; servant Nanak 
praises Him. ||4||5|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਉਮਾਹਾ ॥ 
The beloved commits us to His service and blesses with 
worship. 
ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਬਿਦ ਸਮਾਹਾ ॥ 
The beloved causes us to sing His praises and enshrines 
guru’s teachings in the mind. 
ਆਪੇ ਲੇਖਿਣ ਆਿਪ ਿਲਖਾਰੀ ਆਪੇ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਹਾ ॥੧॥ 
He is the pen, and the writer and writes the story. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ॥ 
O my mind; recite the name of the Lord with love. 
ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲੈ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The fortunate enjoys forever through the perfect guru and 
gets the benefit. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਬਿਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ ॥ 
The beloved is the milkmaid and Krishna and herds the 
cows in the woods. 
ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁਦੰਰਾ ਿਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸ ੁਵਜਾਹਾ ॥ 
The beloved is handsome Krishna; He plays the flute. 
ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜੁ ਆਿਪ ਮਰਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਬਾਲਕ ਰੂਿਪ ਪਚਾਹਾ ॥੨॥ 
The beloved killed Kuwalia elephant making himself look 
like a child ||2|| 
ਆਿਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਚੋਜਾਹਾ ॥ 
The beloved sets the stage; plays and enjoys it. 
ਕਿਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਚੰਡੂਰੁ ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਮਾਰਾਹਾ ॥ 
The beloved became like a child. Killed wrestler 
Chandoor, and Kans holding him from the hair. 
ਆਪੇ ਹੀ ਬਲੁ ਆਿਪ ਹੈ ਿਪਆਰਾ ਬਲੁ ਭੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾਹਾ ॥੩॥ 



He is all-powerful and destroys the ignorant and fools by 
his power. ||3|| 
ਸਭੁ ਆਪ ੇਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਵਿਸ ਆਪੇ ਜੁਗਿਤ ਹਥਾਹਾ ॥ 
The beloved creates the creation and controls it his own 
way. 
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ਗਿਲ ਜੇਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਇਦਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਖੰਚੈ ਿਤਉ ਜਾਹਾ ॥ 
God puts the chain around the neck. He pulls and I follow 
Him! 
ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ ਿਪਆਰੇ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੬॥ 
The proud will be destroyed O Nanak; worship God and 
merge with him. ||4||6|| 
ਸੋਰਿਠ ਮ  ੪ ਦੁਤੁਕੇ ॥ Sorath, Fourth Mahalla, Du-Tukas: 
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਵਛੁੜੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
The self-willed does egotistic deeds. He is separated 
from God for many lifes and suffers. 
ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਗੋਿਬਦ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 
I attained peace meeting the devotees O God; I seek 
your refuge. ||1|| 
ਗੋਿਬਦ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਅਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
Love of God is very dear to me. 
ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਿਹਰਦੈ ਿਮਿਲਆ ਸਾਂਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Joining the congregation of devotees; I realized God in 
my mind and attained peace. ||Pause|| 
ਤੂ ਿਹਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਿਹ ਗਵਾਰੀ ॥ 
You secretly abide in the mind forever; the ignorant does 
not understand your love.  
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 
Meeting the guru, God revealed to me; I sing and reflect 
on His virtues. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਭਇਆ ਸਾਿਤ ਆਈ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
I got enlightened and became peaceful and the ill will 
departed. 
ਆਤਮ ਬਰ੍ਹਮ ੁਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥ 
Searching my soul I attained peace in guru’s 
congregation. ||3|| 
ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਿਲਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
Whoever You bless meets the almighty guru. 
ਨਾਨਕ ਅਤੁਲੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 



Nanak attained immeasurable peace and contentment. 
He remains awake in God’s love forever. ||4||7|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Sorath, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
My mind is pierced by God’s love. I cannot live without 
Him. 
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਬਨੁ ਨੀਰੈ ਿਬਨਸੈ ਿਤਉ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧॥ 
As the fish dies without water, I will die without Lord’s 
name. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥ 
O my God; please bless me with the water of your name. 
ਹਉ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਮੰਗਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਾਂਿਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I beg for God’s name in my mind all the time; I attained 
peace through God’s name. ||Pause|| 
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਜਲ ਿਬਨੁ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥ 
As the rain bird cries without water! His thirst does not 
quench without water. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਲੁ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਹਿਰਆ ਭਾਇ ਸਭੁਾਈ ॥੨॥ 
The guru-willed becomes peaceful content and 
rejuvenated obtaining the water! ||2|| 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਖੇ ਦਹ ਿਦਸ ਡੋਲਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
The hungry self-willed wander in ten directions; they 
suffer without God’s name! 
ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ ਦਰਗਿਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਈ ॥੩॥ 
They are born to die and reborn again; they are punished 
in God’s court. ||3|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਰਸੁ ਅੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥ 
The mortal sings God’s praises by God’s grace and 
enshrines Godly taste in the mind. 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥ 
God became kind to humble Nanak and quenched his 
thirst through guru’s teaching. ||4||8|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਚਪਦਾ ॥ Sorath, Fourth Mahalla, Panch-
Padas: 
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਿਸਿਧ ਹੋਈ ਿਸਧੀ ਤੇ ਬੁਿਧ ਪਾਈ  
If he eats the uneatable; he becomes a mystic, then 
attains  wisdom through devotion. 
ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਭਰ੍ਮੁ ਕਾਿਟਆ ਜਾਈ ॥੧॥ 
When the arrow of love pierces the body, the doubt is 



eradicated. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਗੋਿਬਦ ਅਪਨੇੁ ਜਨ ਕਉ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ  
O my Lord, please bless Your humble servant with honor. 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਹੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God’s name through guru’s teaching and seek his 
refuge forever. ||Pause|| 
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਿਤ ਅਜਾਣਾ ॥ 
The world is a transient place o ignorant mind; miss God! 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਤਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣਾ ॥੨॥ 
O God; be kind and unite me with the guru so that I 
merge with God’s name. ||2|| 
ਿਜਸ ਕੀ ਵਥੁ ਸਈੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸ ੁਪਾਏ ॥ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਅਿਤ ਅਗਮ 
ਅਗੋਚਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥੩॥ 
God has priceless treasure, He knows it! Whoever He 
gives to, obtains it. This beautiful, unapproachable and 
unfathomable treasure is realized through the guru. ||3|| 
ਿਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੰੂਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ  
One who tastes it knows it like the mute; who enjoys the 
sweet but cannot speak! 
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ਰਤਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ ॥੪॥ 
The jewel cannot be hidden even if anyone tries. ||4|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਈੋ ॥ 
Everything belongs to you. You are all knower. 
ਿਜਸ ਨੋ ਦਾਿਤ ਕਰਿਹ ਸੋ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੫॥੯॥ 
Whoever God blesses receives the gift O Nanak the 
others do not get it. ||5||9|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੇ  
Sorath, Fifth Mahalla, First House, Ti-Tukas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਕਸੁ ਹਉ ਜਾਚੀ ਿਕਸ ਆਰਾਧੀ ਜਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ॥ 
Who do I look to, who do I worship; all are created by 
God? 
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ ॥ 
Whoever appears to be the oldest, shall ultimately be 
mixed with the dust. 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਭਵ ਖੰਡਨੁ ਸਿਭ ਸੁਖ ਨਵ ਿਨਿਧ ਦੇਸੀ ॥੧॥ 
The carefree, formless Lord, the destroyer of fear 



bestows all comforts and priceless treasures. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ ॥ 
O dear Lord, Your gifts satisfy me. 
ਮਾਣਸੁ ਬਪੁੜਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਆ ਿਤਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Why should I praise the helpless man? Why should seek 
his help? 
||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕਾ ਿਤਸ ਕੀ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ॥ 
One who recites God attains everything and his desire is 
fulfilled. 
ਐਸਾ ਧਨੁ ਦੀਆ ਸੁਖਦਾਤੈ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਈ ॥ 
The Lord, the giver of peace, bestows such a wealth that 
can never exhaust. 
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੨॥ 
I am joyful and absorbed in peace; the true guru united 
me in His union. ||2|| 
ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥ 
O my mind recite God’s name, worship God and explain 
God’s name forever. 
ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ਜਮਾਣੀ ॥ 
Listen to the teachings of devotee saint, the fear of death 
will be dispelled. 
ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਹੋਆ ਪਰ੍ਭੁ ਮਰੇਾ ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥ 
Whoever my God is kind to; intently listen to guru’s 
sermon? ||3|| 
ਕੀਮਿਤ ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਦਇਆਲਾ ॥ 
No one can put a price on you; You are kind to all beings. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਿਕਆ ਹਮ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥ 
Everything happens by Your will, what can a child like me 
do? 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰਾ ਿਜਉ ਿਪਤਾ ਪੂਤ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥੪॥੧॥ 
Protect Your servant Nanak; be kind to him like a father 
to his son. ||4||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚੌਤੁਕੇ ॥ 
Sorat’h, Fifth Mahalla, First House, Chau-Tukas: 
ਗੁਰੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਧਾਰ ॥ 
Praise guru the Lord of the universe enshrining in the 
mind body and heart. 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 



Enshrining God in the mind is the essence of all. 
ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ ॥ 
Those who do not love God’s name will reduce to ashes 
o brother. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਭਾਈ ਿਜਨ ਏਕੰਕਾਰ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 
I praise the true congregation; whose resolve is one God. 
||1|| 
ਸੋਈ ਸਚੁ ਅਰਾਧਣਾ ਭਾਈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹਇੋ ॥ 
O brother, worship the one who does everything. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣਾਇਆ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is realized through the guru; no one else can o 
brother. ||Pause|| 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਪਿਚ ਮੁਏ ਭਾਈ ਗਣਤ ਨ ਜਾਇ ਗਣੀ ॥ 
I do not know how many die in disgrace without God’s 
name o brother? 
ਿਵਣੁ ਸਚ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ ॥ 
No one can think of God without truth. True Lord is 
unfathomable. 
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ  
Coming and going does not end o brother. The world 
worships the falsehood. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਿਟ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ ॥੨॥ 
The guru-willed bestows salvation on many through small 
amount of God’s name. ||2|| 
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਸੋਿਧਆ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
I studied the scriptures but the doubt does not depart 
without the guru. 
ਅਿਨਕ ਕਰਮ ਕਿਰ ਥਾਿਕਆ ਭਾਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਇ ॥ 
I am tired of doing rituals; it puts me in more binding. 
ਚਾਰੇ ਕੰੁਡਾ ਸੋਧੀਆ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
I studied everything in all four corners. There is no place 
like guru. 
Page 609 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੩॥ 
The fortunate found the guru and recites God’s name. 
||3|| 
ਸਚੁ ਸਦਾ ਹ ੈਿਨਰਮਲਾ ਭਾਈ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸਇੋ ॥ 
Truth is pure forever. Truth makes thinking pure o 
brother. 



ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹਇੋ ॥ 
O Nanak, one whom God is kind to, becomes truthful o 
brother.  
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਜਨੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਿਵਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥ 
O brother only a few among millions become truthful. 
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਭਾਈ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, Listening to those imbued with God’s name; 
the mind and body become pure. ||4||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਤੁਕੇ ॥ Sorath, Fifth Mahalla, Du-Tukas: 
ਜਉ ਲਉ ਭਾਉ ਅਭਾਉ ਇਹੁ ਮਾਨੈ ਤਉ ਲਉ ਿਮਲਣੁ ਦੂਰਾਈ ॥ 
As long as one believes in love and hate, realizing God is 
difficult. 
ਆਨ ਆਪਨਾ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰਾ ਤਉ ਲਉ ਬੀਚੁ ਿਬਖਾਈ ॥੧॥ 
As long as he discriminates between himself and others, 
he is in duality. ||1|| 
ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥ 
O Lord, grant me such understanding! 
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਗਹਉ ਓਟ ਚਰਨਾ ਨਹ ਿਬਸਰੈ ਮੁਹਤੁ ਚਸਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I serve Him, seek his refuge and do not forget him even 
for a moment. ||Pause|| 
ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਿਚਤ ਤੁਮ ਐਸੀ ਿਰਦ ੈਨ ਆਈ ॥ 
O foolish thoughtless and fickle mind; you never thought 
this? 
ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਤਆਿਗ ਆਨ ਤੂ ਰਿਚਆ ਉਰਿਝਓ ਸੰਿਗ ਬੈਰਾਈ ॥੨॥ 
Renouncing the Lord of life, you are engrossed in other 
things. You deal with your enemies. ||2|| 
ਸੋਗੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਆਪੁ ਨ ਥਾਪੈ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ॥ 
Sorrows and ego do not bother those who realize God in 
devotee’s company. 
ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉ ਜਾਨਉ ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਈ ॥੩॥ 
The words of the faithless are like the wind blowing. ||3|| 
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਅਛਾਿਦਓ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥ 
This mind is covered by millions of sins. I cannot say 
anymore. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਨ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਸਭੁ ਲੇਖਾ ਰਖਹੁ ਉਠਾਈ ॥੪॥੩॥ 
Humble Nanak has come to Your refuge taking his 
account along! ||4||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਲੋਕ ਿਗਰ੍ਹ ਬਿਨਤਾ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧੇਹੀ ॥ 



Children, spouse, men and women and household are all 
relatives for the sake of worldly wealth. 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਅਸਨੇਹੀ ॥੧॥ 
No one will stand by you in the end. All relations are 
temporary. ||1|| 
ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪਰੋਹੁ ਦੇਹੀ ॥ 
O man, why do you pamper your body so much? 
ਊਿਡ ਜਾਇਗੋ ਧਮੂੁ ਬਾਦਰੋ ਇਕੁ ਭਾਜਹੁ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It shall disperse like a cloud of smoke; Recite God’s 
name with love! ||Pause|| 
ਤੀਿਨ ਸੰਿਙਆ ਕਿਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ ਜਲ ਕੂਕਰ ਭਸਮੇਹੀ ॥ 
The body is consumed three ways; throw in water, to the 
dogs or fire. 
ਹੋਇ ਆਮਰੋ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਬੈਠਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਿਬਸਰੋਹੀ ॥੨॥ 
He thinks himself immortal sitting in his house but forgot 
God the cause of causes. ||2|| 
ਅਿਨਕ ਭਾਿਤ ਕਿਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੇ ਕਾਚੈ ਤਾਿਗ ਪਰੋਹੀ ॥ 
God created the beads in many ways; all are strung in a 
soft thread. 
ਤੂਿਟ ਜਾਇਗੋ ਸਤੁੂ ਬਾਪੁਰੇ ਿਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤੋਹੀ ॥੩॥ 
The thread will break o ignorant; then you will repent. ||3|| 
ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਿਸਰਜੇ ਿਸਰਿਜ ਸਵਾਰੇ ਿਤਸੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਦਨੁ ਰੈਨੇਹੀ ॥ 
He who creates, nurchers and protects you; worship him 
day and night! 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ਓਟ ਗਹੇਹੀ ॥੪॥੪॥ 
God became kind to Nanak and he has taken shelter of 
the guru. ||4||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
The fortunate surrendered to the perfect guru and got 
enlightened. 
ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਪੁਨੇ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧॥ 
One who believes and worships God. No one can equal 
him. ||1|| 
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥ 
I praise my guru. 
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਿਰ ਆਨੰਦੁ ਹਮਾਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am at peace now, I will be at peace and content in 
future. ||Pause|| 



ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
The Creator the inner knower is my Lord! 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥ 
I became carefree in guru’s refuge. God’s name is my 
resolve! ||2|| 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥ 
Fruitful is visualizing the indestructible God who exists 
and will always be! 
ਕੰਿਠ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥ 
He embraces and protects his devotees through 
reciprocating love. ||3||  
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥ 
His image and greatness are great. All deeds are 
completed through Him. 
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ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸੇ ॥੪॥੫॥ 
Nanak has met with the perfect guru; all sorrows have 
been eliminated. ||4||5|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥ 
To a happy person, everyone seems happy; to the sick 
person, everyone seems sick. 
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਿਥ ਸੰਜੋਗੀ ॥੧॥ 
The Lord acts and causes us to act by His will. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਿਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ ਿਤਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਿਜਿਨ ਸਗਲੋ 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ   
O my mind, one who eliminates his doubt. Whoever 
follows God’s will, realizes the universe and never gets 
lost. 
ਸੰਤ ਸੰਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠਾਂਢੀ ॥ 
One who becomes peaceful in saint’s company feels 
everything peaceful. 
ਹਉਮ ੈਰੋਿਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਿਬਆਿਪਤ ਓਹੁ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥੨॥ 
One who is troubled by ego; he keeps crying taking birth 
and dieing. ||2||    
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰ੍ ੀ ਪਿੜਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਬ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥ 
One who puts the medicine of divine wisdom in his eyes, 
gets enlightened. 
ਅਿਗਆਿਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝਿਸ ਨਾਹੀ ਬਹੁਿੜ ਬਹੁਿੜ ਭਰਮਾਤਾ ॥੩॥ 



The ignorant does not realize in the dark and keeps 
wandering. ||3|| 
ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸਆੁਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥ 
Hear my prayer, O Lord; Nanak begs for this happiness: 
ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਿਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥ 
Wherever the devotees sing Your praises; my mind 
attunes to it. ||4||6|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 
My body, wealth and mind all belong to the saints. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਤਬ ਥੀਆ ॥੧॥ 
I recite God’s name by the grace of saint’s and attained 
eternal peace. ||1|| 
ਸੰਤਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਬੀਆ ॥ 
Without the saints, there are no other givers. 
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਰ ੈਸਾਧੂ ਕੀ ਸ ੋਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever goes to the sanctuary of devotees is carried 
across. ||Pause||   
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟਿਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਰਿਸ ਗਾਈਐ ॥ 
Singing God’s praises and serving Him eliminates 
millions of sins. 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
One attains peace here and honor in the next world and 
the fortunate meet him. ||2|| 
ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥ 
I have one tongue and God’s servant has countless 
virtues; how can I sing his praises? 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਰਿਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 
The inaccessible, unapproachable and eternally 
unchanging Lord is realized in the sanctuary of the saints. 
||3|| 
ਿਨਰਗੁਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥ 
I am worthless, lowly, orphan and a sinner; I long for the 
shelter of the saints. 
ਬੂਡਤ ਮੋਹ ਿਗਰ੍ਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਿਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਿਨਬਾਹੀ ॥੪॥੭॥ 
I am drowning in the dark pit of false attachments - 
please save Nanak! ||4||7|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ Sorath, Fifth Mahalla, First House: 
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥ 



O Lord, You fulfill the desires of those, in whose heart 
You abide. 
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਿਰ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥੧॥ 
Your slaves do not forget You; the dust of Your feet is 
pleasing to their minds. ||1|| 
ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Your unspoken speech cannot be spoken. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Treasure of excellence, giver of peace, O Lord; Your 
greatness is the highest of all. ||Pause|| 
ਸੋ ਸ ੋਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਿਲਿਖ ਪਾਈ ॥ 
The mortal does those deeds, which You wrote in his 
destiny. 
ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥ 
You blessed your servant with service. He is satisfied and 
fulfilled visualizing you. ||2|| 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਸਮਾਨੇ ਜਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Whoever You guide, are just like You. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਿਮਿਟਓ ਅਿਗਆਨਾ ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਸਭ ਠਾਈ ॥੩॥ 
The ignorance disappeared by guru’s grace and I see 
you everywhere. ||3|| 
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਿਧਆਨੀ ਸਈੋ ਪੁਰਖੁ ਸਭੁਾਈ ॥ 
He is divine and contemplates divine wisdom and he is 
good natured. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੮॥ 
Says Nanak, one who you are kind to, does not forget 
you from his mind. ||4||8|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਮਿੋਹ ਿਵਆਪੀ ਕਬ ਊਚੇ ਕਬ ਨੀਚੇ ॥ 
The whole creation is engrossed in emotional 
attachment; sometimes, one is high, and other times low. 
ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈਐ ਕਾਹੂ ਜਤਨਾ ਓੜਿਕ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੇ ॥੧॥ 
He does not know the process of divine wisdom and 
cannot attain destiny. ||1|| 
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸਰਿਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥ 
O my mind; salvation is attained in the company of 
devotees. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਰਹਈ ਿਫਿਰ ਆਵਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Without the perfect guru birth and death never end. One 
keeps coming and going. ||Pause|| 
ਓਹੁ ਜੁ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਕਹੀਅਤ ਿਤਨ ਮਿਹ ਉਰਿਝਓ ਸਗਲ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
The whole world is entangled in doubt and delusion. 
ਪੂਰਨ ਭਗਤੁ ਪਰੁਖ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਸਰਬ ਥੋਕ ਤੇ ਿਨਆਰਾ ॥੨॥ 
God’s perfect devotee is different from the rest. ||2|| 
ਿਨੰਦਉ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਏਹੁ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ  
Do not slander anyone for any reason. It is all God’s 
doing. 
ਜਾ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਰੈ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਨਾਉ ਲੀਆ ॥੩॥ 
Whoever is blessed by God; recites God’s name in 
devotee’s company. ||3|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮਸੇੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਸਭਨਾ ਕਰਤ ਉਧਾਰਾ ॥ 
The supreme Lord, transcendent Lord, true guru, saves 
all. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਤਰੀਐ ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥੯॥ 
Says Nanak by witnessing; no one attains liberation 
without the guru. ||4||9|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਿਜ ਬੀਚਾਿਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਤੁ ਸਾਰਾ ॥ 
I searched and found that there is no saving without 
God’s name. 
ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੇ ਿਨਮਖ ਅਰਾਿਧਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥੧॥ 
Reciting God even for a moment the guru-willed attains 
salvation and eliminates sins. . ||1|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹ ੁਪੁਰਖ ਿਗਆਨੀ ॥ 
O divine person; enjoy God’s nectar; 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮਹਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਸਾਧੂ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listening to devotee’s sacred sermon, my mind gets 
satisfied.. ||Pause|| 
ਮੁਕਿਤ ਭੁਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
Truly; realizes the way to liberation, pleasures and truth 
from the bestowal of all happiness. 
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਭਗਿਤ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੨॥ 
The perfect Lord the architect of destiny bestows the gift 
of worship to His devotee. ||2|| 
ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਈਐ ਸੋਈ ॥ 
Listen and sing his praise and recite His name in the 
heart. 



ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਜਾ ਤੇ ਿਬਰ੍ਥਾ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ 
The Lord is all-powerful, the cause of causes; No one is 
without Him. ||3|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਪਾਇਆ ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ 
I took the invaluable birth by good luck O kind Lord; be 
kind to me! 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਸਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ ॥੪॥੧੦॥ 
Nanak sings and recites God’s name in the company of 
devotees. ||4||10|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth  
Mahalla: 
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥ 
Bathe and recite God; the mind and body will be healthy.  
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾ ਪਰ੍ਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥੧॥ 
In God’s refuge millions of sins eliminated and 
enlightenment attained. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥ 
God’s sermon is the sacred speech. 
ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਿਨਤ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing, listen and read every day o brother and the guru 
will protect you. ||Pause|| 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਅਿਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ॥ 
True Lord is immeasurable and admirable. He is the love 
of his devotees. 
ਸੰਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਆਿਦ ਿਬਰਦੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 
He preserves the honor and cares for the saint’s from the 
beginning. ||2|| 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਿਨਤ ਭੰੁਚਹੁ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵਹੁ ॥ 
Put God’s sacred name in your mouth and get satisfied 
forever. 
ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਭੁ ਨਾਠਾ ਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥ 
Fever of old age and death goes away by singing God’s 
praises forever. ||3|| 
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੈਸਰਬ ਕਲਾ ਬਿਣ ਆਈ ॥ 
My Lord heard my prayer, and all my affairs have been 
resolved. 
ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥ 
The greatness of Guru Nanak is manifest throughout the 
ages . ||4||11|| 



ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ  
Sorat’h, Fifth Mahalla, Second House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਏਕੁ ਿਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ 
We are the children of one father; he is my guru. 
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁਿਦਖਾਈ ॥੧॥ 
O my friend I praise you; may you unite me with God. ||1|| 
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ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
Listen O friend: I am a sacrifice to the dust of Your feet. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This mind is yours, O brother. ||Pause|| 
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥ 
I massage and wash your feet; I offer this mind to you. 
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਉ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥ 
Listen, friend: I have come to Your refuge; please meet 
and teach me O God; ||2|| 
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਿਣ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥ 
Do not be proud; seek His sanctuary and accept as good 
all that He does. 
ਸੁਿਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
Listen, friends: offer your soul body and everything; you 
visualize God this way. ||3|| 
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹ ੈਮੀਠਾ ॥ 
By saint’s grace he became kind and His name tastes 
sweet to me. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
The guru became kind to servant Nanak and he realized 
God.  ||4||1||12|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥ 
God the master of millions of universes is the bestowal of 
all beings. 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਿਨਤ ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਮਰੂਿਖ ਜਾਤਾ ਰੇ ॥੧॥ 
He cares for and watches all beings forever; I the foolish 
do not have any virtue! ||1|| 
ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥ 
I do not know how to worship God. 



ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਰੇ ॥ 
I keep saying, “God, God, Guru, Guru.” 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਰਾਮਦਾਸ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God; people call me God’s servant. ||Pause|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥ 
God the Compassionate, merciful to the meek and the 
ocean of peace; abides in all. 
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈ ਮਰੂਖ ਜਾਿਨਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥੨॥ 
He sees, hears, He is always with me; but I the fool think 
Him far away. ||2|| 
ਹਿਰ ਿਬਅੰਤੁ ਹਉ ਿਮਿਤ ਕਿਰ ਵਰਨਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥ 
The Lord is limitless, but I describe Him within limits; what 
do I know about Him? 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸੋ ਰੇ ॥੩॥||3|| 
I request my guru; please teach me the fool about God. 
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਿਟ ਪਰਾਧੀ ਤਿਰਆ ਰੇ ॥ 
What to say about a fool like me; who attained salvation 
in spite of millions of sins. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸੁਿਣਆ ਪੇਿਖਆ ਸੇ ਿਫਿਰ ਗਰਭਾਿਸ ਨ ਪਿਰਆ ਰੇ ॥੪॥੨॥੧੩॥ 
O Nanak whoever heard or saw the guru; did not enter 
the womb again. ||4||2||13|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਜਨਾ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਗਇਆ ॥ 
The things that trouble me so much are erased and 
disappeared; 
ਸਹਜ ਸੈਨ ਅਰੁ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਿਬਗਸਇਆ ॥੧॥ 
The content, friendly and the vein that carries divine 
wisdom and even this half filled pot, got filled and 
became happy. ||1|| 
ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥ 
What a miracle? 
ਿਜਹ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੁਨਤ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਸ ੋਿਰਦੈ ਗੁਿਰ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Used to hear that God is here and there. I realized in the 
mind through the guru. ||Pause|| 
ਜੋਇ ਦੂਤ ਮੋਿਹ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਇਆਨਕ ਭਇਆ ॥ 
The demons that troubled me so much are fearful now. 
ਕਰਿਹ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥ 
I pray to God that I am at Your refuge; please protect me; 
||2|| 



ਜਹ ਭੰਡਾਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਖੁਿਲਆ ਿਜਹ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਿਤਹ ਲਇਆ ॥ 
When God’s store opens! Only those who deserve get it. 
ਏਕੁ ਰਤਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਿਥਆ ॥੩॥ 
The guru gave me one jewel that soothed my mind and 
body. . ||3|| 
ਏਕ ਬੰੂਦ ਗੁਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਦੀਨੋ ਤਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥ 
The guru gave me one drop of nectar and I became 
immortal. 
ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਿਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਿਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥ 
The guru gave control of the store of worship to Nanak 
and never asked for account again. ||4||3||14|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਸੇ ਜਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥ 
Those who attune to God’s lotus feet become satisfied 
and fulfilled.  
ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਨ ਵਿਸਆ ਤੇ ਨਰ ਿਤਰ੍ਸਨ ਿਤਰ੍ਖਾਈ ॥੧॥ 
Those who do not enshrine the priceless virtues in the 
mind are troubled by desire and thirst. ||1|| 
ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਅਰੋਗ ਅਨਦਾਈ ॥ 
Those who recite God are healthy and happy. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਿਤਸੁ ਲਾਖ ਬੇਦਨ ਜਣੁ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who forget my beloved God are bothered by 
millions of illness. ||Pause|| 
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ਿਜਹ ਜਨ ਓਟ ਗਹੀ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣੇ ॥ 
Those who take Your shelter are happy in Your sanctuary 
O God. 
ਿਜਹ ਨਰ ਿਬਸਿਰਆ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਮਿਹ ਗਨਣੇ ॥੨॥ 
Those who forget the primal Lord, the architect of destiny 
are unhappy. ||2|| 
ਿਜਹ ਗੁਰ ਮਾਿਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਲਵ ਲਾਈ ਿਤਹ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਰਸੁ ਕਿਰਆ ॥ 
Those who obey the guru and attune to God become 
happy and enjoy His name.  
ਿਜਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਬਸਾਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ॥੩॥ 
Those who forget God and turn away from the guru, go to 
hell. ||3|| 
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
As God makes someone to act, so he does and performs 
such deeds. 



ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਿਰਦੈ ਭਏ ਮਗਨ ਚਰਨਾਰਾ ॥੪॥੪॥੧੫॥ 
Nanak took shelter of the saint’s. His mind merged with 
God’s feet. ||4||4||15|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਰਾਜਨ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥ 
The king is entangled in king’s affairs and the egotist in 
egotistic deeds. 
ਲੋਭਨ ਮਿਹ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਿਤਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਚੇ ਿਗਆਨੀ ॥੧॥ 
As the greedy involved in greed, same way the wise is 
involved in Godly deeds. ||1|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 
This is what pleases God’s servant. 
ਪੇਿਖ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
See Him close serving the guru and get fulfilled singing 
God’s praises. ||Pause|| 
ਅਮਲਨ ਿਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਿਮ ਿਪਆਰੀ ॥ 
The addict is addicted to drug and the landlord is in love 
with his land. 
ਖੀਰ ਸੰਿਗ ਬਾਿਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤ ਐਸ ੇਿਹਤਕਾਰੀ ॥੨॥ 
As the baby is attached to the milk, so is the saint in love 
with God. ||2|| 
ਿਬਿਦਆ ਮਿਹ ਿਬਦੁਅੰਸੀ ਰਿਚਆ ਨੈਨ ਦੇਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
As a scholar is engaged in studies and the eyes enjoy 
seeing.  
ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ਲੁਭਾਨੀ ਿਤਉ ਹiਰ ਜਨ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ॥੩॥ 
As the tongue enjoys the taste, so does God’s devotee 
singing God’s praises. ||3|| 
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 
The master of the universe fulfills the desire whatever 
one has. 
ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥ 
Nanak was thirsty of visualizing God; he realized God the 
inner knower! ||4||5||16|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ 
I am filthy, You the Creator are pure. I am worthless; You 
are the bestowal. 
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਿਸਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਿਗਆਤਾ ॥੧॥ 
I am a fool, You are wise. You are the knower of 



everything. ||1|| 
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥ 
O Lord, this is what I am; this is what You are! 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a sinner; You destroy sins. You live in a beautiful 
place. ||Pause|| 
ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥ 
You create and look after them. You are the life of 
everyone. 
ਿਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥ 
I am worthless without a virtue. O God be kind and give 
me some! ||2|| 
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 
You do good but we do not see that way. You are always 
kind O Lord! 
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥ 
You give peace O primal Lord the architect of destiny; 
please save Your children! ||3|| 
ਤੁਮ ਿਨਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਿਲਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਜਾਚੈ ॥ 
You are the treasure, eternal Lord; all beings look to You. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥ 
Says Nanak, that is my condition, please keep me that I 
follow the saints. ||4||6||17|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Sorath, Fifth Mahalla, Second House: 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਆਪਨ ਿਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
In mother’s womb, You bless us with reciting Your name 
and protect us. 
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮਿਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 
In the infinite waves of the ocean of fire; Your carry us 
across O savior! ||1|| 
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿਸਿਰ ਮੋਰਾ ॥ 
O Lord; You are the protector over my head.  
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Here and hereafter, You are with me. ||Pause|| 
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਜਾਨੈ ॥ 
Whatever I do; the Creator knows everything. 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥ 
You are the bestowal. Whole world begs of You. You give 



by Your will? ||2|| 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਅਵਰੁ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
You are one thing one moment and another in next. 
Wondrous are Your ways! 
ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ 
You are beautiful mysterious, profound, unfathomable, 
lofty, inaccessible and infinite. ||3|| 
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ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਉ ਤੁਮਿਹ ਿਮਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥ 
When you took me to devotee’s congregation. I listened 
to Your sermon! 
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਤਾਪ ਪੁਰਖ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
Nanak became joyous seeing the almighty primal Lord of 
salvation. ||4||7||18|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਿਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ 
I am the dust of the saints O beloved I seek their 
sanctuary. 
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥ 
The saints are my almighty support and my ornaments. 
||1|| 
ਹਮ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥ 
I am friends with the saints. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈ ॥ 
I have realized my pre-ordained destiny. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This mind is yours, O brother. ||Pause|| 
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥ 
My dealings are with the saints, and my business is with 
the saints. 
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਿਟਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 
I earned profit with the saints; the treasure filled with 
God`s worship. ||2|| 
ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂਜੰੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਿਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥ 
The saints entrusted to me the capital, and my mind’s 
delusion is dispelled. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਫਾਿਟਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥ 
What can the justice of destiny do when my account has 
been torn! ||3|| 



ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤੰਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦੇ ॥ 
By the grace of saints I became happy and peaceful. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥ 
Says Nanak, I reconciled with God and my mind is 
imbued and happy with God`s love. 
 ||4||8||19|| 
ਸੋਰਿਠ ਮ  ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਜੇਤੀ ਸਮਗਰ੍ੀ ਦੇਖਹੁ ਰੇ ਨਰ ਤੇਤੀ ਹੀ ਛਿਡ ਜਾਨੀ  
O mortal; all that you have; you are going to leave it 
behind. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰਾ ਪਾਵਿਹ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੧॥ 
Deal with God`s name and attain salvation. ||1|| 
ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
O my beloved, You are the giver of peace. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਉਪਦੇਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੰਿਗ ਪਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru taught me and I got attuned to Your 
name. ||Pause|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਿਭਮਾਨਾ ਤਾ ਮਿਹ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 
There is no happiness in lust, anger, greed, emotional 
attachment and ego. 
ਹੋਹੁ ਰੇਨ ਤੂ ਸਗਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਉ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
Be the dust of the feet of all, O my mind, you shall find joy 
and peace. ||2|| 
ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਿਬਿਧ ਜਾਨੈ ਤਾ ਕੀ ਕਿਰ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥ 
O my mind; serve the one who rewards your effort and 
knows your inner self. 
ਕਿਰ ਪੂਜਾ ਹੋਿਮ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥੩॥ 
O mind worship him by offering your mind to the immortal 
God the guru! ||3|| 
ਗੋਿਬਦ ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਮਾਧਵੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
He is the Lord of the universe, compassionate, supreme 
and the formless Lord. 
ਨਾਮੁ ਵਰਤਿਣ ਨਾਮੋ ਵਾਲੇਵਾ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੪॥੯॥੨੦॥ 
God`s name is my travelling expenses and I deal in 
God`s name says Nanak. ||4||9||20|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਾਸਾ ਿਬਛੁਰਤ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
He gave life to the dead and united me the separated 
one with Him. 



ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰ੍ੋਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਮੁਿਖ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 
Even beasts, ghosts and fools become listeners and sing 
praises of God`s name. ||1|| 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖੁ ਵਡਾਈ ॥ 
That is the greatness of the perfect guru! 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His value cannot be described. ||Pause|| 
ਦੂਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਿਹਓ ਡੇਰਾ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਿਬਸਰਾਮਾ ॥ 
Destroyed the pile of sufferings and sorrows, attained joy 
and peace. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਿਮਲੇ ਅਿਚੰਤਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 
I obtained the fruit of my desire with ease and all deeds 
completed. ||2|| 
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥ 
I found peace here and happy in the next world. Coming 
and going is eliminated. 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥੩॥ 
I became carefree enshrining God`s name in the mind by 
guru`s will. ||3|| 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮ ੁਭਾਗਾ ॥ 
Standing, sitting I sing God`s praises; pain, sorrow and 
doubt ran away. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਜਾ ਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥ 
Says Nanak; those who attach to guru`s feet get their 
deeds fulfilled. ||4||10||21|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਰਤਨੁ ਛਾਿਡ ਕਉਡੀ ਸੰਿਗ ਲਾਗੇ ਜਾ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
Forsaking the jewel, he is attached to the shell; nothing 
will come of it. 
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ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮੇਰ ੇਮਨ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ 
O my mind, recite forever the name of perfect, supreme, 
transcendent Lord. ||1|| 
ਿਸਮਰਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨੀ ॥ 
O mortal recite God’s name. 
ਿਬਨਸੈ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਅਿਗਆਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your frail body shall perish, o ignorant; ||Pause|| 
ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੀ ਕਛੁ ਨ ਵਡਾਈ ॥ 
Illusions and dreams attain nothing. 



ਰਾਮ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਿਸ ਸੰਿਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥੨॥ 
Nothing goes with you. Other than God’s name, nothing 
is of any use. ||2|| 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਿਬਹਾਇ ਅਵਰਦਾ ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਮੁ ਨ ਕੀਨਾ ॥ 
Acting in ego and pride the life passes away and he does 
nothing for his soul. 
ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਨਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਨਾ ॥੩॥ 
Wandering around, he is never satisfied; he does not 
think of God’s name. ||3|| 
ਸਾਦ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖੈ ਰਸ ਮਾਤੋ ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਕਿਰ ਫੇਰੇ ॥ 
Intoxicated with useless bad deeds and countless sins, 
he keeps coming and going. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਹ ਿਬਨੰਤੀ ਕਾਟਹੁ ਅਵਗੁਣ ਮਰੇੇ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥ 
Nanak prays to God, please eliminate my demerits. 
||4||11||22|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਪੂਰਨ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਬਖੁ ਜਾਰੇ ॥ 
Singing the praises of the perfect, immortal God. The 
poison of lust and anger is burnt away. 
ਮਹਾ ਿਬਖਮੁ ਅਗਿਨ ਕੋ ਸਾਗਰੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ 
The very large fire of ocean is extinguished in devotee’s 
company. ||1|| 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਮੇਿਟਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥ 
The perfect guru has dispelled the darkness of doubt. 
ਭਜੁ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God with love and devotion; He is very near. 
||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਰਸੁ ਪੀਆ ਮਨ ਤਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ 
Drinking the sacred juice of God’s name the mind and 
body get satisfied. 
ਜਤ ਕਤ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਪਰਮਸੇਰੁ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ॥੨॥ 
God is omnipresent. He does not come or go! ||2|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਿਗਆਨ ਤਤ ਬੇਤਾ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵਸ ੈਗੋਪਾਲਾ ॥ 
One who has God enshrined in the mind is filled with 
penance, self-restraint and spiritual wisdom and is a 
knower of reality. 
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕੀ ਪਰੂਨ ਘਾਲਾ ॥੩॥ 
The guru-willed who attains the jewel of God’s name gets 
his deeds fulfilled. ||3|| 



ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ 
All his struggles, sufferings and pains are dispelled, and 
the noose of death is cut.   
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਿਬਗਾਸਾ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥ 
Says Nanak, God became kind, my mind and body 
became happy. ||4||12||23|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਕਰਣ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 
God the doer, cause of causes, great giver is the 
supreme Lord and master. 
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ 
God the inner-knower created all beings by His grace. 
||1|| 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਹੋਆ ਆਿਪ ਸਹਾਈ ॥ 
My guru became my support. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਅਚਰਜ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am in peace, bliss, pleasure and wondrous glory. 
||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਏ ਭੈ ਨਾਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥ 
Seeking guru’s refuge the fear disappears, attains honor 
in God’s court. 
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਆਰਾਿਧ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਆਏ ਅਪੁਨੈ ਥਾਨੇ ॥੨॥ 
Reciting and singing God’s praises I reached my destiny. 
||2|| 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੈ ਸਭ ਉਸਤਿਤ ਸਗੰਿਤ ਸਾਧ ਿਪਆਰੀ ॥ 
Everyone applauds and praises God with love in 
devotee’s company. 
ਸਦ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥ 
I admire my Lord forever, who preserved my honor. ||3|| 
ਗੋਸਿਟ ਿਗਆਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਿਣ ਉਧਰੇ ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who contemplated, listened to divine wisdom and 
those visualized God attained salvation.  
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਅਨਦ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥ 
Nanak’s God became kind to him; he came home in joy. 
||4||13||24|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
In God’s sanctuary, all fears depart, suffering disappears 
and peace is obtains. 



ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
The supreme Lord the bestowal of libration became kind 
and I worship my guru. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਤੂ ਮਰੇੋ ਸਾਿਹਬੁ ਦਾਤਾ ॥ 
O God, You are my master the great giver. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God kind to the meek; be kind that I sing your praises 
with love. ||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ॥ 
My guru recited me the treasure of God’s name. All my 
worries are destroyed. 
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੨॥ 
God accepted me by His grace! The immortal abides in 
my mind. ||2|| 
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜੋ ਸਿਤਗੁਿਰ ਅਪੁਨੈ ਰਾਖੇ ॥ 
No misfortune afflicts one who is protected by the guru. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹiਰ ਰਸ ੁਚਾਖੇ ॥੩॥ 
God’s lotus feet abide in his heart. He savors the 
essence of Gods nectar. ||3|| 
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥ 
The devotee got his desires fulfilled serving God. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥ 
Servant Nanak praises God who protects his honor. 
||4||14||25|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨੁ ਅੰਿਧਆਰੈ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
The ignorant enticed by the darkness of worldly wealth 
does not realize the bestowal! 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਾਿਜ ਿਜਿਨ ਰਿਚਆ ਬਲੁ ਅਪੁਨੋ ਕਿਰ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 
God created his body and soul but He claims his own 
power. ||1|| 
ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਿਖ ਰਿਹਓ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ॥ 
O foolish mind, God the master is watching over you. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਰਹੈ ਨ ਕਛੂਐ ਛਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever you do, He knows it; nothing can remain 
hidden from Him. ||Pause|| 
ਿਜਹਵਾ ਸੁਆਦ ਲੋਭ ਮਿਦ ਮਾਤੋ ਉਪਜੇ ਅਿਨਕ ਿਬਕਾਰਾ ॥ 
You are intoxicated by the taste of tongue, which is 



created by useless ways. 
ਬਹੁਤੁ ਜੋਿਨ ਭਰਮਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮ ੈਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ ॥੨॥ 
You wandered in pain through many lifes due to weight of 
ego and bondage. ||2|| 
ਦੇਇ ਿਕਵਾੜ ਅਿਨਕ ਪੜਦੇ ਮਿਹ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰਿਗ ਫਾਕੈ ॥ 
Hiding behind the closed doors you make love to other’s 
spouse. 
ਿਚਤਰ੍ ਗੁਪਤੁ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗਿਹ ਤਬ ਕਉਣੁ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ ॥੩॥ 
When the inner-knower asks for your account; who will 
hide you then? ||3|| 
ਦੀਨਿਦਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਿਬਨੁ ਓਟ ਨ ਕਾਈ ॥ 
O merciful to the meek and destroyer of sufferings. You 
are my support. 
ਕਾਿਢ ਲੇਹੁ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੫॥੨੬॥ 
Please, take me out of the world-ocean O God; Nanak is 
at your refugee. ||4||15||26|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
The supreme Lord became kind; singing and listening to 
his sermon I became content. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੧॥ 
Recite guru’s sermon and be happy o mortal; ||1|| 
ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਿਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥ 
O brother; recite the true Lord. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਬਸਿਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attain peace in the company of devotees and never 
forget God. ||Pause|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਸ ੋਜੀਵੈ ॥ 
O God, your name is sacred. Whoever recites lives 
forever? 
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਸ ੋਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਥੀਵੈ ॥੨॥ 
One who is blessed by God; that humble servant 
becomes pure. ||2|| 
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is attached to guru’s feet, the destroyer of 
calamity and suffering. 
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥ 
Singing praises of the sacred immortal God; my mind is 
awake in his love forever. ||3|| 



ਮਨ ਇਛੇ ਸਈੇ ਫਲ ਪਾਏ ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ  
Listening to the peaceful story of God attains the reward 
of choice. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਬੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ 
God is Nanak’s friend from beginning now and to the end. 
||4||16||27|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥ 
Sorath, Fifth Mahalla, Panch-Padas: 
ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ੁਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਿਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 
Emotional attachment, sense of mine and yours, and ego 
disappear. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ 
O saints; show me the way; 
ਿਜਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By that, my ego and pride will disappear; ||1||Pause|| 
ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥ 
I see the supreme Lord in all beings and I am the dust of 
all. ||2|| 
ਪੇਿਖਓ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਿਤ ਭਰ੍ਮਾਰੀ ॥੩॥ 
I see God with me and the wall of doubt has been 
shattered. ||3|| 
ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮਲ ਜਲੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ  ਦੁਆਰੀ ॥੪॥ 
The medicine of God’s name the sacred water is 
obtained at guru’s abode. ||4|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੀ 
॥੫॥੧੭॥੨੮॥ 
Says Nanak; one with preordained destiny eradicates the 
disease meeting the guru. 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ  
Sorath, Fifth Mahalla, Second House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਗਲ ਬਨਸਪਿਤ ਮਿਹ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਿਹ ਘੀਆ ॥ 
There is fire in all wood and butter in milk. 
ਊਚ ਨੀਚ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ ॥੧॥ 
God’s Light is contained in high and low; God is in every 
heart. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਿਹਓ ॥ 



O saints, He is pervading and permeating each and every 
heart. 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬ ਮਿਹ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਮਈਆ ਆਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is immersed in everything including water and earth. 
||1||Pause|| 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥ 
Nanak sings God’s praises the treasure of virtues; the 
guru has dispelled his doubt. 
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥ 
God is omnipresent and always hidden, abides in 
everything. ||2||1||29|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਿਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਦੁਖੀ ॥ 
Reciting His name attains peace and the fear of birth and 
death is removed. 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਵਿਹ ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖੀ ॥੧॥ 
The four cardinal blessings, and the nine treasures are 
received; you shall never feel hunger or thirst again. ||1|| 
ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥ 
Reciting His name, you shall be at peace. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਵਹੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God’s name from the mind, body, heart and mouth 
with every breath. ||1||Pause|| 
ਸਾਂਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹੋਵਿਹ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਿਨ ਨ ਅੰਤਿਰ ਧੁਖੀ ॥ 
Find peace and soothing of mind and the inner fire does 
not smolder. 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭੂ ਿਦਖਾਇਆ ਜਿਲ ਥਿਲ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥ 
The guru has revealed God to Nanak in water land trees 
in the universe. ||2||2||30|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਿਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥ 
O God; please save me from lust, anger, greed and 
falsehood.   
ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹ ੁਆਪਨ ਿਨਕਿਟ ਬੁਲਾਵਹੁ    ॥੧॥ 
Please eradicate these from my mind and call me to 
close to You. ||1|| 
ਅਪੁਨੀ ਿਬਿਧ ਆਿਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥ 
Teach me Your Ways! 
ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



O God’s devotee; sing His praises.  ||1||Pause|| 
ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਮਿਹ ਪਾਵਹੁ ॥ 
Give me the understanding so that I do not forget you. 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥ 
Surrendering to the perfect guru O Nanak, you do not 
have to wander anywhere. 
 ||2||3||31|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Everything attains by reciting His name, your effort does 
not go waste. 
ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
Why should you forget him who abides in everyone and 
go after someone else. 
||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
O saints, recite the name of God the Lord of the world. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Join the company of devotees and recite his name; your 
efforts will be rewarded. ||1||Pause|| 
ਸਾਿਰ ਸਮਾਲੈ ਿਨਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਤ ਗiਲ ਲਾਵੈ ॥ 
He brings you up, preserves and embraces you with love.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੇ ਿਬਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥ 
Says Nanak, forgetting You, O God, how can the world 
live? ||2||4||32|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਿਸਮਰਤ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥ 
God the bestowal of life is immortal. Reciting His name 
eliminates the filth. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਿਨ ਿਬਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ 
God the priceless treasure is devotee’s way of life. Only a 
few find it. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥ 
O my mind, recite the guru the preserver of the world. He 
is God. 
ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seeking His refuge finds peace and he shall not suffer in 
pain again. ||1||Pause|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਈ ॥ 



The fortunate joins devotee’s company. Joining them the 
ill will disappears. 
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ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਬਾਛੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਪਰੋਈ ॥੨॥੫॥੩੩॥ 
Slave Nanak yearns for the dust of those who have 
woven Lord’s Name in their hearts. ||2||5||33|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ  
He dispels the pain of many lifes and lends support to the 
dry mind. 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹਤੋ ਿਨਹਾਲਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥ 
Seeing Him one becomes content and contemplates 
God’s name. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਬੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥ 
My doctor is the guru the Lord of the universe. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਿਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He gave me the medicine of God’s name and cut the 
noose of death. ||1||Pause|| 
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪਰੂਨ ਿਬਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ  
He is all-powerful, perfect Lord, the architect of destiny; 
He does everything. 
ਅਪੁਨਾ ਦਾਸੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥ 
The Lord saved His slave; Nanak took support of God’s 
name. ||2||6||34|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਿਹ ਿਨਬੇਰੋ ॥ 
You know the state of my inner-self; You alone can judge 
me. 
ਬਖਿਸ ਲੈਹੁ ਸਾਿਹਬ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਲਾਖ ਖਤੇ ਕਿਰ ਫੇਰੋ ॥੧॥ 
O Lord please forgive me; I committed thousands of sins 
time and again. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਨੇਰੋ ॥ 
O dear Lord, You are always near me. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਮੋਿਹ ਚੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord, please bless Your disciple in the refuge of Your 
feet. ||1||Pause|| 
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਊਚੋ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥ 
My Lord is infinite endless lofty and pile of virtues. 
ਕਾਿਟ ਿਸਲਕ ਕੀਨੋ ਅਪੁਨੋ ਦਾਸਰੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਿਨਹੋਰੋ ॥੨॥੭॥੩੫॥ 



He cut the rope and made me his devotee. Why should 
Nanak pray anyone else? ||2||7||35|| 
ਸੋਰਿਠ ਮ  ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਵੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ  
The guru, the lord of the universe, became merciful and I 
got all I wanted. 
ਅਸਿਥਰ ਭਏ ਲਾਿਗ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 
In God’s refuge I became immortal I sing His praises. ||1|| 
ਭਲੋ ਸਮੂਰਤੁ ਪਰੂਾ ॥ 
It is perfectly an auspicious time. 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name attains peace contentment and joy 
and infinite  divine music plays. ||1||Pause|| 
ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
Meeting with my beloved master, my mind and body 
became peaceful. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥੨॥੮॥੩੬॥ 
Servant Nanak has attained the treasure of the Lord’s 
name; all his desires have been fulfilled. ||2||8||36|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਿਰਦ ਭੀਤਿਰ ਸੁਭ ਲਖਣ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੇ ॥ 
Guru’s feet abide in my heart; God has blessed me with a 
good Oman. 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਮਿਨ ਚੀਨੇ ॥੧॥ 
The perfect transcendent Lord became kind and I found 
the treasure of God’s name in my mind. ||1|| 
ਮੇਰੋ ਗੁਰੁ ਰਖਵਾਰੋ ਮੀਤ ॥ 
My guru is my savior and a friend. 
ਦੂਣ ਚਊਣੀ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਸੋਭਾ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He blessed me with greatness and glory multiple times 
forever. ||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣਹਾਰੇ ॥ 
Visualizing Him all beings attained salvation. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੨॥੯॥੩੭॥ 
Wonderful is the greatness of the perfect guru; Nanak 
praises him forever. ||2||9||37|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੰਚਿਨ ਕਰਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲ ਥਾਤੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 
I collect the wealth of God’s pure name; this commodity is 



inaccessible and incomparable. 
ਿਬਲਿਛ ਿਬਨੋਦ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣਹੁ ਖਾਇ ਜੀਵਹੁ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ॥੧॥ 
Enjoy delight happiness and peace and live enjoying O 
devotee families! |1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ॥ 
I have the support of the lotus feet of the Lord. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਾਇਓ ਸਚ ਬੋਿਹਥ ੁਚਿੜ ਲੰਘਉ ਿਬਖੁ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I embarked the boat of truth and crossed over the 
poisonous ocean. ||1||Pause|| 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪੂਰਨ ਅਿਬਨਾਸੀ ਆਪਿਹ ਕੀਨੀ ਸਾਰ ॥ 
The perfect, imperishable Lord has become kind; He took 
my care. 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਿਬਗਸਾਨੋ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ॥੨॥੧੦॥੩੮॥ 
Seeing it Nanak is joyous beyond limits. ||2||10||38|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਸਭ ਘਟ ਉਪਜੀ ਦਇਆ ॥ 
The perfect guru revealed His power and everyone 
became kind. 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਵਡਾਈ ਕੀਨੀ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਭਇਆ ॥੧॥ 
He honored me uniting with him; I became happy and 
peaceful. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਰੇੈ ਨਾਿਲ ॥ 
The perfect true guru is always with me. 
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ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਿਪ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name gives peace forever. ||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਸਈੋ ॥ 
Inside outside, in all places of importance wherever I look 
I see God. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਵਡਭਾਗੀ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥੧੧॥੩੯॥ 
By luck, Nanak has found the guru; No one is as great as 
him. ||2||11||39|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਣ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥ 
Touching God’s feet I attained peace, pleasure, salvation 
and contentment. 
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਓ ਬਾਿਰਕੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਤਾਪੁ ਉਤਾਿਰਆ ॥੧॥ 
The savior has saved His child and the true guru has 
cured his fever. ||1|| 



ਉਬਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
I have been saved in true guru’s sanctuary. 
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Service to the guru does not go in vain. ||1||Pause|| 
ਘਰ ਮਿਹ ਸੂਖ ਬਾਹਿਰ ਫੁਿਨ ਸੂਖਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ 
My God has become kind and I attained peace inside out. 
ਨਾਨਕ ਿਬਘਨੁ  ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਊ ਮਰੇਾ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥੨॥੧੨॥੪੦॥ 
My Lord became kind to me; no suffering comes my way 
o Nanak.  ||2||12||40|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਇਆ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥ 
My mind got rejuvenated in devotees company and sings 
God’s praises. 
ਿਮਿਟ ਗਈ ਿਚੰਤਾ ਿਸਮਿਰ ਅਨੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਭਾਈ ॥੧॥ 
Reciting the unlimited my worries ended; I crossed over 
the ocean. ||1|| 
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ 
I enshrined Lord’s feet in my heart. 
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਰੋਗਾ ਘਾਿਣ ਿਮਟਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I attained peace, divine tune plays and the sickness 
cured. ||Pause|| 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
How can I describe of Your virtues? I cannot estimate 
their value. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਭਏ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥ 
O Nanak, Lord’s devotees become immortal; when God 
becomes their support. ||2||13||41|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
My sufferings and all diseases have been eradicated by 
God’s grace. 
ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 
I recite God twenty-four hours a day and my effort got 
rewarded. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂ ਸਖੁ ਸੰਪਿਤ ਰਾਿਸ ॥ 
O dear Lord, You are my peace, wealth and resolve. 
ਰਾਿਖ ਲੈਹੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please, save me O my beloved! I offer this prayer to my 
God. ||Pause|| 



ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ॥ 
Whatever I ask for I receive; I have  faith in my master. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਿਮਿਟਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥ 
Says Nanak, meeting with the perfect guru all worries are 
erased. ||2||14||42|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
Reciting and worshipping my guru all my sufferings are 
eliminated. 
ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇਛ ੇਫਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
The disease of fever is gone through guru’s word; I 
attained fruit of my choice. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
My guru is the perfect giver of peace. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪਰੂਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the doer, cause of causes, the Almighty, the perfect 
primal Lord, the architect of destiny. ||Pause|| 
ਅਨੰਦ ਿਬਨੋਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ 
I sing His praises with joy; the guru has become kind to 
Nanak. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਏ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥੧੫॥੪੩॥ 
Everbody in the world admires that Lord has protected 
me. ||2||15||43|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਿਣ ॥ 
He did not check my account; that is God’s way. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ॥੧॥ 
Giving His hand he saved me and made me His own; I 
enjoy His love forever. ||1|| 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦ ਿਮਹਰਵਾਣ ॥ 
The true Lord is kind forever. 
ਬੰਧੁ ਪਾਇਆ ਮਰੇੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰ ੈਹੋਈ ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My perfect guru has attached me to Him and I attained 
salvation. ||Pause|| 
ਜੀਉ ਪਾਇ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਿਦਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ 
He, who gave life and created me and gave me to eat 
and wear. 
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਿਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੬॥੪੪॥ 
He preserved his servant’s honor. Nanak praises Him 



forever. ||2||16||44|| 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ੁਉਬਾਿਰਆ ॥ 
God eliminated the sins and saved the world. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥੧॥ 
The supreme Lord became kind; that is how He cares for 
His servants. ||1|| 
ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ 
My Lord the emperor has protected me. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸਖੁਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥     
Singing His praises in peace and contentment my body 
and mind is happy. ||Pause|| 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮੋਿਹ ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ 
My guru is the bestowal of salvation to the sinners. I 
believe him. 
ਬਖਿਸ ਲਏ ਸਿਭ ਸਚੈ ਸਾਿਹਿਬ ਸਿੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥ 
Listen to Nanak’s prayer O true master and bless 
everyone. ||2||17||45|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਬਖਿਸਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਬਦਾਰੇ ॥ 
The supreme, the transcendent Lord became kind and 
cured all diseases. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 
All those in guru’s refuge got saved and their deeds 
fulfilled. ||1|| 
ਹਿਰ ਜਿਨ ਿਸਮਿਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥ 
God’s name is the resolve of God’s worshippers. 
ਤਾਪੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥    
The perfect guru cured their sickness by his grace. 
||Pause|| 
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਗੁਿਰ ਰਾਿਖਆ ॥ 
O beloved be happy forever; the guru the God has 
protected you. 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਿਤ ਭਾਿਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥ 
Great is the greatness of the Creator. Nanak speaks the 
truth that He is realized through guru’s teachings. 
||2||18||46|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 



ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਿਤਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਿਰ  
My Lord has become kind in His true court. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠਾਂਿਢ ਪਈ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
The guru eliminated the fever and soothed the whole 
world. 
ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਿਹ ਕੀਓ ਹਟਤਾਿਰ ॥੧॥ 
God protects His beings; the devil of death has gone on 
strike. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥ 
Enshrine Lord’s feet in your heart. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God forever the destroyer of sins and sufferings. 
||1||Pause|| 
ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਊਬਰੈ ਭਾਈ ਿਜਿਨ ਰਿਚਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
God who created everyone saves those who seek His 
refuge o brother. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸ ੋਭਾਈ ਸਚੈ ਸਚੀ ਸਇੋ  
He is the doer and cause of causes, O brother; true is His 
praise. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੨॥੧੯॥੪੭॥ 
O Nanak recite God; the mind and the body will be 
soothed. ||2||19||47|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥ 
O saints; recite God’s name; 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਵਸਰਉ ਨਾਹੀ ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Do not forget God the ocean of peace; attain fruit of your 
choice. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
The guru eliminated the fever by his grace. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਦੁਖੁ ਿਮਿਟਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ ॥੧॥ 
The supreme Lord became kind and erased the 
sufferings of everyone. ||1|| 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਮਗੰਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 
The priceless treasure, joy, enjoyment and beauty are 
realized reciting God’s name. 
ਨਾਨਕ ਪਿਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸਿਰ ਉਧਿਰਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੨॥੨੦॥੪੮॥ 
O Nanak, the transcendent Lord preserved the honor by 
saving the whole world. ||2||20||48|| 



ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥ 
My true guru is my savior. 
ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਿਖਆ ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਨਵਾ ਿਨਰੋਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God saved me by extending His hand. I am like new and 
strong. ||1||Pause|| 
ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ॥ 
God eliminated my fever and preserved the honor of His 
servant. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਂਈ ॥੧॥ 
I attained everything in devotee’s company; I praise my 
guru. ||1|| 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਪਰ੍ਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
God took care of me here and hereafter; He did not look 
into my merits or demerits. 
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ਅਟਲ ਬਚਨੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰਆ ॥੨॥੨੧॥੪੯॥ 
Guru’s word is eternal O Nanak; he placed his blessing in 
my destiny. ||2||21||49|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 
He creates all beings; He protects the saints. 
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਬਡਾਈ ॥੧॥ 
He preserves the honor of His servants; His greatness is 
great. ||1|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਿਲ ॥ 
The supreme Lord is completely with me. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru perfectly preserves everyone by his 
grace. ||1||Pause|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
Nanak recites the name of the bestowal of life all the 
time.  
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥ 
He protects His servants embracing like mother and 
father. . ||2||22||50|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਚਉਪਦੇ  
Sorath, Fifth Mahalla, Third House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਮਿਲ ਪੰਚਹੁ ਨਹੀ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
Meeting with five senses my doubts were not dispelled. 
ਿਸਕਦਾਰਹੁ ਨਹ ਪਤੀਆਇਆ ॥ 
The chiefs did not satisfy me. 
ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਝੇਰਾ ॥ 
I presented my dispute to the noblemen as well. 
ਿਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਿਨਬੇਰਾ ॥੧॥ 
It is settled by meeting with my Lord. ||1|| 
ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Now, I do not go searching anywhere else. 
ਗੋਿਬਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I surrendered to the guru the Lord of the universe. 
||Pause|| 
ਆਇਆ ਪਰ੍ਭ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 
I came to God’s court. 
ਤਾ ਸਗਲੀ ਿਮਟੀ ਪੂਕਾਰਾ ॥ 
All my complaints are settled. 
ਲਬਿਧ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ॥ 
I got what I wanted. 
ਤਾ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ॥੨॥ 
I do not have to go anywhere else now. ||2|| 
ਤਹ ਸਾਚ ਿਨਆਇ ਿਨਬੇਰਾ ॥ 
True justice is administered there. 
ਊਹਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰੁ ਸਮ ਚੇਰਾ ॥ 
Master and His disciple are treated the same there. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥ 
The Inner-knower knows all. 
ਿਬਨੁ ਬੋਲਤ ਆਿਪ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥ 
Without speaking He understands. ||3|| 
ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥ 
He is the emperor of all places. 
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ॥ 
Infinite divine music plays there. 
ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
What cleverness do I have there. 
ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੪॥੧॥੫੧॥ 
Meeting with Him O Nanak, one gives up ego. ||4||1||51|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 



ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥ 
Enshrine God’s name in your mind. 
ਘਿਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਿਧਆਇਹੁ ॥ 
Worship the guru sitting in your home. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਕਿਹਆ ॥ 
The perfect guru has spoken the truth. 
ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਲਿਹਆ ॥੧॥ 
And attained true peace of mind! ||1|| 
ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 
My guru has become gracious. 
ਅਨਦ ਸੂਖ ਕਿਲਆਣ ਮੰਗਲ ਿਸਉ ਘਿਰ ਆਏ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I returned home after bathing in happiness, peace, 
pleasure and joy. ||Pause|| 
ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਿਡਆਈ ॥ 
True is the greatness of the guru. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
His price cannot be described. 
ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ॥ 
He is the emperor of emperor’s. 
ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਿਨ ਓਮਾਹਾ ॥੨॥ 
Meeting with the guru the mind becomes happy. ||2|| 
ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਲਾਥੇ ॥ 
All sins are eliminated. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥ 
Meeting the company of devotees. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
Lord’s Name is the treasure of virtues. 
ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੩॥ 
Reciting God’s name my deeds are completed. ||3|| 
ਗੁਿਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ॥ 
Guru has bestowed salvation. 
ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਰ ੈਜੈਕਾਰਾ ॥ 
The whole creation applauds it. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੈ ਸਾਥੇ ॥ 
O Nanak, God is with me. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭ ੈਲਾਥੇ ॥੪॥੨॥੫੨॥ 
My fear of birth and death is eliminated. ||4||2||52|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 



The perfect guru became kind. 
ਪਰ੍ਿਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥ 
God fulfilled my desire.  
ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਏ ॥ 
I came home after taking bath. 
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ 
I found delight, happiness and peace. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥ 
O saints, reciting God’s name attains salvation. 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God, standing, sitting day and night and be 
thankful. ||1||Pause|| 
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ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥ 
The way of the saints is the ladder of faith; only a few 
realize it. 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸੇ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥ 
The sins of millions of lifes disappear putting your mind to 
God’s feet. ||2|| 
ਉਸਤਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 
Praise God all the time, He protects the whole creation by 
His grace. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਭਏ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 
All beings became sacred listening to true guru’s story. 
||3|| 
ਿਬਘਨ ਿਬਨਾਸਨ ਸਿਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
Through guru’s teachings the obstructions and sufferings 
are eliminated. 
ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਿਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥ 
Became sacred erasing the sins and Nanak came home 
in peace. ||4||3||53|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਾਿਹਬੁ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥ 
The master is a pile of virtues. 
ਘਰੁ ਲਸਕਰੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥ 
The house and the power are all yours. 
ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
The guru, the Lord of the world, is my savior. 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥   



God is kind to all beings. ||1|| 
ਜਿਪ ਅਨਿਦ ਰਹਉ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥ 
I recite God and live in guru’s refuge. 
ਭਉ ਕਤਿਹ ਨਹੀ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There is no worry in God’s sanctuary. ||Pause|| 
ਤੇਿਰਆ ਦਾਸਾ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
You dwell in the hearts of Your slaves O Lord. 
ਪਰ੍ਿਭ ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ 
God has laid the eternal foundation. 
ਬਲੁ ਧਨੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ॥ 
You are my strength, wealth and support. 
ਤੂ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥ 
You are almighty O my Lord. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who joined the company of devotees; 
ਸੋ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਤਰਾਇਆ ॥ 
Are saved by God; 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸ ੁਦੀਆ ॥ 
By His grace, He has blessed me with the taste of God’s 
name. 
ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ ॥੩॥ 
I became happy. ||3|| 
ਹੋਏ ਪਰ੍ਭੂ ਸਹਾਈ ॥ 
God became my helper. 
ਸਭ ਉਿਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ ॥ 
Everyone gets up and bows down at my feet. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Recite God with each breath. 
ਹਿਰ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੫੪॥ 
O Nanak, sing the songs of joy to the Lord. ||4||4||54|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦਾ ॥ 
Eternal peace and bliss have been realized. 
ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਓ ਮਿਨ ਭਾਵੰਦਾ ॥ 
I realized God that is pleasing to my mind. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
The perfect guru became kind. 
ਤਾ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 
I attained salvation. ||1|| 



ਹਿਰ ਕੀ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ 
My mind is absorbed in devotional worship of the Lord. 
ਿਨਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The infinite divine music plays all the time. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 
I have taken the shelter of God’s feet. 
ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ਲੋਕਾਣੀ ॥ 
My worldly shortfalls have been eliminated. 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 
I found the bestowal of life of the world. 
ਹਿਰ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 
I joyfully sing God’s praises. . ||2|| 
ਪਰ੍ਭ ਕਾਿਟਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥ 
God has cut the noose of death. 
ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥ 
My mind’s desires have been fulfilled. 
ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਸਈੋ ॥ 
Wherever I look, He is there. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ 
There is no one else other than God. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੇ ॥ 
God protects by his grace. 
ਸਿਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥ 
My sufferings of all lifes have vanished. 
ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
I recite the name of the carefree God. 
ਅਟਲ ਸੁਖ  ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੫॥ 
Nanak has found eternal peace. ||4||5||55|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥Sorath mahalla five. 
ਠਾਿਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 
The Creator has soothed my mind. 
ਤਾਪੁ ਛੋਿਡ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥ 
The fever has left my family. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥ 
The perfect guru has saved us. 
ਸਰਿਣ ਸਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥ 
I sought the sanctuary of the true Lord. ||1|| 
ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਿਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
The transcendent Lord has become my protector. 



ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Peace, contentment and happiness welled up in a 
moment and my mind became at ease forever. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ 
God gave me the medicine of God’s name. 
ਿਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਿਬਦਾਰੂ ॥ 
That eliminated all diseases. 
ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
God became kind to me. 
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 
He resolved all my affairs. ||2|| 
ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥ 
God fulfilled His commitment. 
ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
He did not consider merits or demerits. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥ 
Guru’s teachings came true. 
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ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ॥੩॥ 
He preserved everbody’s honor. ||3|| 
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ॥ 
I speak as You ask me to. 
ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ 
You my master are a heep of virtues. 
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥  
O Nanak recite God’s name the true sermon. 
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥ 
God preserves the honor of His slaves. ||4||6||56|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥ 
The Creator stood between us. 
ਵਾਲੁ ਨ ਿਵੰਗਾ ਹੋਆ ॥ 
No harm done to me. 
ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ ॥ 
The guru made my bath successful. 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥ 
Reciting God all sins departed. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥ 
O saints, the pool of knowledge of Ram Daas is sacred. 



ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹਆੋ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever bathes in it, his dynasty and his soul are saved. 
||1||Pause|| 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ ॥ 
The world rejoices. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਅੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ 
Receives the fruit of choice. 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਨਾਇ ਆਏ ॥ ਅਪਣਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਏ ॥੨॥ 
Whoever bathes there devotionally; recites God’s name. 
||2|| 
ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥ 
The saint who bathes in this pool of knowledge! 
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
That humble being attains salvation. 
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ 
He does not die, or comes or goes. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੩॥ 
He recites God’s name. ||3|| 
ਇਹੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਬਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ॥ 
He realizes God’s discourse. 
ਿਜਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥ 
Whoever God bestows His kindness; 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥ 
O elder Nanak; I seeks the sanctuary of God. 
ਸਭ ਿਚੰਤਾ ਗਣਤ ਿਮਟਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥ 
All countless worries are erased. ||4||7||57|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਿਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥ 
The supreme Lord did His deed completely. 
ਕਾਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥ 
Nothing is left half full. 
ਗੁਿਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥ 
Attached to guru’s feet and saved; 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥੧॥ 
By contemplating and reciting God’s name; ||1|| 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
He protects his servants all the time. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਜਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He accepts and protects like mother and father protect 



children. ||1||Pause|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The fortunate found the true guru. 
ਿਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
He erased the path of the devil of death. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is focused on worship of God. 
ਜਿਪ ਜੀਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥੨॥ 
One who recites God’s name is fortunate. . ||2|| 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ॥ 
He sings the sacred sermon of the Lord. 
ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥ 
He bathes in the dust of devotees. 
ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਦੀਆ ॥ 
He bestows His name. 
ਪਰ੍ਭ ਕਰਣਹਾਰ ਰਿਖ ਲੀਆ ॥੩॥ 
God, the Creator, saves us. ||3|| 
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
Visualizing God is his resolve. 
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਿਬਮਲ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
This is the perfect way. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
O inner knower; be kind to me. 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥ 
Servant Nanak is at your refuge o master. ||4||8||58|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥ 
The perfect guru attached me to his feet. 
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 
I found God my friend within me. 
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 
Wherever I go I am happy. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਲੇ ॥੧॥ 
By His Kindness God united me with Him. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ॥ 
Sing God’s praises intuitively! 
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Obtain all fruit of your choice from Him; He is with you. 
||1||Pause|| 



ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ 
The Lord is the support of life. 
ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੇਨਾਰਾ ॥ 
I am the dust of the feet of devotees. 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਿਰ ਲੀਨੇ ॥ 
God changed the sinners to sacred. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਨੇ ॥੨॥ 
By His Kindness the Lord blessed me with His praises. 
||2|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
The supreme Lord nurtures me. 
ਸਦ ਜੀਅ ਸੰਿਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
He is always with me and protects me. 
ਹਿਰ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
Sing God’s praises day and night. 
ਬਹੁਿੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
You will never take birth again. ||3|| 
ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
Whoever the primal Lord, the architect of destiny blesses; 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਿਤਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥ 
Realizes the essence of the Lord. 
ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਇਆ ॥ 
The devil of death does not come near him. 
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥ 
In Lord’s sanctuary, Nanak found peace. ||4||9||59|| 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥ 
The perfect guru did the perfect thing. 
ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੀ ॥ 
God is omnipresent. 
ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਭਇਆ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 
I took bath and attained happiness. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧॥ 
I pay my regards to the supreme Lord. ||1|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਿਰਦ ਧਾਰੇ ॥ 
I enshrine the lotus feet of the guru in my heart. 
ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿਤਲ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My affairs are settled without any obstruction. ||1||Pause|| 



ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਏ ॥ 
Meeting the devotees, my evil-mindedness is eradicated. 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਸਭ ਹੋਏ ॥ 
All sinners are purified. 
ਰਾਮਦਾਿਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ॥ 
Bathing in the sacred pool of knowledge of Ram Daas. 
ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥੨॥ 
All sins that one committed are washed away. ||2|| 
ਗੁਨ ਗੋਿਬੰਦ ਿਨਤ ਗਾਈਐ ॥    
Sing the praises of the Lord of the universe forever. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Join the company of devotees and recite God. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 
The fruits of your desire are obtained 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਰਦੈ ਿਧਆਏ ॥੩॥ 
By reciting the perfect guru in the mind. ||3|| 
ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਾ ॥ 
The guru, the Lord of the world, is blissful. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 
He who lives by reciting God’s name obtains supreme 
bliss.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Servant Nanak recites God’s name. 
ਪਰ੍ਭ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੬੦॥ 
God has confirmed His commitment. ||4||10||60|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਦਹ ਿਦਸ ਛਤਰ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਿਨ ਚਮਿਕ ਡਰਾਇਓ ॥ 
There are dark clouds in all direction and the lightening 
scares me. 
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਨੀਦ ਨਹੁ ਨੈਨਹ ਿਪਰੁ ਪਰਦੇਿਸ ਿਸਧਾਇਓ ॥੧॥ 
I am alone on the bed and sleepless; my Lord has gone 
far away. ||1|| 
ਹੁਿਣ ਨਹੀ ਸੰਦਸੇਰੋ ਮਾਇਓ ॥ 
Now, I receive no messages from Him, O mother! 
ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਿਸਿਧ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If my beloved went away a mile; he used to write four 
letters. ||Pause|| 
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਇਹੁ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰੋ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸਖੁਦਾਇਓ ॥ 
Why should I forget my beloved full of virtues and giver of 



peace? 
ਮੰਦਿਰ ਚਿਰ ਕੈ ਪੰਥੁ ਿਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਿਰ ਭਿਰ ਆਇਓ ॥੨॥ 
I go up on the roof and look for his path; my eyes fill with 
tears. ||2|| 
ਹਉ ਹਉ ਭੀਿਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਿਸ ਿਨਕਟਾਇਓ ॥ 
The wall of ego separates us but I can hear Him nearby. 
ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਿਬਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥ 
There is a veil between us as thin as the wings of a 
butterfly; without seeing Him, He seems far away. ||3|| 
ਭਇਓ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਰਬ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਗਰੋ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਓ ॥ 
The master of all became merciful; He dispelled all my 
sufferings. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਿਤ ਗੁਿਰ ਖੋਈ ਤਉ ਦਇਆਰੁ ਬੀਠਲੋ ਪਾਇਓ ॥੪॥ 
Says Nanak, the guru tore down the wall of ego and I 
found my merciful Lord. ||4||  
ਸਭੁ ਰਿਹਓ ਅੰਦਸੇਰੋ ਮਾਇਓ ॥ 
All my doubt has been dispelled, O mother! 
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਇਓ ॥ 
Whatever I wanted, the guru gave me. 
ਸਰਬ ਗੁਨਾ ਿਨਿਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੧॥੬੧॥ 
The Lord is the treasure of all virtues. ||Second 
Pause||11||61|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth  
Mahalla: 
ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥ 
The formless and destroyer of sufferings has come and 
set me free. 
ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 
I do not know good deeds or faith; I am greedy of worldly 
wealth. 
ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਭਗਤੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 
I am called the devotee of the Lord; please protect my 
honor. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 
O dear Lord, You are the honor of the dishonored. 
ਿਨਚੀਿਜਆ  ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਿਵੰਦੁ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My Lord changes the virtueless to virtuous; I admire Your 
creative power. ||Pause|| 
ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸਭੁਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥ 



Like the child, innocently making thousands of mistakes 
ਕਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਿਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁਿੜ ਿਪਤਾ ਗਿਲ ਲਾਵੈ ॥ 
His father teaches and scolds him many ways; still he 
hugs him close and embraces him. 
ਿਪਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਬਖਿਸ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
God forgives the previous sins and shows the way 
ahead. ||2|| 
ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ਤਾ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 
God the inner-knower knows every way; whom should we 
go and tell? 
ਕਹਣੈ ਕਥਿਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥ 
Mere talk does not please God; if it pleases Him, He 
bestows honor! 
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥ 
I have seen all other support but Your support is eternal. 
||3|| 
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ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥ 
Kind God became kind. He heard my prayer. 
ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤੀ ॥ 
He united me with perfect guru; my worries disappeared. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਵਸੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥ 
Servant Nanak put medicine of God’s name in the mouth 
and he lives in peace. 
||4||12||62|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖ ਕਲੇਸ ਸਿਭ ਨਾਠੇ ॥ 
I became happy reciting God’s name; all sufferings and 
pains disappeared. 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਿਧਆਵਤ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਠੇ ॥੧॥ 
Singing His praises and reciting God all my deeds got 
fulfilled. ||1|| 
ਜਗਜੀਵਨ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
Your name is the life of the world. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀਓ ਉਪਦੇਸਾ ਜਿਪ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru taught me. Reciting God I crossed over 
the terrifying world ocean. ||Pause|| 
ਤੂਹੈ ਮੰਤਰ੍ ੀ ਸੁਨਿਹ ਪਰ੍ਭ ਤੂਹ ੈਸਭੁ ਿਕਛੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 
You are the advisor and the listener O God; You do 



everything. 
ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਿਕਆ ਇਹੁ ਜੰਤੁ ਿਵਚਾਰਾ ॥੨॥ 
You are the giver and the receiver; what can this poor 
mortal do? ||2|| 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
How can I describe Your virtues? I cannot estimate. 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਜੀਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਅਚਰਜੁ ਤੁਮਿਹ ਵਡਾਈ ॥੩॥ 
I live by visualizing You; wonderful is Your greatness. ||3|| 
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭ ਸਵ੍ਾਮੀ ਪਿਤ ਮਿਤ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ ॥ 
By His grace my Lord made my honor and intellect 
perfect.  
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ਬਾਛਉ ਸੰਤਾ ਧੂਰੀ ॥੪॥੧੩॥੬੩॥ 
Nanak admires and begs for saint’s dust forever. 
||4||13||63|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ 
I bow in respect to the perfect guru. 
ਪਰ੍ਿਭ ਸਭ ੇਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥ 
God has resolved all my affairs. 
ਹਿਰ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
The Lord showered me with His kindness. 
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 
God has perfectly preserved my honor. ||1|| 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥ 
He became the helper of His slave. 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤੈ ਊਣੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Creator completed all my deeds; left nothing 
incomplete. ||Pause|| 
ਕਰਤੈ ਪੁਰਿਖ ਤਾਲੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥ 
The Creator built the pool. 
ਿਪਛੈ ਲਿਗ ਚਲੀ ਮਾਇਆ ॥ 
The worldly wealth followed. 
ਤੋਿਟ ਨ ਕਤਹੂ ਆਵੈ ॥ 
There is no shortage of His blessing. 
ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥੨॥ 
This is pleasing to my perfect guru. ||2|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Reciting the name of the kind Lord. 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ 



He became kind to all beings. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਗੁਸਾਈ ॥ 
Everyone applauds the Lord. 
ਿਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੩॥ 
He, who created the perfect creation; ||3|| 
ਤੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 
You are my great Lord. 
ਇਹੁ ਪੁੰਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤੇਰਾ ॥ 
This sacred priceless treasure is all Your blessing. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Servant Nanak recites One God. 
ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥ 
He received complete reward of good deeds. ||4||14||64|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ  
Sorath, Fifth Mahalla, Third House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਿਰ ਨਾਤੇ ॥ 
Bathing in the pool of knowledge of Ram Daas. 
ਸਿਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ॥ 
All sins are erased. 
ਿਨਰਮਲ ਹੋਏ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 
One becomes pure bathing in it. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ॥੧॥ 
The perfect guru has bestowed this gift. ||1|| 
ਸਿਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੇ ॥ 
God blessed all with happiness. 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਸਿਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Contemplating guru’s teachings everyone is saved with 
ease. ||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਲੁ ਲਾਥੀ ॥ 
The filth removed in devotee’s company. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ॥ 
The supreme Lord has become our friend. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Says Nanak, reciting God’s name. 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥ 
He has found God, the primal being. ||2||1||65|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 



ਿਜਤੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਦਿਯ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Those who miss the supreme Lord live happily ever after. 
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ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ॥ ਤਾ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ 
I found the guru the ocean of peace and all my doubts 
are dispelled. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
This is the greatness of God’s name. 
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 
Twenty-four hours a day, I sing His praises. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I obtained this from the perfect guru. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
God’s story is unexplainable. 
ਜਨ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
His humble servants speak the sacred sermon. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ॥ 
Slave Nanak has spoken. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥੨॥੨॥੬੬॥ 
It is known from the perfect guru. ||2||2||66|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla! 
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
The guru blessed me with peace here. 
ਪਾਛੈ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਗੁਿਰ ਕੀਆ ॥ 
The guru has planned peace for me for future. 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਸਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I attained the treasures and comforts. 
ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਿਰਦੈ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
I recite my guru in the mind. ||1|| 
ਅਪਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
This is the greatness of my guru. 
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥ 
I obtained the fruit of my choice. 
ਸੰਤਹੁ ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O saints, it increases day by day. ||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੇ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ॥ 
All beings became kind to me by God’s grace. 
ਸਹਜ ਸਭੁਾਇ ਿਮਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਪਤੀਨੇ ॥੨॥੩॥੬੭॥ 
Nanak realized Lord of the world with ease and became 



truthful. ||2||3||67|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 
Guru’s teaching protects me. 
ਚਉਕੀ ਚਉਿਗਰਦ ਹਮਾਰੇ ॥ 
He guards me from all sides. 
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is attached to God’s name. 
ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਿਰ ਭਾਗਾ ॥੧॥ 
The devil of death ran away in shame. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
O dear Lord, You are my bestowal of peace. 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਕਰੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He eliminates the bonds and makes one pure. He is the 
perfect Lord and architect of destiny. ||Pause|| 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
O Nanak, God is immortal. 
ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਿਬਰਥੀ ਜਾਸੀ ॥ 
Service to Him never goes waste. 
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥ 
Your slaves are happy. 
ਜਿਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥ 
Reciting Your name fulfills desires. ||2||4||68|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
I admire my guru. 
ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥ 
He has preserved my honor. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I obtained the fruit of my choice. 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਦਾ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
I recite God all the time. . ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
O saints, there is no one without Him. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭੁ ਸਈੋ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is the cause of causes. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਵਰ ਦੀਨੇ ॥ 
My God has given me His blessing. 
ਸਗਲ ਜੀਅ ਵਿਸ ਕੀਨੇ ॥ 



All beings are in His control. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Servant Nanak recites God’s name. 
ਤਾ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਮਟਾਇਆ ॥੨॥੫॥੬੯॥ 
All my sufferings are erased. ||2||5||69|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਿਰ ਪੂਰੇ ॥ 
The perfect guru has eliminated the fever. 
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ 
The divine music plays forever. 
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੇ ॥ 
God has bestowed salvation. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਦੀਨੇ ॥੧॥ 
He bestowed it by His grace. ||1|| 
ਬੇਦਨ ਸਿਤਗੁਿਰ ਆਿਪ ਗਵਾਈ ॥ 
The guru has eradicated the suffering. 
ਿਸਖ ਸੰਤ ਸਿਭ ਸਰਸੇ ਹੋਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The followers and saints became joyful and recite God’s 
name. ||Pause|| 
ਜੋ ਮੰਗਿਹ ਸ ੋਲੇਵਿਹ ॥ 
They get whatever they ask for. 
ਪਰ੍ਭ ਅਪਿਣਆ ਸੰਤਾ ਦੇਵਿਹ ॥ 
God gives to His saints. 
ਹਿਰ ਗੋਿਵਦੁ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ॥ 
God protects the saints.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥੨॥੬॥੭੦॥ 
Servant Nanak speaks the truth. ||2||6||70|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥ 
You make me do what pleases You. 
ਮੋਿਹ ਿਸਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ 
I have no intelligence at all. 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ 
I am a child in Your sanctuary. 
ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥ 
God preserves my honor. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
The Lord is my mother and father. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 



He looks after me by His grace; I do whatever He asks 
for. ||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 
The beings are Your creation. 
ਪਰ੍ਭ ਡੋਰੀ ਹਾਿਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
O God, their reins are in Your hands. 
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ਿਜ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ 
I do whatever He asks me to do. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
Servant Nanak seeks Your refuge. ||2||7||71|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਪਰੋਇਆ ॥ 
I have woven God’s name in my heart. 
ਸਭੁ ਕਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ॥ 
All my affairs are resolved. 
ਪਰ੍ਭ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
His mind is attached to God’s feet. 
ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ॥੧॥ 
Who is fortunate; ||1|| 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
I recite God’s name joining the company of devotees. 
ਆਠ ਪਹਰ ਅਰਾਿਧਓ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite God twenty-four hours a day and obtain reward of 
my choice. ||Pause|| 
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰੁ ਜਾਿਗਆ ॥ 
The seeds of my past actions have sprouted. 
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਲਾਿਗਆ ॥ 
My mind is attached to Lord’s name. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਦਰਿਸ ਸਮਾਵੈ ॥ 
My mind and body are focused in God’s image. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥੮॥੭੨॥ 
Slave Nanak sings the praises of the true Lord. ||2||8||72|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਚਤਾਿਰਆ ॥ 
Meeting the guru, I recite God. 
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
All of my affairs have been resolved. 
ਮੰਦਾ ਕੋ ਨ ਅਲਾਏ ॥ 



No one speaks ill of me. 
ਸਭ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥ 
Everyone applauds my achievement. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਸਾਚੀ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ॥ 
O saints, God’s sanctuary is true. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਹਾਿਥ ਿਤਸੈ ਕੈ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All beings are in His control; He is the inner-knower God. 
||Pause|| 
ਕਰਤਬ ਸਿਭ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He has resolved all my affairs. 
ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਰੇ ॥ 
God confirms His love and blesses. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮਾ ॥ 
God’s name is the purifier of sinners. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੨॥੯॥੭੩॥ 
Servant Nanak praises Him forever. 
 ||2||9||73|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
The supreme Lord creates and takes care as well. 
ਇਹੁ ਲਹੁੜਾ ਗੁਰੂ ਉਬਾਿਰਆ ॥ 
The guru has saved this lowly child. 
ਅਨਦ ਕਰਹੁ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ॥ 
Be happy my father and mother; 
ਪਰਮੇਸਰੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥੧॥ 
The transcendent Lord is the bestowal of life. ||1|| 
ਸੁਭ ਿਚਤਵਿਨ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
Your slaves think of good ideas. 
ਰਾਖਿਹ ਪੈਜ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God preserves the honor of His servants and resolves 
their affairs. ||Pause|| 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ 
My God is generous. 
ਪੂਰਨ ਕਲ ਿਜਿਨ ਧਾਰੀ ॥ 
He protects everyone by His grace. 
ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ 
Nanak has come to His sanctuary. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥ 
He has obtained the fruit of his desire. ||2||10||74|| 



ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਾਪੇ ॥ 
I say God God all the time. 
ਪਰ੍ਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ॥ 
God saves His child. 
ਸੀਤਲਾ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈ ॥ 
He cured him from chickenpox. 
ਿਬਘਨ ਗਏ ਹਿਰ ਨਾਈ ॥੧॥ 
The sufferings departed reciting God’s name. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 
My God is kind forever. 
ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਸਭ ਜੀਅ ਭਇਆ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

Listening to His devotee’s prayer He became kind to all 
beings. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਾਥਾ ॥ 
God is the cause of causes. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥ 
Reciting God, all sufferings vanish. 
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ॥ 
He heard the prayer of His servant. 
ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸਵੰਤੀ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥ 
O Nanak, now everyone sleeps in peace. ||2||11||75|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਅਪਨਾ ਗੁਰੂ ਿਧਆਏ ॥ 
I recite my guru. 
ਿਮਿਲ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਏ ॥ 
Meeting with Him I returned home in joy. 
ਨਾਮੈ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
This is the greatness of God’s name. 
ਿਤਸੁ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
Its value cannot be estimated. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਧਹੁ ॥ 
O saints, say God God. 
ਹਿਰ ਆਰਾਿਧ ਸਭੋ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God attains everything and all deeds are 
resolved. ||Pause|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਲਾਗੀ ॥ 
He worships God with love. 
ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 



The fortunate does it. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Servant Nanak recites God’s name. 
ਿਤਿਨ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥ 
Obtains the fruit of eternal peace. ||2||12||76|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਰਮੇਸਿਰ ਿਦਤਾ ਬੰਨਾ ॥ 
The transcendent Lord has given me His support. 
ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥ 
The house of pain and disease has been demolished. 
ਅਨਦ ਕਰਿਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ 
Men and women celebrate. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 
God became kind. ||1|| 
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ਸੰਤਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥ 
O saints, there is peace everywhere. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ੁਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The supreme Lord the perfect transcendent Lord, is 
pervading everywhere. ||Pause|| 
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥ 
The sermon came from the Lord. 
ਿਤਿਨ ਸਗਲੀ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਈ ॥ 
It eradicated all worries. 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 
The merciful Lord is kind. 
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥ 
Nanak speaks the truth O Lord. ||2||13||77|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
Here and hereafter, He is our savior. 
ਪਰ੍ਭ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
God the true guru is merciful to the meek. 
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਆਿਪ ਰਾਖੇ ॥ 
He protects His slaves. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖੇ ॥੧॥ 
He abides in everbody; He is realized through guru’s 
teachings. ||1|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਿਰ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 



I praise guru’s feet. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite His name day and night with every breath. He 
pervades everywhere. ||Pause|| 
ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥ 
He came to my support. 
ਸਚੇ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 
True is the support of the true Lord. 
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Worshipping You is a great honor. 
ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥ 
Nanak found it in God’s refuge. ||2||14||78|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ॥ 
When it please the guru. 
ਤਾ ਜਿਪਆ ਨਾਮੁ ਰਮਾਣਾ ॥ 
Then I recite God’s name. 
ਗੋਿਬੰਦ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
The Lord of the universe bestows His kindness.  
ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 
God saved my honor. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
Touching God’s feet is peaceful forever. 
ਜੋ ਇਛਿਹ ਸਈੋ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਿਬਰਥੀ ਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One receives the fruit of his choice. His hope does not go 
waste. ||1||Pause|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
The saint, who is blessed by bestowal of life sings His 
praises. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥ 
His mind absorbs in devotional worship; it is pleasing to 
the Lord. ||2|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕਾ ਜਸੁ ਰਵਣਾ ਿਬਖੈ ਠਗਉਰੀ ਲਾਥੀ ॥ 
Singing God’s praises twenty-four hours a day dispels the 
sins and cheating. 
ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇ ਲੀਆ ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਸੰਤ ਸਾਧ ਭਏ ਸਾਥੀ ॥੩॥ 
The Creator united me with him; saints and devotees 
became my friends. ||3|| 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ ਆਪਿਹ ਆਪੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 



Taking me by the hand, He gave me everything and 
united me with Him. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੭੯॥ 
Says Nanak, everything is perfectly resolved; I found the 
perfect guru. ||4||15||79|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ॥ 
Humility is my protection shield. 
ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥ 
The dust of everbody is my sword. 
ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਿਟਕੈ ਵੇਕਾਰੀ ॥ 
No evil doer can stand in front of these weapons. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ॥੧॥ 
The perfect guru has given me this understanding. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟਾ ॥ 
God’s name is the support of the saints. 
ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਉਧਰਿਹ ਸਗਲੇ ਕੋਟਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever recites God, attains salvation; many have 
attained it. ||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਸੰਿਗ ਜਸ ੁਗਾਇਆ ॥ 
In the society of saints, I sing His praises. 
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I found this, the perfect wealth of the Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
Says Nanak; I have eradicated my ego. 
ਸਭੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥ 
I see the supreme Lord everywhere. ||2||16||80|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥ 
The perfect guru has done it perfectly. 
ਬਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ॥ 
He blessed me with his blessing. 
ਿਨਤ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ 
I have found lasting peace and bliss. 
ਥਾਵ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ 
Everywhere, people live in peace. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ॥ 
God’s worship brings reward. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨ ਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 



The guru gave it to me by His grace; only a few realize it. 
||Pause|| 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥ 
Sing guru’s sermon o brother. 
ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
That is always rewarding and peace-giving. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Nanak recites God’s name. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥ 
He has realized his pre-ordained destiny. ||2||17||81|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
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ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੇ ॥ 
I worship the perfect guru. 
ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥ 
All my affairs have been resolved. 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 
All desires have been fulfilled. 
ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥ 
The infinite divine music plays. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
O saints, reciting God attains peace. 
ਸੰਤ ਅਸਥਾਿਨ ਬਸੇ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The saints live in peace; all sufferings erased. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
The sermon of the perfect guru; 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
Is pleasing to the mind of the supreme Lord. 
ਨਾਨਕ ਦਾਿਸ ਵਖਾਣੀ ॥ 
Slave Nanak says. 
ਿਨਰਮਲ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੨॥੧੮॥੮੨॥ 
The sacred unspoken story; ||2||18||82|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਭੂਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
The hungry is not ashamed to eat. 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ 
Same way God’s servant sings God’s praises. ||1|| 
ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕਉ ਿਕਉ ਅਲਕਾਈਐ ॥ 
Why are you lazy in your own affairs? 



ਿਜਤੁ ਿਸਮਰਿਨ ਦਰਗਹ ਮੁਖੁ ਊਜਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting Him, you look adorable in God’s court and attain 
eternal peace. ||1||Pause| 
ਿਜਉ ਕਾਮੀ ਕਾਿਮ ਲੁਭਾਵੈ ॥ 
As the lustful man is enticed by lust; 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਦਾਸ ਹਿਰ ਜਸ ੁਭਾਵੈ ॥੨॥ 
Same way God’s servant sings God’s praises; ||2|| 
ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਿਲ ਲਪਟਾਵੈ ॥ 
As the mother holds her baby close; 
ਿਤਉ ਿਗਆਨੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵੈ ॥੩॥ 
Same way the spiritual person recites God’s name. ||3|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥ 
This is obtained from the perfect guru. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥੪॥੧੯॥੮੩॥ 
Servant Nanak recites God’s name. ||4||19||83|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੁਖ ਸਾਂਿਦ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥ 
I returned home safe and sound. 
ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਮੁਿਖ ਛਾਇਆ ॥ 
Slanderer’s face is blackened with ashes. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਪਿਹਰਾਇਆ ॥ 
The perfect guru did it. 
ਿਬਨਸੇ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥ 
All my sufferings have vanished. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਸਾਚੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
O saints, this is the greatness of the true Lord. 
ਿਜਿਨ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He has created the wonderful beauty. ||1||Pause|| 
ਬੋਲੇ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਭਾਣੈ ॥ 
I speak according to the will of my master. 
ਦਾਸੁ ਬਾਣੀ ਬਰ੍ਹਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
God’s slave speaks God’s sermon. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
O Nanak, God is the giver of peace. 
ਿਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੨॥੨੦॥੮੪॥ 
He has created the perfect creation. ||2||20||84|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਿਰਦੈ ਿਧਆਏ ॥ 
Reciting God in the mind. 



ਘਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਆਏ ॥ 
I have returned home safe and sound. 
ਸੰਤੋਖੁ ਭਇਆ ਸਸੰਾਰੇ ॥ 
The world has become content. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਤਾਰੇ ॥੧॥ 
The perfect guru has saved all. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 
O saints, my God is kind forever. 
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣਈ ਰਾਖੈ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He does not check His devotee’s account and protects 
him like a child. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
I have enshrined God’s name in my heart. 
ਿਤਿਨ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He has resolved all my affairs. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਤੁਿਸ ਦੀਆ ॥ 
The perfect guru was pleased and blessed me. 
ਿਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੨॥੨੧॥੮੫॥ 
Nanak shall never suffer again. ||2||21||85|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਿਸਆ ਸੋਈ ॥ 
The Lord abides in my mind and body. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone congratulates me. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
This is the greatness of the perfect guru. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
His value cannot be described. ||1|| 
ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥ 
I admire Your name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ੁਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whomever You bless my beloved; sings Your praises. 
||1||Pause|| 
ਤੰੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 
You are my great Lord. 
ਸੰਤਾਂ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥ 
The saints believe in You. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Nanak has entered God’s sanctuary. 



ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥ 
The faces of the slanderers are blackened with ashes. 
||2||22||86|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 
O my friend there is peace ahead. 
ਪਾਛੇ ਆਨਦੁ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਤਾ ॥ 
God has given me the happiness afterward. 
ਪਰਮੇਸੁਿਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
The transcendent Lord made this arrangement. 
ਿਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
I shall never waver again. ||1|| 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
My mind has accepted the true Lord. 
ਹਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰਤੰਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I realized the all-pervading God. ||1||Pause|| 
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ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ ॥ 
All beings are Yours, O merciful Lord. 
ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
You look after Your devotees. 
ਅਚਰਜੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Your greatness is beyond imagination. 
ਿਨਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੨॥੨੩॥੮੭॥ 
Nanak recites God’s name all the time. ||2||23||87|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਨਾਿਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥ 
The Lord is always with me. 
ਜਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੈ ॥ 
The devil of death does not come close to me. 
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੈ ॥ 
God embraces and protects me. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥ 
True are the teachings of the true guru. ||1|| 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥ 
The perfect guru did the perfect deed. 
ਦੁਸਮਨ ਮਾਿਰ ਿਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸਮੁਿਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He beat and drove away the enemies and taught divine 
wisdom to his servant. ||1||Pause|| 



ਪਰ੍ਿਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ 
God established all places. 
ਸੁਿਖ ਸਾਂਿਦ ਿਫਿਰ ਆਏ ॥ 
Peace and contentment prevails. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਏ ॥ 
Nanak has entered God’s sanctuary. 
ਿਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਮਟਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥ 
It has eradicated all diseases. ||2||24||88|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥ 
Bestowal of all peace is realized in guru’s sanctuary. 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹਤੋ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 
Seeing him, peace attains, the sufferings depart singing 
God’s praises. ||1|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹ ੁਭਾਈ ॥ 
O brother; drink God’s sublime essence.  
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮ ੋਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite and worship God’s name in the sanctuary of the 
perfect guru. ||Pause|| 
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨੁ ਭਾਈ ॥ 
One who has a pre-ordained destiny obtains it O brother. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥ 
Nanak prays to God that he remains attuned to God’s 
name. ||2||25||89|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖੈ ॥ 
The inner knower God is cause of causes and protects 
His subjects. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਹੋਤੁ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੧॥ 
One who enjoys guru’s teachings is applauded in the 
world. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ॥ 
O God the Lord of the world; You are my support; 
ਤੂ ਸਮਰਥ ੁਸਰਿਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਧਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are all-powerful, the giver of sanctuary; twenty-four 
hours a day, I recite You. ||Pause|| 
ਜੋ ਜਨੁ ਭਜਨੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਿਤਸੈ ਅੰਦੇਸਾ ਨਾਹੀ ॥ 
The humble being that worships You O God, has no 
worry. 



ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗੇ ਭਉ ਿਮਿਟਆ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥ 
One who sings God’s praises in guru’s refuge; his 
concerns disappear. ||2|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆ ਿਦਲਾਸਾ ॥ 
He attains peace contentment and  joy when the guru 
consoles him. 
ਿਜਿਣ ਘਿਰ ਆਏ ਸੋਭਾ ਸੇਤੀ ਪਰੂਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੩॥ 
He returned home with honor and his hopes have been 
fulfilled. ||3|| 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਜਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥ 
Perfect are the teachings of the perfect guru; his Godly 
deeds are perfect. 
ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਿਗ ਤਿਰਓ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮਾ 
॥੪॥੨੬॥੯੦॥ 
Reciting God’s name, grasping to guru’s feet Nanak has 
crossed over the terrifying world-ocean. ||4||26||90|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਭਇਓ ਿਕਰਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਆਪੇ ਸਭ ਿਬਿਧ ਥਾਟੀ ॥ 
The destroyer of pain of the poor became kind and found 
the solution. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਰਾਿਖ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪਨੁਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਬੇੜੀ ਕਾਟੀ ॥੧॥ 
He saved His servant in a moment; the perfect guru cut 
the chains. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੋਿਵੰਦੁ ਸਦ ਿਧਆਈਐ ॥ 
O my mind, sing the praises of the Lord of the universe 
forever. 
ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟਿਹ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All illness of this body departed and attained the fruit of 
choice. ||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿਭ ਕੀਨੇ ਪਰ੍ਭੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
God created all beings; He is lofty, inaccessible and 
infinite. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਏ ਦਰਬਾਰਾ ॥੨॥੨੭॥੯੧॥ 
Nanak recites God’s name in devotee’s company, he 
looks great in God’s court. ||2||27||91|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਰਉ ਅਪੁਨਾ ਸਾਂਈ ॥ 
Worship your Lord. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਸਦ ਿਧਆਈ ॥ 



Day and night, recite God forever. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਿਜਿਨ ਰਾਖੇ ॥ 
He protects by giving His hand. 
ਹਿਰ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥੧॥ 
I drink the most sublime essence of Lord’s Name. ||1|| 
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ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਊਪਿਰ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
I admire my guru. 
ਭਏ ਿਕਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ਜੀਅ ਹੋਏ ਿਮਹਰਵਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God the great giver became kind to me, now all are kind 
to me. ||Pause|| 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਰਨਾਈ ॥ 
Servant Nanak has entered His sanctuary. 
ਿਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥ 
He perfectly preserved his honor. 
ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਮਟਾਈ ॥ 
All suffering has been erased. 
ਸੁਖੁ ਭੁੰਚਹੁ ਮੇਰ ੇਭਾਈ ॥੨॥੨੮॥੯੨॥ 
Enjoy peace, O brother! ||2||28||92|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਸੁਨਹੁ ਿਬਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ  
Listen to my prayer O Lord; You created all beings. 
ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 
Please preserve the honor of Your Name, O Lord, the 
cause of causes. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O dear God please, make me Your own. 
ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Good or bad, I am Yours! ||Pause|| 
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਸਵਾਰੇ ॥ 
The almighty Lord heard my prayer; He cut my bonds He 
saved me. 
ਪਿਹਿਰ ਿਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਲੇੇ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਗਟ ਪਹਾਰੇ ॥੨॥੨੯॥੯੩॥ 
He honored and united me with His servants and Nanak 
is enlightened. ||2||29||93|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath Mahalla five: 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਵਿਸ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿਭ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
All beings in His court are under the control of His 
devotees. 



ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਭਵ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥੧॥ 
God accompanied them and took them across the 
terrifying world-ocean. ||1|| 
ਸੰਤਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He resolves all affairs of His saints. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Kind to the meek, compassionate, the ocean of kindness 
is my perfect Lord. ||Pause|| 
ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਦਰੁ ਸਭ ਥਾਈ ਊਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਬਾਤਾ ॥ 
He seats me with honor everywhere; there is no shortage 
of anything. 
ਭਗਿਤ ਿਸਰਪਾਉ ਦੀਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਜਾਤਾ ॥੨॥੩੦॥੯੪॥ 
God honored His servant with His worship by His grace 
and Nanak realized God. ||2||30||94|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ Sorath, Ninth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace.  
ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਿਸਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
O my mind, love the Lord. 
ਸਰ੍ਵਨ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਨੁ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listen with your ears and sing God’s praises with your 
tongue. ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਮਰੁ ਮਾਧੋ ਹੋਿਹ ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 
The sinners become sacred reciting God in the company 
of devotees. 
ਕਾਲੁ ਿਬਆਲੁ ਿਜਉ ਪਿਰਓ ਡੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ 
The devil of death is hunting with its mouth open o friend. 
||1|| 
ਆਜੁ ਕਾਿਲ ਫੁਿਨ ਤੋਿਹ ਗਰ੍ਿਸ ਹ ੈਸਮਿਝ ਰਾਖਉ ਚੀਿਤ ॥ 
Remember that he is going to swallow you today or 
tomorrow. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਿਜ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤ ॥੨॥੧॥ 
Says Nanak, recite God; the time is going. ||2||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਿਹ ਰਹੀ ॥ 
His thoughts remained in his mind. 
ਨਾ ਹਿਰ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਿਲ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He did not recite God or served at a shrine. The devil of 
death grabbed him from the hair. ||1||Pause|| 



ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਿਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ ॥ 
He was fully enticed by wife, friends, children, carriages 
and property. 
ਅਵਰ ਸਗਲ ਿਮਿਥਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮੁ ਕੋ ਸਹੀ ॥੧॥ 
Everything else is temporary. Only God’s worship is 
eternal. ||1|| 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਿਰਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥ 
He got weary of wandering in the world; finally attained 
the human body. 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਿਸਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥੨॥੨॥ 
Says Nanak; it is time to realize God; why do not you 
recite God? ||2||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁਮਿਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥ 
O mind, what bad lesson you took? 
ਪਰ ਦਾਰਾ ਿਨੰਿਦਆ ਰਸ ਰਿਚਓ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਨਿਹ ਕੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are enticed by other’s spouse and slander; you do 
not worship God. ||1||Pause|| 
ਮੁਕਿਤ ਪੰਥੁ ਜਾਿਨਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ ॥ 
You did not know the path of salvation, collected wealth 
instead! 
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ਅੰਿਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਦੀਨਾ ਿਬਰਥਾ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ॥੧॥ 
Nothing goes with you in the end. You tied yourself for 
nothing. ||1|| 
ਨਾ ਹਿਰ ਭਿਜਓ ਨ ਗੁਰ ਜਨੁ ਸੇਿਵਓ ਨਹ ਉਪਿਜਓ ਕਛੁ ਿਗਆਨਾ ॥ 
You did not worship God or serve the guru; no divine 
wisdom welled up. 
ਘਟ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤੇਰੈ ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਿਦਆਨਾ ॥੨॥ 
God abides in you but you search in the forest. ||2|| 
ਬਹੁਤੁ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਿਰਓ ਅਸਿਥਰ ਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
Got weary of wandering in many lifes but did not obtain 
the eternal wisdom. 
ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਇ ਪਦ ਹਿਰ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥੩॥੩॥ 
You acquired the human body, it is time to recite God 
says Nanak. . ||3||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਨ ਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਨ ਿਬਚਾਰੋ ॥ 
O mind, contemplate the sanctuary of God. 



ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God a prostitute attained salvation; you also sing 
God’s praises from your heart. ||1||Pause|| 
ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰ੍ਅੂ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਰੁ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Reciting God Dhroo became immortal and attained 
salvation. 
ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਿਬਸਰਾਇਆ ॥੧॥ 
Reciting God eliminates sufferings; why did you forget 
Him. ||1|| 
ਜਬ ਹੀ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥ 
Since he took refuge of the merciful God; the elephant 
escaped from  
the grip of the octopus. 
ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਤ ਬੰਧਨ ਿਤਹ ਤੂਟਾ ॥੨॥ 
How much can I praise the virtues of God’s name; 
missing God the bonds of the elephant broke. ||2|| 
ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
Ajaamal, a known sinner in the world was redeemed in 
an instant. 
ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਿਹ ਪਾਰਾ ॥੩॥੪॥ 
Says Nanak; you will also attain salvation by missing 
God! ||3||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਪਰ੍ਾਨੀ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰੈ ॥ 
What efforts should the mortal make? 
ਜਾ ਤੇ ਭਗਿਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ ਾਸੁ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By which he worships God and the thirst of the devil of 
death quenches. ||1||Pause|| 
ਕਉਨੁ ਕਰਮ ਿਬਿਦਆ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਫੁਿਨ ਕਰਈ ॥ 
What should I do what should I learn and what faith 
should I practice? 
ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ ॥੧॥ 
What name the guru recites that crosses over the 
terrifying world-ocean? ||1|| 
ਕਲ ਮੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਜਾਿਹ ਜਪੈ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
In today’s age there is one name of the bestowal of 
kindness; reciting that attains salvation. 
ਅਉਰ ਧਰਮ ਤਾ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਿਨ ਇਹ ਿਬਿਧ ਬੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥੨॥ 
No other religion is comparable to this; speak the Vedas. 



||2|| 
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਰਹਤ ਸਦਾ ਿਨਰਲੇਪੀ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤ ਗੁਸਾਈ ॥ 
He who is unaffected by pleasure or pain is called the 
Lord of the universe. 
ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਹ ਬਸੈ ਿਨਰੰਤਿਰ ਨਾਨਕ ਦਰਪਿਨ ਿਨਆਈ ॥੩॥੫॥ 
He lives in you completely says Nanak like the reflection 
of a mirror. ||3||5|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮ ੈਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਲਖਉ ਗੁਸਾਈ ॥ 
O mother, how can I realize the Lord of the world? 
ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਿਗਆਿਨ ਿਤਮਿਰ ਮ ੋਮਨੁ ਰਿਹਓ ਉਰਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind is entangled in emotional attachment and 
darkness of ignorance. ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ ਨਹ ਅਸਿਥਰੁ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
I wasted my whole life in doubt; did not obtain a real 
understanding. 
ਿਬਿਖਆਸਕਤ ਰਿਹਓ ਿਨਸ ਬਾਸੁਰ ਨਹ ਛੂਟੀ ਅਧਮਾਈ ॥੧॥ 
I kept doing bad deeds night and day, never renounced 
low thinking. ||1|| 
ਸਾਧਸੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਨਹ ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਗਾਈ ॥ 
Never joined the company of devotees; never sang God’s 
praises. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈ ਨਾਿਹ ਕੋਊ ਗੁਨੁ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੬॥ 
O God; mortal Nanak has no virtue; protect me in your 
refuge. ||2||6|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਿਸ ਨਾਿਹ ॥ 
O mother, my mind is out of control. 
ਿਨਸ ਬਾਸੁਰ ਿਬਿਖਅਨ ਕਉ ਧਾਵਤ ਿਕਿਹ ਿਬਿਧ ਰੋਕਉ ਤਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Night and day, it runs after sins and corruption. How can I 
restrain it? ||1||Pause|| 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਿਨ ਿਨਮਖ ਨ ਹੀਏ ਬਸਾਵੈ ॥ 
Listens to the scriptures but does not enshrine in the 
mind at all. 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਿਸਉ ਰਿਚਓ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਵੈ ॥੧॥ 
Engrossed in the wealth and women of others, his life 
passes away uselessly. ||1|| 
ਮਿਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਸੂਝਤ ਨਹ ਕਛੁ ਿਗਆਨਾ ॥ 
He has gone insane intoxicated by the worldly wealth; 



does not think of divine wisdom at all. 
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਬਸਤ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥ 
God abides in the body but he does not know how to 
realize Him. ||2|| 
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ਜਬ ਹੀ ਸਰਿਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਿਤ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੀ ॥ 
As soon as I came to devotee’s refuge, my ill will 
departed. 
ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਿਤਓ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੩॥੭॥ 
Then Nanak recited God and his noose of death is cut. 
||3||7|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਿਰ ॥ 
O mortal, enshrine this truth in your mind! 
ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਿਬਨਸਤ ਲਗਤ ਨ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This whole world is like a dream. It disappears in a 
moment. ||1||Pause|| 
ਬਾਰੂ ਭੀਿਤ ਬਨਾਈ ਰਿਚ ਪਿਚ ਰਹਤ ਨਹੀ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥ 
Like a wall made out of sand does not last long. 
ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਖੁ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਿਝਓ ਕਹਾ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 
So are the pleasures of worldly wealth; why entangle in it 
o ignorant? ||1|| 
ਅਜਹੂ ਸਮਿਝ ਕਛੁ ਿਬਗਿਰਓ ਨਾਿਹਿਨ ਭਿਜ ਲੇ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 
Nothing is lost yet; realize and recite God’s name. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਜ ਮਤੁ ਸਾਧਨ ਕਉ ਭਾਿਖਓ ਤੋਿਹ ਪੁਕਾਿਰ ॥੨॥੮॥ 
Says Nanak that the devotees know; I told you. ||2||8|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਇਹ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਿਖਓ ਕੋਈ ॥ 
I see no friend in this world. 
ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਅਪਨੈ ਸੁਿਖ ਲਾਿਗਓ ਦੁਖ ਮ ੈਸੰਿਗ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Everyone is attached to you for his benefit. No one helps 
in pain. ||1||Pause|| 
ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸਨਬੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਿਸਉ ਲਾਗੇ  
Wives, friends, children and relatives - all are attached to 
wealth. 
ਜਬ ਹੀ ਿਨਰਧਨ ਦੇਿਖਓ ਨਰ ਕਉ ਸੰਗੁ ਛਾਿਡ ਸਭ ਭਾਗੇ ॥੧॥ 
When they see you poor, they leave your company and 
run away. ||1|| 
ਕਹਂਉ ਕਹਾ ਿਯਆ ਮਨ ਬਉਰੇ ਕਉ ਇਨ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 



What should I say to my insane mind, why are you in love 
with them? 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਜਸ ੁਤਾ ਕੋ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥੨॥ 
You forgot to sing God’s praises the guardian of the poor 
and destroyer of fear. ||2|| 
ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਿਜਉ ਭਇਓ ਨ ਸੂਧਉ ਬਹੁਤੁ ਜਤਨੁ ਮੈ ਕੀਨਉ ॥ 
Like dog’s tale does no remain straight I tried my best to 
straighten my mind. 
ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਿਬਰਦ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰਉ ਲੀਨਉ ॥੩॥੯॥ 
Says Nanak O Lord; fulfill Your inherent nature; I recite 
Your Name. ||3||9||   
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਮਨ ਰੇ ਗਿਹਓ ਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁ॥ 
O mind, you did not listen to guru’s teachings. 
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਮੂਡੁ ਮੁਡਾਇਓ ਭਗਵਉ ਕੀਨੋ ਭੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What happens when you shave your head and wear 
saffron clothes? ||1||Pause|| 
ਸਾਚ ਛਾਿਡ ਕੈ ਝੂਠਹ ਲਾਿਗਓ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਓ ॥ 
Abandoning truth, you cling to falsehood. You are 
wasting your life. 
ਕਿਰ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਿਨਜ ਪੋਿਖਓ ਪਸ ੁਕੀ ਿਨਆਈ ਸਇੋਓ ॥੧॥ 
Practicing hypocrisy, you fill your belly and sleep like an 
animal. ||1|| 
ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਇਆ ਹਾਿਥ ਿਬਕਾਨਾ ॥ 
You did not realize the value of God’s worship; you sold 
yourself for worldly wealth. 
ਉਰਿਝ ਰਿਹਓ ਿਬਿਖਅਨ ਸੰਿਗ ਬਉਰਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਬਸਰਾਨਾ ॥੨॥ 
You the ignorant are entangled in falsehood and forgot 
jewel of God’s name. ||2|| 
ਰਿਹਓ ਅਚੇਤੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਰਥਾ ਅਉਧ ਿਸਰਾਨੀ ॥ 
You do not miss God; you are forgetful and your life is 
passing uselessly. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ ॥੩॥੧੦॥ 
Says Nanak, O Lord; fulfill your inherent nature; mortal is 
lost forever. ||3||10|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 
The man, who in the midst of pain, does not feel pain. 
ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Who is not affected by pleasure, affection or fear, who 
sees gold and dust alike; ||1||Pause|| 
ਨਹ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹ ਉਸਤਿਤ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥ 
Who is not swayed by slander or praise, not affected by 
greed, attachment or pride? 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਆਰਉ ਨਾਿਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ॥੧॥ 
Who remains unaffected by joy and sorrow, honor and 
dishonor; ||1|| 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਿਤਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਿਨਰਾਸਾ  
Who renounces all hopes and desires and remains 
detached from the world; 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਿਤਹ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮ ੁਿਨਵਾਸਾ ॥੨॥ 
Who is not touched by lust or anger; God lives in him. 
||2|| 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਿਤਹ ਇਹ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਨੀ ॥ 
A man blessed by the guru, understands this process. 
ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਉ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ਸੰਿਗ ਪਾਨੀ ॥੩॥੧੧॥ 
O Nanak, he merges with the Lord of the universe, like 
water in water. ||3||11|| 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Sorath, Ninth Mahalla: 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਜਾਿਨ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
O dear friend, know this in your mind! 
ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਿਸਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫਾਂਿਧਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The world is engrossed in its own pleasure; no one is for 
anyone else. ||1||Pause|| 
ਸੁਖ ਮੈ ਆਿਨ ਬਹੁਤੁ ਿਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਿਦਿਸ ਘੇਰ ੈ॥ 
In good times, many come and sit around surrounding 
you on all four sides. 
ਿਬਪਿਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਿਡਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥੧॥ 
But when hard times come, they all leave, and no one 
comes near you. ||1|| 
ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਹਤੁ ਜਾ ਿਸਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥ 
Your wife, whom you love so much, and who remains 
ever attached to you. 
ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪਰ੍ੇਤ ਪਰ੍ੇਤ ਕਿਰ ਭਾਗੀ ॥੨॥ 
Runs away saying,  ghost ghost, as soon as the swan-
soul leaves this body. ||2|| 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਿਬਉਹਾਰੁ ਬਿਨਓ ਹੈ ਜਾ ਿਸਉ ਨੇਹ ੁਲਗਾਇਓ ॥ 



This is the way they act; those whom we love so much. 
ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥ 
At the last moment O Nanak, no one is of any use except 
the Lord. ||3||12||139|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਚਉਤੁਕੀ  
Sorath, First Mahalla, First House, Ashtapadees, Chau-
Tukas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੁਿਬਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹਰੋੁ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੈ ਮਸਾਿਣ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Do not fall in duality. Do not worship anyone except God 
and do not visit tombs or cremation grounds. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਰਾਿਚ ਨ ਪਰ ਘਿਰ ਜਾਵਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਾਿਮ ਬੁਝਾਈ ॥ 
I do not go to anyone else’s house with a desire. God’s 
name eliminates the desire. 
ਘਰ ਭੀਤਿਰ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਭਾਈ ॥ 
The guru shows the home within the home, when the 
mind is imbued with contentment o brother: 
ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਮਿਤ ਸਾਈ ॥੧॥ 
You the bestowal know all! Whatever You teach is the 
real lesson. ||1|| 
ਮਨੁ ਬੈਰਾਿਗ ਰਤਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
The detached mind is detached, pierced by guru’s 
teaching o mother. 
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The soul is lit by the absolute sermon and my mind 
attuned to the true master. ||Pause|| 
ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਹ ਬੈਰਾਗ ਸ ੋਬੈਰਾਗੀ ਿਜ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥ 
Millions of renunciates do ritual renunciation, but one who 
pleases God is the real renunciate. 
ਿਹਰਦੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਭੈ ਰਿਚਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
With guru’s teachings lovingly enshrined in the mind and 
does what the guru asks for! 
ਏਕੋ ਚੇਤੈ ਮਨੂਆ ਨ ਡੋਲੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਵੈ  
Recites One God; the mind does not waver and controls 
the wandering mind. 
ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥ 
Intoxicated in peace imbued in God’s love sings God’s 
praises forever. ||2|| 



ਮਨੂਆ ਪਉਣੁ ਿਬੰਦੁ ਸੁਖਵਾਸੀ ਨਾਿਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਭਾਈ ॥ 
One quarter of a drop of God’s name enshrined in the 
mind gives peace o brother! 
ਿਜਹਬਾ ਨੇਤਰ੍ ਸੋਤਰ੍  ਸਿਚ ਰਾਤੇ ਜਿਲ ਬੂਝੀ ਤੁਝਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥ 
The tongue eyes ears are imbued in the Lord; You 
extinguished the fire. 
ਆਸ ਿਨਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥ 
In Your hope the renunciate remains detached and sits in 
trance. 
ਿਭਿਖਆ ਨਾਿਮ ਰਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਹਿਜ ਪੀਆਈ ॥੩॥ 
Begging for God’s name he gets fulfilled and drinks the 
nectar intuitively. ||3|| 
ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਿਚ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗੁ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ॥ 
There is no renunciation in duality as long as there is 
even a particle of duality. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ॥ 
The whole world is your; You are the only bestowal, none 
else. 
ਮਨਮੁਿਖ ਜੰਤ ਦੁਿਖ ਸਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The self-willed suffers forever and the guru-willed is 
honored. 
ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਣੈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ 
God is infinite, endless, inaccessible and unfathomable; 
cannot put a price on Him. ||4|| 
ਸੁੰਨ ਸਮਾਿਧ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥੁ ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਪਿਤ ਨਾਮੰ ॥ 
Reciting God’s name in trance obtains respect, God’s 
name is honored in the entire universe. 
ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਜੀਆ ਜਿਗ ਜੋਨੀ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਲੇਖੁ ਸਹਾਮ ੰ॥ 
Every being takes birth in the world with preordained 
destiny written in the fate. 
ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਮੰ ॥ 
The Lord causes them to do good and bad deeds; He 
makes them worship God. 
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਜੂਿਠ ਲਹੈ ਭੈ ਮਾਨੰ ਆਪੇ ਿਗਆਨੁ ਅਗਾਮੰ ॥੫॥ 
The filth of the mouth of the self-willed washes clean with 
God’s love. God bestows hard to realize divine wisdom. 
||5|| 
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ਿਜਨ ਚਾਿਖਆ ਸੇਈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਿਨ ਿਜਉ ਗੰੁਗੇ ਿਮਿਠਆਈ ॥ 



Those who eat know the taste like the mute eating sweet. 
ਅਕਥੈ ਕਾ ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ ਚਾਲਉ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ॥ 
How can I describe the indescribable, O brother? Follow 
His will forever. 
ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਤ ਹੋਵੈ ਿਨਗੁਰੇ ਮਿਤ ਨ ਕਾਈ  
If the bestowal guru unites, the devotee learns divine 
wisdom. No one attains it without the guru. 
ਿਜਉ ਚਲਾਏ ਿਤਉ ਚਾਲਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥੬॥ 
Act the way God makes you to act o brother. The tricks 
do not work. ||6|| 
ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ ਇਿਕ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Some deluded by doubt, others imbued by God’s 
worship. It is all your doing. 
ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਲਾਏ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਤੂ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 
As You engage them they receive the reward of their 
doing; You alone issue command. 
ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਅਪਣਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
I will serve as it was my own; my soul and body are 
Yours. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੭॥ 
One who meets the guru by Your grace? Your sacred 
name is his support. ||7|| 
ਗਗਨੰਤਿਰ ਵਾਿਸਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਿਸਆ ਗੁਣ ਮਿਹ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨੰ ॥ 
The virtuous God dwells in the universe. Contemplating 
His virtues attains divinity.  
ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਤਤੋ ਤਤੁ ਵਖਾਨੰ ॥ 
When the mind enjoys reciting God, one realizes God. 
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥ 
Guru’s teaching is unfathomable. The world is insane 
without guru’s teachings. 
ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥੮॥੧॥ 
The perfect renunciate is at peace pleased with God’s 
name O Nanak. ||8||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਿਤਤੁਕੀ ॥ Sorath, First Mahalla, Ti-Tukas: 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥ 
Hope and desire is bonds O brother. Religious rituals and 
ceremonies are the cause of bonds. 
ਪਾਿਪ ਪੁੰਿਨ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਿਬਨਸੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰੀ ॥ 
The world is created good and bad o brother and forgets 



God. God’s name eliminates both. 
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥੧॥ 
Enticed by the worldly wealth the world does useless 
deeds o brother. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਪੰਿਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ ॥ 
Listen, O ritualistic scholar: 
ਿਜਤੁ ਕਰਿਮ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੁ ਆਤਮ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O brother, think and do those deeds that give peace to 
the soul. ||Pause|| 
ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸਸੰਾਰੀ ॥ 
While standing he reads and explains the scriptures but 
does worldly deeds. 
ਪਾਖੰਿਡ ਮੈਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਭਾਈ ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਿਵਕਾਰੀ ॥ 
Filth cannot be washed away by hypocrisy, O brother; 
inside is filled with useless filth.   
ਇਨ ਿਬਿਧ ਡੂਬੀ ਮਾਕੁਰੀ ਭਾਈ ਊਂਡੀ ਿਸਰ ਕੈ ਭਾਰੀ ॥੨॥ 
The spider dies this way O brother by falling head down 
entangled in the web. ||2|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਘਣੀ ਿਵਗੂਤੀ ਭਾਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ  
Deluded by duality and bad deeds they are ruined o 
brother. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
God’s name cannot be obtained without the guru. The 
doubt does not depart without God’s name. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੩॥ 
Serving the guru attains peace and coming and going 
ends o brother. ||3|| 
ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਗੁਰ ਤੇ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ॥ 
The guru gives peace and truth o brother. The truth 
makes pure. 
ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸ ੋਬੂਝੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਮਗੁ ਨ ਪਾਈ  
Those who serve the guru realize it. Path cannot be 
found without the guru. 
ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥੪॥ 
One filled by greed cannot do anything. He eats poison 
telling lies. ||4|| 
ਪੰਿਡਤ ਦਹੀ ਿਵਲੋਈਐ ਭਾਈ ਿਵਚਹੁ ਿਨਕਲੈ ਤਥੁ ॥ 
O scholar; churning yogurt produces butter. 
ਜਲੁ ਮਥੀਐ ਜਲੁ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਏਹਾ ਵਥੁ ॥ 



Churning water produces water o brother. The world is 
like that. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਭਰਿਮ ਿਵਗੂਚੀਐ ਭਾਈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਦੇਉ ਅਲਖੁ ॥੫॥ 
Without the guru one is ruined in duality. God abides in 
everbody. . ||5|| 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ ਦਹ ਿਦਸ ਬਾਧੋ ਮਾਇ ॥ 
This world is a cotton thread o brother; tied in ten 
direction of the worldly wealth. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗਾਿਠ ਨ ਛੂਟਈ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
The knot cannot untie without the guru o brother; many 
tried in vain. 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਕਹਣਾ ਿਕਛੁ ਨ ਜਾਇ ॥੬॥ 
This world is deluded by doubt O brother; cannot say 
anything about it. ||6|| 
ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਭਉ ਮਿਨ ਵਸ ੈਭਾਈ ਭੈ ਮਰਣਾ ਸਚੁ ਲੇਖੁ ॥ 
Meeting the guru, love wells up in the mind o brother. 
Falling in love is the true story. 
ਮਜਨੁ ਦਾਨੁ ਚੰਿਗਆਈਆ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਮ ੁਿਵਸੇਖੁ ॥ 
Give awns and do good o brother but in God’s court 
God’s name is supreme. 
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ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖੁ ॥੭॥ 
One, who recites God’s name with guru’s support, 
enshrines in the mind and the doubt ends o brother. ||7|| 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਾਟੁ ਸਰਾਫ ਕੋ ਭਾਈ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
This body is the jeweler’s shop, O brother; God’s name is 
the priceless merchandise. 
ਇਹੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਿਦਰ੍ ੜੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
The merchant attains this invaluable merchandise O 
brother contemplating guru’s teachings. 
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਮੇਿਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥੮॥੨॥ 
Blessed is the merchant, O Nanak who trades and unites 
with God. ||8||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sorath, First Mahalla: 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ॥ 
Those who serve the guru, O beloved are saved along 
with their companions. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥ 
There is no stopping them from reciting God’s sacred 



name. 
ਬੂਡੇ ਭਾਰੇ ਭ ੈਿਬਨਾ ਿਪਆਰੇ ਤਾਰੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 
The fearless the heavy drown but swim across by God’s 
grace. ||1|| 
ਭੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 
I praise You, O beloved, I sing Your praises. 
ਿਵਣੁ ਬੋਿਹਥ ਭੈ ਡੁਬੀਐ ਿਪਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without the boat one drowns in fearful ocean O beloved; 
how can I reach the shore? ||1||Pause|| 
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਿਪਆਰੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
I praise the praiseworthy Lord, O beloved; there is no 
other to praise. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਸਾਲਾਹਿਨ ਸੇ ਭਲੇ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥ 
Those who praise God are good o beloved. They are 
dyed through guru’s teachings. 
ਿਤਸ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਤਤੁ ਿਵਲੋਇ ॥੨॥ 
If I join them, O beloved, I can churn the essence and 
find joy. ||2|| 
ਪਿਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
The honorable letter of truth is obtained through God’s 
true name. 
ਆਇਆ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹਕੁਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥ 
One comes and goes from the world by pre-ordained 
time by God’s command o beloved. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੀਐ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 
God’s command cannot be realized without the guru. 
God’s order is eternal.  ||3|| 
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਿਨੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਿਰ ॥ 
By His order we are conceived, O beloved, by His order 
we grow in the womb. 
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਜੰਿਮਆ ਿਪਆਰੇ ਊਧਉ ਿਸਰ ਕੈ ਭਾਿਰ ॥ 
By His command, we are born, O beloved, we were 
upside-down. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਿਰ ॥੪॥ 
The guru-willed are honored in God’s court o beloved. 
You get what you earn.  ||4|| 
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਇ ॥ 
By His command, one comes into the world, O beloved, 
and by His will he goes. 



ਹੁਕਮੇ ਬੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਚਲਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥ 
By His command, the self-willed is tied and taken away 
and punished. 
ਹੁਕਮੇ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੫॥ 
By His command one recognizes Him through guru’s 
teachings and takes with him to God’s court. ||5|| 
ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮ ੈਦੋਇ ॥ 
He is audited by God’s command and the ego departs in 
both worlds o beloved. 
ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਿਪਆਰੇ ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥ 
One robbed by bad deeds cries and wanders around by 
His command o beloved. 
ਹੁਕਮੁ ਿਸਞਾਪ ੈਸਾਹ ਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥ 
One who realizes God’s command attains truth and 
honor. ||6|| 
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 
O beloved it is difficult to say; why to listen to the true 
name? 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸੋ ਸਾਲਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise those who praise the Lord, O beloved. 
ਨਾਉ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਿਪਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥੭॥ 
Contentment attains through God’s name by His grace o 
beloved. ||7|| 
ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਿਰ ॥ 
If my body were to become the paper, O beloved, and my 
mind the inkpot; 
ਲਲਤਾ ਲੇਖਿਣ ਸਚ ਕੀ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਲਖਹੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
If my tongue became the pen, O beloved, I will think and 
write God’s virtues. 
ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਿਲਖੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੮॥੩॥ 
Blessed is the writer O Nanak who writes from the soul. 
||8||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਪਿਹਲਾ ਦੁਤੁਕੀ ॥ 
Sorat’h, First Mahalla, Du-Tukas: 
ਤੂ ਗੁਣਦਾਤੌ ਿਨਰਮਲੋ ਭਾਈ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 
You are the bestowal of virtues o brother. The mind does 
not become pure. 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਰਗੁਣੇ ਭਾਈ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਗੁਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
I am a worthless sinner, O brother; virtue is obtained from 



You O Lord. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਤੂ ਕਰਤਾ ਕਿਰ ਵੇਖੁ ॥ 
O my beloved Creator; You create and observe. 
ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀਆ ਭਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮ ਿਵਸੇਖੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a hypocrite sinner O brother; Bless my mind and 
body with Your Name, O Lord. ||Pause|| 
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ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਮੋਿਹਆ ਭਾਈ ਚਤੁਰਾਈ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥  
The poison of worldly wealth has enticed the mind o 
brother; I lost my respect in cleverness. 
ਿਚਤ ਮਿਹ ਠਾਕੁਰੁ ਸਿਚ ਵਸੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਸਮੋਇ ॥੨॥ 
God truly abides in the mind o brother. He is realized 
enshrining guru’s teachings in the mind. . ||2|| 
ਰੂੜੌ ਰੂੜੌ ਆਖੀਐ ਭਾਈ ਰੂੜੌ ਲਾਲ ਚਲੂਲੁ ॥ 
Everbody says that God is beautiful o brother; He is deep 
red color. 
ਜੇ ਮਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਬੈਰਾਗੀਐ ਭਾਈ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸਾਚੁ ਅਭੂਲੁ ॥੩॥ 
If one starts missing God, he forgets his own house o 
brother. ||3|| 
ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਿਸ ਤੂ ਭਾਈ ਘਿਰ ਘਿਰ ਤੂ ਗੁਣ ਿਗਆਨੁ ॥ 
You abide in the underworld the sky and in every house 
O virtuous divine God! 
ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਚੂਕਾ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੪॥ 
Meeting the guru, one finds peace, O brother and self-
pride disappears. ||4|| 
ਜਿਲ ਮਿਲ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਤਨੁ ਹੋਇ ॥ 
You may wash and scrub the body with water; still it 
remains dirty. 
ਿਗਆਿਨ ਮਹਾ ਰਿਸ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੫॥ 
Bathing in the essence of spiritual wisdom, O brother; the 
mind and body become pure. ||5|| 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਆ ਦੇਿਹ ॥ 
Why worship gods and goddesses, O brother? What can 
we ask for and what can they give? 
ਪਾਹਣੁ ਨੀਿਰ ਪਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਿਹ ਬੂਡਿਹ ਤੇਿਹ ॥੬॥ 
Wash the stone with water, O brother but it sinks in the 
water! ||6|| 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਭਾਈ ਜਗੁ ਬੂਡੈ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥ 
Cannot speak the unspoken without the guru. The world 



drowns and loses honor.  
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਿਥ ਵਡਾਈਆ ਭਾਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੭॥ 
Greatness is in the hands of my Lord O brother; He gives 
as He pleases. ||7|| 
ਬਈਅਿਰ ਬੋਲੈ ਮੀਠੁਲੀ ਭਾਈ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਿਪਰ ਭਾਇ ॥ 
The bride talks sweet truth o brother; she is adorned by 
the husband.  
ਿਬਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਿਚ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਿਧਕ ਰਹੀ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥੮॥ 
Pierced by separation she dwells in truth missing God’s 
name with love O brother. ||8|| 
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝੈ ਸੁਜਾਨੁ  
Everyone calls God his own, O brother, but the all-
knowing God is realized through the guru. 
ਜੋ ਬੀਧੇ ਸ ੇਊਬਰੇ ਭਾਈ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੯॥ 
One who is pierced by guru’s true teachings; attains 
salvation o brother! ||9|| 
ਈਧਨੁ ਅਿਧਕ ਸਕੇਲੀਐ ਭਾਈ ਪਾਵਕੁ ਰੰਚਕ ਪਾਇ ॥ 
A large pile of firewood, O brother burns with one 
matchstick. 
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਿਮਲਣੁ ਸੁਭਾਇ ॥੧੦॥੪॥ 
If God’s name enshrines in the mind a tiny bit O Nanak; 
realizes God intuitively o brother. ||10||4|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿਤਤੁਕੀ  
Sorat’h, Third Mahalla, First House, Ti-Tukas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਧੁਿਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 
You protect your worshippers forever from beginning to 
end O God! 
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧੁ ਰਾਿਖ ਲਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਰਣਾਖਸੁ ਮਾਿਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 
You protected Prahlaad and destroyed Harnaakhash O 
God. 
ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 
You give honor to the guru-willed and delude the self-
willed in doubt. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
O Dear Lord, this is Your greatness! 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੁ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You preserve the honor of Your devotees, O master; 



Your devotees seek Your sanctuary. ||Pause|| 
ਭਗਤਾ ਨੋ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇੜੈ ਜਾਈ  
The devil of death cannot touch Your devotees; death 
does not come close; 
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Those who enshrine God’s name in the mind, attain 
salvation through it! 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸਭ ਭਗਤਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥ 
The wealth and mystic powers touch the feet of the 
devotees by guru’s grace intuitively. ||2|| 
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਵੀ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ ॥ 
The self-willed do not realize it. They are filled with the 
taste of greed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਸਬਦੁ ਨ ਭੇਿਦਓ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥ 
Those, who do not contemplate guru’s teachings in the 
mind and do not attune to God’s name. 
ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜੁ ਲਿਹ ਜਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥ 
Their masks of falsehood and hypocrisy shall fall off; the 
self-willed speak with bland words. ||3|| 
ਭਗਤਾ ਿਵਿਚ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੂ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥ 
You enshrine in the devotees, O God; You are realized 
through worship. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
Your whole creation is enticed by worldly wealth and 
attachment. You alone are the architect of destiny. 
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ਹਉਮ ੈਮਾਿਰ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥ 
Eliminate ego control your desires and realize God 
through guru’s teachings. ||4|| 
ਅਿਚੰਤ ਕੰਮ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
God automatically does the work of those who love the 
name of the Lord. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਸਦਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
God who resolves all affairs enshrines in the mind by 
guru’s grace. 
ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸ ੁਿਵਗੁਚੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹ ੈਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥ 
Whoever challenges those protected by God, is 
destroyed. ||5|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਭਉਿਕ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਈ ॥ 



No one realizes God without serving the guru. The self-
willed bark and die crying. 
ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਿਹ ਦੁਖ ਮਿਹ ਦੁਿਖ ਸਮਾਈ ॥ 
They come and go, find no place of rest; they suffer in 
pain and perish. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥ 
The guru-willed drinks the nectar and merges with truth 
intuitively. ||6|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਜਨਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਿਧਕਾਈ ॥ 
Without serving the guru one cannot get out of birth and 
death, even by doing lot of deeds. 
ਵੇਦ ਪੜਿਹ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
Those, who read the Vedas and debate, lose their honor 
without the Lord. 
ਸਚਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਿਜਸੁ ਬਾਣੀ ਭਿਜ ਛੂਟਿਹ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥ 
True is the sermon of the guru; one is saved in guru’s 
refuge reciting it. ||7|| 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੇ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਿਚਆਰਾ ॥ 
Those who enshrine God in the mind reach God’s court 
and judged true. 
ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਹੋਈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 
They are praised through all ages, and no one can erase 
it. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 
Nanak praises those who enshrine God in the mind. 
||8||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ 
Sorath, Third Mahalla, Du-Tukas: 
ਿਨਗੁਿਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ 
He blesses the worthless, O brother and puts them to 
serve the guru. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹ ੈਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 
Service to the true guru is great O brother; it attaches one 
to God’s name. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪ ੇਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥ 
The dear Lord forgives, and unites with Him. 
ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ ਪਰੂੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a virtueless sinner o brother; the perfect guru united 
me with him. ||Pause|| 



ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਿਸਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਵIਚਾਿਰ ॥ 
Many sinners have been forgiven, O beloved, by 
contemplating guru’s teachings. 
ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾਿੜ ॥੨॥ 
The guru took them on board the boat and took across 
the terrifying world ocean o brother. ||2|| 
ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Touching guru’s touchstone the iron became gold o 
brother. 
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਨਾਉ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥ 
Eliminating ego God’s name entered the mind and the 
souls merged. ||3|| 
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise the guru again and again o brother. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਿਨ ਿਦਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਿਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥ 
Whoever is bestowed with the treasure of God’s name 
through guru’s teaching become peaceful intuitively o 
brother. ||4|| 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥ 
Peace does not dwell without the guru; go and ask the 
spiritual people. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਭਾਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪ ੁਗਵਾਇ ॥੫॥ 
Serve the guru forever O brother; will eradicate your ego. 
||5|| 
ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥ 
Love wells up through guru’s teachings o brother. It is 
true. 
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ 
Obtain the invaluable merchandise of love the support of 
true name. ||6|| 
ਜੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 
I fall at the feet of those who serve their guru, O brother. 
ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥ 
Attain salvation for yourself o brother and save the 
ancestry also. ||7|| 
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹ ੈਭਾਈ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ॥ 
Guru’s teachings are the true sermon, realized by guru’s 
grace. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 



O Nanak, whoever has God’s name enshrined in the 
mind suffers no harm. ||8||2|| 
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ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Sorath, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇ ॥ 
God is realized through guru’s teaching o brother; the 
lucky realize Him.  
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸਹੋਾਗਣੀ ਭਾਈ ਅਨਿਦਨੁ ਰਤੀਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 
The happy soul-brides are forever in peace, O brother; 
night and day, they are attuned to Lord’s love. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀ ਤੂ ਆਪ ੇਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥ 
O dear Lord, You dye them with your color. 
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਹੋ ਭਾਈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Imbued by God’s love; sing God’s praises o brother. 
||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Do sincerely whatever the guru says o brother by 
eliminating ego. 
ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਭਾਈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥ 
Attains eternal peace, the pains do not bother anymore o 
brother and God enshrines in the mind. . ||2|| 
ਿਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਾਈ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਿਰ ॥ 
The bad mannered and bad wife does not obey her 
husband’s order o brother.  
ਮਨਹਿਠ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂਿੜਆਿਰ ॥੩॥ 
Does stubborn deed without God’s name o brother does 
false deeds. ||3|| 
ਸੇ ਗਾਵਿਹ ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹ ੈਭਾਈ ਭਾਇ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗੁ ॥ 
The fortunate sings God’s praises o brother with love 
feeling separation 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਭਾਈ ਿਨਰਭਉ ਗੁਰ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥ 
Imbued with love she sings His praises day and night o 
brother attuned to the carefree guru. ||4|| 
ਸਭਨਾ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲਦਾ ਭਾਈ ਸੋ ਸੇਵਹ ੁਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
He kills and revives all, O brother; serve Him day and 
night. 
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਭਾਈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਡੀ ਹ ੈਦਾਿਤ ॥੫॥ 
Why should you forget him o brother who give the 
greatest gift. ||5|| 



ਮਨਮੁਿਖ ਮੈਲੀ ਡੰੁਮਣੀ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 
The self-willed filthy double minded finds no place in 
God’s court. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਿਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥ 
The guru-willed praises God’s virtues o brother and 
merges with truth meeting the beloved guru. ||6|| 
ਏਤੁ ਜਨਿਮ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਭਾਈ ਿਕਆ ਮੁਹ ੁਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥ 
Did not recite God in many lifes o brother; how can you 
show your face there? 
ਿਕੜੀ ਪਵੰਦੀ ਮੁਹਾਇਓਨੁ ਭਾਈ ਿਬਿਖਆ ਨੋ ਲੋਭਾਇ ॥੭॥ 
In spite of the warning o brother; you are enticed by evil 
deeds. ||7|| 
ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਹ ਸੁਿਖ ਵਸਿਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸਾਂਿਤ ਸਰੀਰ ॥ 
Reciting God’s name attains peace and contentment to 
the body o brother. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਭਾਈ ਅਪਰੰਪਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥ 
O Nanak, recite God’s name o brother the infinite and pile 
of virtues forever. ||8||3|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Sorath, Fifth Mahalla, First House, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਜਨਿਹ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥ 
He who created the universe is the almighty cause of 
cause o brother. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿਰ ਅਪਣੀ ਵਥੁ ॥ 
He created the soul and the body by his grace o brother. 
ਿਕਿਨ ਕਹੀਐ ਿਕਉ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਅਕਥੁ ॥ 
Who do I tell, how I see Him o brother; God is beyond 
explanation. 
ਗੁਰੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਿਜਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ ੁ॥੧॥ 
Praise the guru the Lord O brother; through Him the 
reality is known. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥ 
O my mind, recite the name of God. 
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਦੂਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O destroyer of sufferings and pain, bestow your servant 
with Your name. ||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਘਿਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਭਾਈ ਨਉ ਿਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ 



He has everything in His home O brother; His store is 
filled with priceless treasures. 
ਿਤਸ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 
He cannot be bought o brother; he is high permanent and 
infinite. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਦਾ ਭਾਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ 
He cherishes all beings O brother; he continuously takes 
care of them. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰ ॥੨॥ 
Meet the perfect guru o brother; guru’s teachings realize 
God. ||2|| 
ਸਚੇ ਚਰਣ ਸਰੇਵੀਅਿਹ ਭਾਈ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸੁ ॥ 
Serving the feet of the true Lord o brother the doubt and 
concern disappear.  
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨੁ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
Cleanse your mind meeting the saints o brother; God’s 
name will abide in you. 
ਿਮਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਿਗਆਨਤਾ ਭਾਈ ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
The darkness of ignorance shall vanish o brother and the 
lotus of mind enlightens. 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸਿਭ ਫਲ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥੩॥ 
By guru’s word, peace wells up, O brother; all rewards 
are with the guru. ||3|| 
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ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਐ ਭਾਈ ਹਈੋਐ ਸਭ ਕੀ ਧੂਿਰ  
Give up yours and mine O brother; become the dust of 
the feet of all.   
  ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਾਿਰਆ ਭਾਈ ਪੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਿਰ ॥ 
God dwells in everbody o brother; He watches and hears 
everything close. 
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਿਵਸਰੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਭਾਈ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਮਰੀਐ ਝੂਿਰ ॥ 
The day I forget God o brother I shall die repenting. 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਮਰਥੋ ਭਾਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ॥੪॥ 
He is the doer and cause of causes, O brother; he is all 
powerful. ||4|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਬਨਾਸੁ  
Love of God’s name is priceless o brother that eliminates 
the attachment to worldly wealth. 
ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮਿੇਲ ਲਏ ਭਾਈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ  



God unites us with Him by his will O brother and God’s 
name dwells in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਸੀਐ ਭਾਈ ਿਰਦੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
The mind of the guru-willed blossoms o brother; and gets 
enlightened. 
ਪਰ੍ਗਟੁ ਭਇਆ ਪਰਤਾਪੁ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ਮਉਿਲਆ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ॥੫॥ 
The glory of God revealed, O brother and the earth and 
sky blossomed. ||5|| 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਸੰਤੋਿਖਆ ਭਾਈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ  
Contentment attained through the perfect guru o brother 
and remains attached to God’s love forever. 
ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਸਦਾ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਦੁ ਸੁਆਉ ॥ 
The tongue recites God’s name forever o brother; true is 
the taste and objective.  
ਕਰਨੀ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਿਵਆ ਭਾਈ ਿਨਹਚਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾਉ ॥ 
Live by listening to God’s name and attain immortality. 
ਿਜਸੁ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਵਈ ਭਾਈ ਸੋ ਜੀਅੜਾ ਜਿਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 
Those who do not believe in God o brother; those souls 
rather burn; ||6||  
ਬਹੁ ਗੁਣ ਮੇਰ ੇਸਾਿਹਬੈ ਭਾਈ ਹਉ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
My Lord has many virtues o brother; I praise Him. 
ਓਹੁ ਿਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਪਾਲਦਾ ਭਾਈ ਦੇਇ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥ 
He nurtures the worthless, O brother and gives home to 
the homeless. 
ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਭਾਈ ਗੂੜਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
He feeds everyone with each breath o brother; His name 
is eternal. 
ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਪਰੂਾ ਿਤਸੁ ਕਰਮਾਉ ॥੭॥ 
One who surrenders to the guru o brother is fortunate. . 
||7|| 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵੀਐ ਭਾਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
Never live without Him for a moment o brother; he is all-
powerful.  
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਨ ਿਵਸਰੈ ਭਾਈ ਪੇਖਉ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥ 
Do not forget God in any breath or morsel of food o 
brother; see Him close forever.  
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ਭਾਈ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
God is realized in devotee’s company o brother; he 
abides everywhere.  



ਿਜਨਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਲਗੀਆ ਭਾਈ ਸੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮਰਦੇ ਝੂਿਰ ॥੮॥ 
Those who do not love God O brother, always die crying 
and repenting. ||8|| 
ਅੰਚਿਲ ਲਾਇ ਤਰਾਇਆ ਭਾਈ ਭਉਜਲੁ ਦੁਖੁ ਸਸੰਾਰੁ ॥ 
God embraces and carries them across the terrifying 
world ocean o brother. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ਭਾਈ ਕੀਤੋਨੁ ਅੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
By His kindness and blessing o brother; the infinite God 
unites us with Him forever.  
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥  
My mind and body are soothed and calmed O brother by 
the food of God’s name.   
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਭਾਈ ਿਜ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ॥੯॥੧॥ 
O Nanak; seek His refuge O brother; He is the destroyer 
of sins. ||9||1|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sorath, Fifth Mahalla: 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਿਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ 
In mother’s womb the ocean of sufferings, God makes us 
recite His name. 
ਬਾਹਿਰ ਕਾਿਢ ਿਬਖੁ ਪਸਰੀਆ ਿਪਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
After taking out in the poisonous world o beloved He 
makes us love the worldly wealth. 
ਿਜਸ ਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਿਪ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
One whom the Lord blesses with His kindness O beloved 
meets the perfect guru. 
ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
He recites God with every breath o beloved attuned to 
God’s name lovingly. ||1|| 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਿਪਆਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥ 
You are the support of my mind and body, O beloved; 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਿਪਆਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There is no other Creator except You, O beloved; the one 
inner- knower. ||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਆ ਿਪਆਰੇ ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
I wandered through millions of lifes o beloved and 
suffered as many species! 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਵਸਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
Forgetting the true Lord gets heavy punishment. 
ਿਜਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 



Those who meet with the perfect guru, O beloved, are 
attached to God’s name. 
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ਿਤਨਾ ਿਪਛੈ ਛੁਟੀਐ ਿਪਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥ 
Those who are at God’s refuge; we can be saved 
following them o beloved. ||2|| 
ਿਮਠਾ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗੁ ॥ 
One who ate thinking it sweet will get sick. 
ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਿਤਸਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਸੋਗੁ ॥ 
If it is bitter then you feel sad. 
ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਇ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਹੀ ਿਵਜੋਗੁ ॥ 
Eat digest and forget o beloved; still the sadness does 
not depart. 
ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਉਧਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੩॥ 
Those who meet the guru are saved, O beloved; it is a 
pre-ordained destiny. ||3|| 
ਮਾਇਆ ਲਾਲਿਚ ਅਿਟਆ ਿਪਆਰੇ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਹ ਮੂਿਲ ॥ 
Enticed by the greed of worldly wealth forgets God 
forever. 
ਿਜਨ ਤੂ ਿਵਸਰਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਆੁਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹਏੋ ਧੂਿੜ ॥ 
Those who forget You O Lord. May their bodies turn to 
dust. 
ਿਬਲਲਾਟ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲੁ ॥ 
He cries a lot o beloved but the pain does not go away. 
ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕਾ ਰਿਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥ 
Those who are saved meeting the guru o beloved, live 
forever o beloved. ||4|| 
ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜਈ ਿਪਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਿਰ ਵਸਾਇ ॥ 
Do not associate the faithless o beloved even if he lives 
next door. 
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਿਵਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਇ ॥ 
Those who forgot God, die with a black face; such is their 
company! 
ਮਨਮੁਿਖ ਢੋਈ ਨਹ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
The self-willed find no place to rest and are punished in 
God’s court. 
ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 
Those who are saved meeting the guru O beloved, their 
affairs are resolved. ||5|| 



ਸੰਜਮ ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਿਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥ 
Self-discipline and millions of smart ideas do not go with 
you o beloved. 
ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਿਬੰਦ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਤਨ ਕੁਿਲ ਲਾਗੈ ਗਾਿਲ ॥ 
Those who turn away from God; their families get cursed. 
ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਤੀਆ ਿਪਆਰੇ ਕੂੜੁ ਨ ਚਲੀ ਨਾਿਲ ॥ 
They do not realize what they have O beloved; falsehood 
will not go with them. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਨਾ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੬॥ 
Those who are united with the guru O beloved recite 
God’s name. ||6|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਪਆਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ 
When God blesses O beloved, one is blessed with truth, 
contentment, wisdom and meditation. 
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਿਪਆਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ ॥ 
Night and day, he sings God’s praises full of nectar o 
beloved. 
ਦੁਖ ਸਾਗਰੁ ਿਤਨ ਲੰਿਘਆ ਿਪਆਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥ 
He crosses the painful sea O beloved and swims across 
the terrifying world-ocean. 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ॥੭॥ 
One who pleases Him unites with Him O beloved; he is 
pure forever. ||7|| 
ਸੰਮਰ੍ਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਿਪਆਰੇ ਭਗਤਾ ਿਤਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
The all-powerful divine Lord is kind O beloved; He is the 
support of His devotee’s. 
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਏ ਿਪਆਰੇ ਿਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥ 
I seek His sanctuary O beloved; He is the inner-knower. 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਆ ਿਪਆਰੇ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
He takes care here and hereafter o beloved due to pre-
ordained destiny. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੮॥੨॥ 
I shall never forget God O beloved; Nanak is forever a 
sacrifice to Him. ||8||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Sorath, Fifth Mahalla, Second House, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਾਠੁ ਪਿੜਓ ਅਰੁ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਿਨਵਿਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ 



I read scriptures contemplate Vedas practice yogic 
postures to cleanse the body. 
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਿਕਓ ਅਿਧਕ ਅਹੰਬੁਿਧ ਬਾਧੇ ॥੧॥ 
I cannot escape from the company of five senses and got 
involved in egotistic deeds more and more. ||1|| 
ਿਪਆਰੇ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥ 
O beloved; no one can unite with God this way. I tried 
many ways. 
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਸਆੁਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Finally I surrendered to God; please give me the 
discerning intellect. ||Pause|| 
ਮੋਿਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਹਓ ਨਗਨ ਿਫਿਰਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ॥ 
Practiced silence, practiced only to use hands and 
wandered naked in the forest. 
ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰ੍ਿਮਓ ਦੁਿਬਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 
I went on pilgrimages to sacred shrines allover but the 
duality does not leave. ||2|| 
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ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਿਸਓ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥ 
I took desires with me to the pilgrimage; even putting a 
saw to my head, it does not go away. 
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥ 
No matter how much you try; the filth of mind does not 
vanish this way. ||3|| 
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਦਾਨੁ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 
He may give offerings of gold, women, horses and 
elephants. 
ਅੰਨ ਬਸਤਰ੍ ਭੂਿਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 
He may make offerings of food, clothes and land; these 
offerings do not attain salvation. . ||4||  
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥ 
He may worship, offer fragrance, bow down, walk back 
and forth and practices the six religious rituals. 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਿਹ ਪਿਰਆ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ॥੫॥ 
He does all these in ego. God cannot be realized this 
way. ||5|| 
ਜੋਗ ਿਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ॥ 
He is tired of practicing the eighty-four yoga postures and 
mystic way of meditation. 



ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਗਿਹਆ ॥੬॥ 
He lives a long life but takes birth again and again; he 
cannot find God. ||6|| 
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 
He enjoys king’s way of life and issues unchallenged 
commands. 
ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥ 
He sleeps on beautiful bed, wears perfumed and 
sandalwood oil. All this will lead him to hell. ||7|| 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੈ ਿਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥ 
God’s praise is sung in the company devotees; you get 
what you earn! 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਪੁਰਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥ 
Says Nanak; those with pre-ordained destiny attain it. ||8|| 
ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੰਿਗ ਮਾਤਾ ॥ 
Your slave is intoxicated with this love! 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ 
ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥ 
The destroyer of sins of the humble became kind; my 
mind got imbued with God’s name. ||Second Pause||1||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਵਾਰ ਮਹਲੇ ੪ ਕੀ  
Vaar Of Raag Sorath, Fourth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੧ ॥ Hymns First Mahalla: 
ਸੋਰਿਠ ਸਦਾ ਸਹੁਾਵਣੀ ਜੇ ਸਚਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥ 
Singing in perfect classical tune is always beautiful if the 
mind is truthful. 
ਦੰਦੀ ਮੈਲੁ ਨ ਕਤੁ ਮਿਨ ਜੀਭੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 
The filth does not attach to the teeth or mind at all if the 
tongue recites God’s name. 
ਸਸਰੁੈ ਪਈੇਐ ਭ ੈਵਸੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਿੇਵ ਿਨਸੰਗ  
She openly serves the guru at her parent’s or in-law’s 
home. 
ਪਰਹਿਰ ਕਪੜੁ ਜੇ ਿਪਰ ਿਮਲੈ ਖੁਸੀ ਰਾਵੈ ਿਪਰੁ ਸਿੰਗ ॥ 
She wear’s beautiful clothes when she meets her 
husband Lord and enjoys Him. 
ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਿਨ ਕਦੇ ਨ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ॥ 
She is adorned by God’s name; filth does not touch her at 



all. 
ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ ਦੁਿਖ ਸਸੂ ਕਾ ਡਰੁ ਿਕਸੁ ॥ 
She is not afraid of older or younger brother in laws or 
mother in law. 
ਜੇ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ॥੧॥ 
If she pleases the husband Lord o Nanak; she truly 
attains the jewel of reward of her deeds. ||1|| 
ਮ  ੪ ॥ Fourth Mahalla: 
ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸਹੁਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥ 
Singing Sorath tune is beautiful only if she searches for 
God’s name. 
ਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੇ ॥ 
She consoles with her primal guru and recites God’s 
name through guru’s lesson. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਿਮ ਕਸਾਈ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਹਿਰ ਰਤੀ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਚੋਲੇ ॥ 
Enticed and dyed by the love of God’s Name day and 
night she wears God’s love as her gown. 
ਹਿਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਦੇਿਖਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥ 
Cannot find anyone like God; I searched the whole world. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥ 
Guru the true guru spoke God’s name to me; my mind 
does not waver anymore. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ੈਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥ 
Servant Nanak is God’s slave, the slave of the slaves of 
the guru, the true guru. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੂ ਆਪੇ ਿਸਸਿਟ ਕਰਤਾ ਿਸਰਜਣਹਾਿਰਆ ॥ 
You the Creator are the Creator of the world. 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇ ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ  
You set the play in motion and look after as well. 
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਆਿਪ ਭਗੋਣਹਾਿਰਆ ॥ 
You are the giver and the Creator; You are the enjoyer 
also. 
ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਉਪਾਵਣਹਾਿਰਆ ॥ 
Your teachings pervade everywhere O Creator. 
ਹਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ॥੧॥ 
I praise God forever and I am a sacrifice to the guru. ||1|| 
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ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 



ਹਉਮ ੈਜਲਤੇ ਜਿਲ ਮੁਏ ਭਰ੍ਿਮ ਆਏ ਦੂਜੈ ਭਾਇ  
Burning in ego he is burnt to death; he wanders in doubt 
and the love of duality. 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਆਪਣੈ ਪੰਨੈ ਪਾਇ  
The perfect true guru saves him by bringing in his fold. 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਇ ॥ 
Saw the world burning through guru’s teachings easily. 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸ ੇਸੀਤਲ ਭਏ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧॥ 
Those imbued to guru’s teachings are soothed O Nanak; 
they practice truth. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਫਿਲਓ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Service to the  guru is rewarding; blessed and acceptable 
is such a life. 
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੀਵਿਦਆ ਮੁਇਆ ਨ ਿਵਸਰੈ ਸਈੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥ 
Those who do not forget the guru in life and in death, are 
truly wise people. 
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਜਨੁ ਹਵੈੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
They along with their ancestry are saved and approved 
by the Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਏ ਜੀਵਦੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਹ ਮਨਮੁਖ ਜਨਿਮ ਮਰਾਿਹ ॥ 
The guru-willed are approved in death and life; the self-
willed keep going through birth and death. 
ਨਾਨਕ ਮੁਏ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਿਜ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, those absorbed in guru’s teachings cannot be 
called dead. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੇਿਵ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Serve the formless God and recite God’s name. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਧੂ ਲਿਗ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈਐ ॥ 
Join devotee’s company and merge in God’s name. 
ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਵਡੀ ਕਾਰ ਮੈ ਮੂਰਖ ਲਾਈਐ ॥ 
Put me the fool to Your great service!  
ਹਉ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਤੁਧੁ ਮੈ ਹੁਕਮੁ ਫੁਰਮਾਈਐ ॥ 
I am your beloved servant; order me what to do? 
ਹਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਿਜ ਗੁਿਰ ਸਮਝਾਈਐ ॥੨॥ 
I the guru-willed serve you by guru’s teaching. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਿਜ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਿਲਿਖਆਸੁ ॥ 



You do whatever God wrote in your fate. 
ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਅਨੁ ਿਵਸਿਰਆ ਗੁਣਤਾਸੁ  
Cheated by false attachment I forgot the virtuous God. 
ਮਤੁ ਜਾਣਹੁ ਜਗੁ ਜੀਵਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਇਆਸੁ The world enticed by 
duality is like dead. 
ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲਨੀ ਪਾਿਸ ॥ 
Do not sit close to those who do not recite God’s name. 
ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਿਤ ਘਣਾ ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਿਥ ਕੋਈ ਜਾਿਸ ॥ 
They suffer severe pain because the son or the spouse 
do not go with them. 
ਲੋਕਾ ਿਵਿਚ ਮੁਹ ੁਕਾਲਾ ਹੋਆ ਅੰਦਿਰ ਉਭੇ ਸਾਸ  
Their faces are blackened in the society and they take 
deep breath in regret. 
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਕੋ ਨ ਿਵਸਹੀ ਚੁਿਕ ਗਇਆ ਵੇਸਾਸ ੁ 
Nobody believes the self-willed. Their faith is lost. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸੁਖੁ ਅਗਲਾ ਿਜਨਾ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed who enshrine God’s name in 
the mind attains eternal peace. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੇ ਸੈਣ ਸੇ ਸਜਣਾ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲਿਹ ਸੁਭਾਇ  
The guru-willed who meet intuitively are the relatives and 
friends. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਅਨਿਦਨੁ ਕਰਿਹ ਸੇ ਸਿਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ 
They obey guru’s will all the time and merge with truth. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਸਜਣ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਕਰਿਹ ਵੇਕਾਰ ॥ 
The egotistic and those enticed by duality cannot be 
called friends. 
ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਸਆੁਰਥੀ ਕਾਰਜੁ ਨ ਸਕਿਹ ਸਵਾਿਰ ॥ 
The self-willed are selfish; they cannot resolve anyone’s 
affairs. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮਟੇਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, they act according to their pre-ordained 
destiny; no one can erase it. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਿਪ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ  
You created the world, and set the play in motion. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਆਿਪ ਿਸਰਿਜਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
You created three worldly qualities and enticed people to 
the worldly wealth. 



 ਿਵਚ ਹਉਮ ੈਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥ 
The egotistic deeds are audited, coming and going 
continues. 
ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ 
The guru guides those blessed by God. 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਾਇਆ ॥੩॥ 
I admire my guru forever. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਿਵਣੁ ਦੰਤਾ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ॥ 
Worldly wealth is an enticer that eats the world without 
teeth. 
ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਿਜਨੀ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
The self-willed are eaten; the guru-willed who enshrine 
true name in the mind are saved. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਗੁ ਕਮਲਾ ਿਫਰੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
The world is insane without God’s name; the guru-willed 
realize it. 
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ਧੰਧਾ ਕਰਿਤਆ ਿਨਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
They waste their life in vain involved in worldly affairs; 
they did not enshrine the bestowal of happiness in the 
mind. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਤਨਾ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ ਕਉ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, those who have pre-ordained destiny obtain 
God’s name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਰਪੂਰੁ ਹ ੈਮਨਮੁਖਾ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The nectar fully abides at home; the self-willed cannot 
enjoy it. 
ਿਜਉ ਕਸਤੂਰੀ ਿਮਰਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਭਰ੍ਮਦਾ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
He is like the deer that does not recognize its own musk-
scent; it wanders around  deluded by doubt. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਤਿਜ ਿਬਖੁ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਖੁਆਇਆ  
He collects poison forsaking the nectar. God leads him 
this way. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ ਿਤਨਾ ਅੰਦਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
Only a few guru-willed realize this and realize God inside. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥ 
Their minds and bodies are soothed and their tongue 



enjoys God’s sublime taste. 
ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਊਪਜੈ ਸਬਦ ੇਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ  
God’s name wells up through guru’s teachings and unite 
with God through it. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Without guru’s teachings the whole world is insane and 
loses its life in vain. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Guru’s teachings are the nectar O Nanak; the guru-willed 
obtain it.  ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਕਹ ੁਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਪਾਈਐ ॥ 
The Lord is inaccessible; tell me, how can I find Him? 
ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਿਦਰ੍ਸਟੁ ਕਹੁ ਜਨ ਿਕਉ ਿਧਆਈਐ ॥ 
He has no form or feature, He is invisible; tell me, how 
can I recite His name? 
ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮੁ ਿਕਆ ਕਿਹ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ 
The Lord is formless lifeless and inaccessible; what name 
should I use to praise Him? 
ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਸੁ ਹਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਈਐ ॥ 
Whoever He guides; understands it and follows God’s 
path. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਿਲਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ॥੪॥ 
The perfect guru reveals Him; serving the guru, He is 
found. ||4|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਜਉ ਤਨੁ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀਐ ਰਤੁ ਨ ਭੋਰੀ ਡੇਿਹ ॥ 
If my body was crushed in the oil-press, it does not yield 
a drop of blood! 
ਜੀਉ ਵੰਞੈ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਸਚੇ ਸੰਦੜੈ ਨੇਿਹ ॥ 
If I cut my soul in pieces and offer to my beloved with 
love! 
ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਡੇਹ ॥੧॥ 
O Nanak even doing so night and day, my union with the 
Lord cannot be broken. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ਮਨੁ ਲੇਇ ॥ 
My beloved is adorable; He dyes me in his color and wins 
my mind. 



ਿਜਉ ਮਾਜੀਠੈ ਕਪੜੇ ਰੰਗੇ ਭੀ ਪਾਹੇਿਹ ॥ 
Like the fabric is treated to retain the deep color of the 
dye. 
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਬਆ ਨ ਲਗੈ ਕੇਹ ॥੨॥ 
O Nanak, this color does not fade and it cannot be dyed 
with any other color. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਆਿਪ ਹਿਰ ਆਿਪ ਬੁਲਾਇਦਾ  
God pervades everywhere; He  makes us to recite His 
name. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਵਾਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ  
The Lord created the creation; He commits all to their 
tasks. 
ਇਕਨਾ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ਇਿਕ ਆਿਪ ਖੁਆਇਦਾ  
He engages some in worship and others He leads stray. 
ਇਕਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇ ਇਿਕ ਉਝਿੜ ਪਾਇਦਾ ॥ 
He shows the way to some and leads some into the 
wilderness. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੫॥ 
O guru-willed Nanak; recite God’s name and sing His 
praises. ||5|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Service to the guru is rewarding if one performs with 
devotion. 
ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ  
He obtains the fruit of his choice and the ego departs 
from within. 
ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਿਤ ਹੋਇ ਸਚੇ ਰਹ ੈਸਮਾਇ ॥ 
Breaking the bonds he attains salvation and merges with 
God. 
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
God’s name is not found in the world; it enshrines in 
guru-willed’s mind. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ੁਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥ 
O Nanak, I praise those who worship their guru. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਮੰਨੁ ਅਿਜਤੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 
No one can win the mind of the self-willed; it is attached 



to duality. 
ਿਤਸ ਨੋ ਸੁਖੁ ਸਪੁਨੈ ਨਹੀ ਦੁਖੇ ਦੁਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥ 
He does not find peace even in a dream; he passes his 
life in misery and pain. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਥਕੇ ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ ॥ 
The scholars got tired of reading and the mystics sitting in 
trance. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਿਸ ਨ ਆਵਈ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ  
They could not control their mind; they got tired of doing 
rituals. 
ਭੇਖਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਿਰ ਥਕੇ ਅਿਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ 
The imitators got tired of imitating bathing at sixty-eight  
shrines. 
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ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਹਉਮੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ  
They do not know the essence of their mind; they are 
deluded by doubt and ego. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਡਭਾਿਗ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥      
I found God’s love by guru’s grace and God enshrines in 
my mind. 
ਭੈ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਿਸ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ 
The mind is controlled through love; guru’s teachings 
burn the ego. 
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Those imbued by truth become pure and the soul merges 
with soul. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
Meeting the guru, one obtains God’s Name O Nanak and 
absorbs in peace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਏਹ ਭੂਪਿਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥ 
The pleasures of kings and emperors last for a few days 
only. 
ਏਹੁ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਿਖਨ ਮਿਹ ਲਿਹ ਜਾਵਣਾ ॥ 
This pleasure of worldly wealth is like the color of the 
safflower, which wears off in a moment. 
ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲੈ ਿਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ  
It does not go with him on departure; instead, he carries 
the load of sins on his head. 



ਜਾਂ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਿਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ  
When death seizes and takes him away, he gets scared. 
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਿਥ ਨ ਆਵੈ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ॥੬॥ 
Time gone by does not come back and he repents later. 
||6|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਿਫਰੇ ਸ ੇਬਧ ੇਦੁਖ ਸਹਾਿਹ  
Those who turn their faces away from the guru are tied 
up and suffer in pain. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਿਮਲਣੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜੰਮਿਹ ਤੈ ਮਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 
They keep taking birth and dieing, but do not find God in 
this way.  
ਸਹਸਾ ਰੋਗੁ ਨ ਛਡੋਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਿਹ ਦੁਖ ਪਾਿਹ  
The disease of doubt does not depart; they find only pain 
and more pain. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਿਸ ਲੇਿਹ ਸਬਦੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak; God blesses by His grace; he is realized 
through guru’s teachings. . ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹ ਿਫਰੇ ਿਤਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ   
Those who turn their faces away from the guru, find no 
place to rest. 
ਿਜਉ ਛੁਟਿੜ ਘਿਰ ਘਿਰ ਿਫਰੈ ਦੁਹਚਾਰਿਣ ਬਦਨਾਉ ॥ 
They wander door to door like a divorced woman with 
bad character and reputation. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਖਸੀਅਿਹ ਸੇ ਸਿਤਗੁਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak God blesses those who meet the guru. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਸਿਤ ਮੁਰਾਿਰ ਸੇ ਭਵਜਲ ਤਿਰ ਗਇਆ ॥ 
Those who serve the true Lord the destroyer of ego, 
swim across the terrifying world ocean. 
 ਜੋ ਬੋਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਉ ਿਤਨ ਜਮੁ ਛਿਡ ਗਇਆ ॥ 
Those who recite God’s name; the devil of death does 
not bother them. 
ਸੇ ਦਰਗਹ ਪਧੈ ੇਜਾਿਹ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਜਿਪ ਲਇਆ  
Those who recite God’s name go to God’s court with 
honor. 
ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸਈੇ ਪੁਰਖ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਤੁਧu ਮਇਆ ॥ 
Those, whom You bless serve You. 



ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਰ੍ਮ ਭਉ ਗਇਆ ॥੭॥ 
The guru-willed sing God’s praises all the time; their 
worry of doubt disappears. ||7|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਥਾਲੈ ਿਵਿਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਿਰ ਭੋਜਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਰੁ ॥ 
These three items; God nectar and knowledge are served 
on the platter as food. 
ਿਜਤੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
The mind gets satisfied eating these and attains 
salvation. 
ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਲਭ ੈਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ  
The saints find it through guru’s teachings, otherwise it 
cannot be found. 
ਏਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਿਕਉ ਿਵਚਹੁ ਕਢੀਐ ਸਦਾ ਰਖੀਐ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥ 
This sealed knowledge; can be found by enshrining God 
in the mind forever! 
ਏਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਿਸਖਾ ਲਧੀ ਭਾਿਲ ॥ 
The guru fixed this seal and the guru-willed search and 
find it. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਸੁ ਬੁਝਸੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਘਾਿਲ ॥੧॥ 
O Nanak whom he teaches learns it. The guru-willed 
finds God by worship. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਮੇਲੇ ਸ ੇਿਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Those united from destiny realize God serving the guru 
with love. 
ਆਿਪ ਿਵਛੋੜੇਨੁ ਸੇ ਿਵਛੁੜੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ  
Those whom God separates, remain separated; in love of 
duality they are ruined. 
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak nothing is obtained without luck. He earns what 
is written in his fate in the past. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਬਿਹ ਸਖੀਆ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਗਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥ 
Sitting together, the friends sing the songs of Lord’s 
praises. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹਹੁ ਿਨਤ ਹਿਰ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀਆ ॥ 
They praise Lord’s name continuously and admire God. 
ਿਜਨੀ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨਆ ਹਿਰ ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥ 



Those who hear and believe in God’s Name; I praise 
them. 
ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥ 
O God; unite the guru-willed worthy of union, with you. 
ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ ॥੮॥ 
I am a sacrifice to those who see their guru day and 
night. ||8|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
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ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਿਭ ਭਰਮਦੇ ਿਨਤ ਜਿਗ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਿਰ ॥ 
Without God’s name everyone wanders the world of 
shortfalls. 
ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 
The self-willed do deeds in the pitch darkness of ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧॥ 
The guru-willed drink the nectar, O Nanak, contemplating 
guru’s teachings. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਜੇ ਸੋਵੈ ॥ 
He is in peace while awake or asleep. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਨਿਦਨੁ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੈ ॥ 
He praises God all the time. 
ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ੈਸਹਸਾ ਹੋਵੈ ॥ 
The self-willed remains deluded by doubts. 
ਅੰਤਿਰ ਿਚੰਤਾ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ 
He is filled with anxiety, and cannot sleep. 
ਿਗਆਨੀ ਜਾਗਿਹ ਸਵਿਹ ਸੁਭਾਇ ॥ 
The spiritually wise is awake and sleeps in peace. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਿਤਆ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੨॥ 
Nanak is a sacrifice to those who are imbued with God’s 
name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੇ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਧਆਵਿਹ ਜੋ ਹਿਰ ਰਿਤਆ ॥ 
Those imbued by God’s name recite His name. 
ਹਿਰ ਇਕੁ ਿਧਆਵਿਹ ਇਕੁ ਇਕੋ ਹਿਰ ਸਿਤਆ  
They recite God’s name; there is only one God. 
ਹਿਰ ਇਕੋ ਵਰਤੈ ਇਕੁ ਇਕੋ ਉਤਪਿਤਆ ॥ 
One Lord is pervading everywhere; One Lord created the 
universe. 



ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ ਿਤਨ ਡਰੁ ਸਿਟ ਘਿਤਆ ॥ 
Those who recite God’s name throw away their fear. 
ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਿਪ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ॥੯॥ 
God teaches guru’s teachings and the guru-willed recite 
his name. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਿਜਤੁ ਿਕਛੁ ਸੋਝੀ ਪਾਇ 
He does not realize divine wisdom, which gives God’s 
understanding. 
ਿਵਣੁ ਿਡਠਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ 
How can we praise God without seeing? The blind act 
blind. 
ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ 
O Nanak, realizing guru’s teachings, God’s name 
enshrines in the mind. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
There is one divine lesson, one guru and one guru’s 
teachings to  contemplate. 
ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਟੁ ਸਚੁ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ 
True is the merchandise, true is the shop; the 
warehouses are full of jewels. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਅਿਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ  
The jewels are obtained by guru’s grace; the bestowal 
bestows. 
ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਖਿਟਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ  
Dealing in the true merchandise earns unlimited profit of 
God’s name. 
ਿਵਖੁ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਕਰਿਮ ਪੀਆਵਣਹਾਰੁ ॥ 
Nectar immerges in the middle of poison; only the 
fortunate drink it. 
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, praise God; blessed is the Creator who looks 
after everything. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨਾ ਅੰਦਿਰ ਕੂੜੁ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ॥ 
Those who deal with falsehood do not like truth. 
 ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਕੂੜਾ ਜਿਲ ਜਾਵਈ ॥ 
If someone speaks the truth, the false feels bad. 



ਕੂਿੜਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂਿੜ ਿਜਉ ਿਵਸਟਾ ਕਾਗੁ ਖਾਵਈ ॥ 
The false are satisfied by falsehood like the crow that 
eats filth. 
ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਈ ॥ 
One, who God is kind to, recites God’s name. 
ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧ ਕੂੜੁ ਪਾਪੁ ਲਿਹ ਜਾਵਈ ॥੧੦॥ 
O guru-willed; reciting God’s name, the falsehood and 
sins disappear. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੇਖਾ ਚਉਚਿਕਆ ਚਉਵਾਇਆ ਏਹੁ ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਿਣ ॥ 
O scholar you wander in four directions in four winds; 
bring your mind in one house. 
ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛਿਡ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥ 
Give up this and that and recognize guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰ ਅਗੈ ਢਿਹ ਪਉ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ  
Humbly bow in front of the guru; He knows everything. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਇ ਤੂ ਹੋਇ ਰਹੁ ਿਮਹਮਾਣੁ ॥ 
Burn away your hopes and desires and live in this world 
as a guest. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀ ਚਲਿਹ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਮਾਣੁ ॥ 
If you follow guru’s will you will be honored in God’s 
court. 
ਨਾਨਕ ਿਜ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ ਿਤਨ ਿਧਗੁ ਪੈਨਣੁ ਿਧਗੁ ਖਾਣੁ ॥੧॥ 
O Nanak those who do not miss God’s name their clothes 
and food are worthless. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ 
There is no end to God’s virtues; cannot put a price to it. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਗੁਣ ਮਿਹ ਰਹ ੈਸਮਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak the guru-willed praises God and merges in His 
virtues. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿਢ ਪੈਧੀ ਭਗਿਤ ਕਿਰ  
God blessed me with Godly robe, I wear it and worship 
God.  
ਹਿਰ ਪਾਟੁ ਲਗਾ ਅਿਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਿਤ ਕਿਰ ॥ 
I wear God as the beautiful robe many ways and 
fashions. 
ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕੁ ਕਿਰ ॥ 



Only those with discerning thinking understand and 
realize this. 
ਸੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਿਬਬੇਕੁ ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਹਿਰ ॥ 
Those, whom God teaches; understand it with a 
discerning mind; 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਿਵਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਸਿਤ ਹਿਰ ॥੧੧॥ 
Mortal Nanak says by witnessing that devotee is God; it 
is true. ||11|| 
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ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਪਰਥਾਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ॥ 
The divine persons speak the sacred discourse that is 
common to all. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਸ ੁਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
The guru-willed who listens intently realizes him. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 
By guru’s grace, one becomes humble while alive; the 
mind conquers the mind. 
ਿਜਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਿਕਆ ਕਥਿਹ ਿਗਆਨੈ ॥੧॥ 
Those who do not have faith in the mind O Nanak; how 
can they speak divine wisdom? ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਚਤੁ ਨ ਲਾਇਓ ਅੰਿਤ ਦੁਖੁ ਪਹੁਤਾ ਆਇ ॥ 
Those do not put their mind to God, suffer pain in the 
end. 
ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਿਧਆਂ ਸੁਿਧ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ  
They are blind inside out; they do not understand 
anything. 
ਪੰਿਡਤ ਿਤਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਖਾਇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
Those imbued with God’s name are fulfilled; O priest; 
they can go to every house to eat.  
ਿਜਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਲਾਿਹਆ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ 
Those who praise God through guru’s teachings merge 
with God. 
ਪੰਿਡਤ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਰਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
Attached to duality O priest, finds no house to go to eat or 
gets donations. 
ਪਿੜ ਥਕੇ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਆਇਓ ਅਨਿਦਨੁ ਜਲਤ ਿਵਹਾਇ ॥ 
They grew weary of reading and found no peace; they 



burn day and night forever.  
ਕੂਕ ਪੂਕਾਰ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
No one listens to their complaints and cries; the doubt 
does not leave them.  
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਵਹੂਿਣਆ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਉਿਠ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, without God’s name they go with a black face 
after death. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਸਜਣ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ਿਮਿਲ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ  
O beloved; unite me with a Godly friend that I find divine 
path meeting him.  
ਜੋ ਹਿਰ ਦਸ ੇਿਮਤੁ ਿਤਸੁ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
I am a sacrifice to the friend who tells me how to realize 
God. 
ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਿਤਨ ਿਸਉ ਕਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ  
I share His virtues with Him and recite God’s name. 
ਹਿਰ ਸੇਵੀ ਿਪਆਰਾ ਿਨਤ ਸੇਿਵ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ  
I serve my beloved Lord forever, serving the Lord I found 
peace. 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਿਤਸੁ ਿਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੧੨॥ 
I praise the guru, who taught me the realization of God. 
||12|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਪੰਿਡਤ ਮੈਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਿਰ  
O scholar the filth does not vanish even you read Vedas 
for four ages. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲੁ ਹ ੈਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ॥ 
The three qualities are the roots of worldly wealth; in ego 
one forgets God’s name. 
ਪੰਿਡਤ ਭੂਲੇ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਾਇਆ ਕੈ ਵਾਪਾਿਰ ॥ 
The scholars forgot God. They are dealing with duality for 
worldly wealth. 
ਅੰਤਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ  ਭੁਖ ਹੈ ਮੂਰਖ ਭੁਿਖਆ ਮੁਏ ਗਵਾਰ ॥ 
They are filled with thirst and hunger; the ignorant fools 
starve to death. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Serving the guru attains peace contemplating guru’s true 
teachings. 
ਅੰਦਰਹੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਗਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਿਰ  



Love of God’s name eliminates hunger and thirst from 
within. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਹਜੇ ਰਜੇ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਰਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak those dyed by God’s name are fulfilled; they 
enshrine God in the mind. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਸੇਿਵਆ ਦੁਖੁ ਲਗਾ ਬਹੁਤਾ ਆਇ ॥ 
The self-willed do not worship God’s name and suffer 
serious pain. 
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਸੁਿਧ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥ 
They are filled with the darkness of ignorance; they do 
not understand anything. 
ਮਨਹਿਠ ਸਹਿਜ ਨ ਬੀਿਜਓ ਭੁਖਾ ਿਕ ਅਗੈ ਖਾਇ  
You cannot sow contentment forcibly; what will the 
hungry eat later?     
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਜਾਇ ॥ 
He forgot the treasure of God’s name; he is enticed by 
the love of duality. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ਜੇ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed attain honor when God unites 
them with Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ 
The tongue that sings Lord’s praises looks beautiful. 
ਜੋ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਬੋਲੈ ਸਾ ਹਿਰ ਭਾਵਣੀ  
One who speaks Lord’s name, with mind, body and 
mouth, pleases God. 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਖੈ ਸਾਦੁ ਸਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਣੀ ॥ 
The guru-willed that enjoys the taste gets fulfilled. 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਵਣੀ ॥ 
He sings the praises of the beloved every day and 
teaches himself through God’s praises.  
ਿਜਸੁ ਹੋਵੈ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਸਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਣੀ ॥੧੩॥ 
He who God is kind to is called the true guru. ||13|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਹਸਤੀ ਿਸਿਰ ਿਜਉ ਅੰਕਸੁ ਹ ੈਅਹਰਿਣ ਿਜਉ ਿਸਰੁ ਦੇਇ ॥ 
As the metal rod controls an elephant, as the anvil offers 
her to the hammer. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਗੈ ਰਾਿਖ ਕੈ ਊਭੀ ਸਵੇ ਕਰੇਇ ॥ 



Offer your mind and body to the guru and serve him 
through both. 
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ਇਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੀਐ ਸਭੁ ਰਾਜ ੁਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਾ ਲੇਇ ॥ 
This way the guru-willed eliminates ego and becomes the 
emperor of the universe. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੁਝੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 
O Nanak the guru-willed understands this by God’s 
grace. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
The guru-willed who recite God’s name are accepted 
when they go to God’s court. 
ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਮਾਣੁ ॥੨॥ 
O Nanak, they save their ancestry and attain honor in 
God’s court. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਖੀਆ ਿਸਖ ਗੁਰੂ ਮਲੇਾਈਆ ॥ 
God unites the guru-willed friends with the guru. 
ਇਿਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ਇਿਕ ਗੁਿਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ 
Some serve the guru and the others are put to different 
work by the guru. 
ਿਜਨਾ ਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਿਤਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ ॥ 
The guru blesses those who miss the beloved guru. 
ਗੁਰ ਿਸਖਾ ਇਕੋ ਿਪਆਰੁ ਗੁਰ ਿਮਤਾ ਪੁਤਾ ਭਾਈਆ ॥ 
The guru loves His followers like friends, children and 
siblings. 
ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਿਭ ਗੁਰੁ ਆਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ ॥੧੪॥ 
All of you; say the word guru. Saying guru, the guru 
saves them. ||14|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਨੀ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥ 
O Nanak, the blind ignorant does not miss God’s name 
and does other deeds.  
ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਿਫਿਰ ਿਵਸਟਾ ਮਾਿਹ ਪਚਾਿਹ ॥੧॥ 
They are tied and beaten at the door of the devil of death 
and rot in filth. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 



O Nanak, those who serve their guru are accepted in 
God’s court. 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇ ਰਹ ੇਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥ 
They remain absorbed in God’s Name and their coming 
and going ends. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ॥ 
Gathering the wealth and worldly pleasure gives pain in 
the end. 
ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਵਾਰੀਅਿਹ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The house and the body you take care of; do not go with 
you. 
ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਿਨਤ ਪਾਲੀਅਿਹ ਿਕਤੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਈ ॥ 
He may breed horses of various breeds but they will not 
be of any use to him. 
ਜਨ ਲਾਵਹੁ ਿਚਤੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਸਉ ਅੰਿਤ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ 
O mortal, put your mind to God’s name; it will support you 
in the end.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੫॥ 
O Nanak, reciting God’s name the guru-willed attains 
peace. ||15|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਪਰੂੈ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Without luck God’s name is not obtained; it is obtained by 
perfect past deeds. 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰਮਿਤ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, if God bestows His grace one unites with Him 
through guru’s teachings. ||1|| 
ਮ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਇਕ ਦਝਿਹ ਇਕ ਦਬੀਅਿਹ ਇਕਨਾ ਕੁਤੇ ਖਾਿਹ  
Some are cremated, some are buried and some eaten by 
dogs! 
ਇਿਕ ਪਾਣੀ ਿਵਿਚ ਉਸਟੀਅਿਹ ਇਿਕ ਭੀ ਿਫਿਰ ਹਸਿਣ ਪਾਿਹ ॥ 
Some are thrown in water while others laugh at it. 
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਿਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, it is not known where they go and merge. . ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਤਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪੈਧਾ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ॥ 
Those imbued with God’s name; their food, clothes and 



wealth are all sacred. 
ਿਤਨ ਕੇ ਘਰ ਮਦੰਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ਸਿਭ ਪਿਵਤੁ ਹਿਹ ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਕ ਿਸਖ 
ਅਿਭਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤੇ ॥ 
Their homes, temples, palaces and rest houses are 
sacred; who gave birth to the guru-willed, devotees, 
followers and the worshippers of God. 
ਿਤਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਿਭ ਪਿਵਤੁ ਹਿਹ ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਸਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਿੜ 
ਜਾਤੇ ॥ 
All horses, saddles and horse blankets are sacred, upon 
which the guru-willed, guru’s followers, devotees and 
saints ride. 
ਿਤਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਪਿਵਤੁ ਹਿਹ ਜੋ ਬੋਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰ 
ਸਾਤੇ ॥ 
Their rituals, faith and deeds are all sacred who recite the 
name of the true Lord. 
ਿਜਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਸ ੇਗੁਰਮੁਿਖ ਿਸਖ ਗੁਰੂ ਪਿਹ ਜਾਤੇ ॥੧੬॥ 
Those who do good deeds, the guru-willed, guru’s 
followers who go to the guru and gather goodness. ||16|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਿਥਆ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਜਾਇ  
O Nanak, those who forget God are losers here and 
hereafter. 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ੁਸਭੁ ਿਹਿਰ ਲਇਆ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ  
Robbed by the love of duality he loses the reward of 
meditation, self-discipline and self-control. 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 
He is tied and beaten at the door of the devil of death and 
receives severe punishment. ||1|| 
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ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੰਤਾ ਨਾਿਲ ਵੈਰੁ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਸਟਾ ਨਾਿਲ ਮੋਹੁ ਿਪਆਰੁ ॥ 
They are enemies with the saints and love the evil. 
ਅਗੈ ਿਪਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 
They do not find peace here or hereafter; they keep 
taking birth and dieing. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਦੇ ਨ ਬੁਝਈ ਦੁਿਬਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
Their greed never ends and they suffer in double 
mindedness 
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਿਤਨਾ ਿਨੰਦਕਾ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥ 



Faces of the slanderers are painted black in God’s court. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਵਹੂਿਣਆ ਨਾ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥੨॥ 
O Nanak; those without God’s name are neither on this 
shore nor the other. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਸ ੇਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
Those who recite God’s name are dyed with God’s name 
in the mind. 
ਿਜਨਾ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਇਕੁ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਨਾ ਇਕਸ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ 
Those who worship one God in the mind, they worship no 
one else. 
ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਿਰ ਸੇਵਦੇ ਿਜਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਹੀ ॥ 
Those who have a pre-ordained destiny worship God. 
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਿਨਤ ਗਾਵਦੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ ॥ 
They sing God’s praises regularly and guide them to 
understand virtues. 
ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਹੀ ॥੧੭॥ 
Great is the greatness of the perfect guru that he plants 
God`s name in the mind of his follower. ||17|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Guru’s service is difficult; you have to self-surrender and 
eradicate ego. 
ਸਬਿਦ ਮਰਿਹ ਿਫਿਰ ਨਾ ਮਰਿਹ ਤਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ 
Those who self-surrender through guru’s teachings die 
no more; their service bears fruit. 
ਪਾਰਸ ਪਰਿਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Touching philosopher’s stone, iron turns into 
philosopher’s stone and remains same due to devotional 
attachment. 
ਿਜਸੁ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ॥ 
One, who has such pre-ordained destiny, comes to meet 
the true guru the God. 
ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕੁ ਨਾ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, one cannot do service by talking, those 
bestowed by God attain it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਹਲੁ ਕੁਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮੂਰਖ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ॥ 
The fools driven by self-interest do not realize good or the 



bad destiny. 
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿਹ ਤਾ ਮਹਲੁ ਲਹਿਹ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥ 
Following guru’s teachings one reaches the destiny and 
the souls merge. 
ਸਦਾ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਮਿਨ ਵਸ ੈਤਾ ਸਭਾ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
With love of the true Lord in the mind all the time, one 
realizes everything. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਣੈ ਘਿਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
The guru looks after his house; He unites us with the 
Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਭ ਪਰੂੀ ਪਈ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, meeting the guru all deeds are fulfilled if God 
bestows His grace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਮੁਿਖ ਕਹਿਤਆ ॥ 
The devotees who recite God`s name from the mouth are 
lucky.   
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣਿਤਆ ॥ 
The saints who listen to God`s praises with own ears are 
fortunate. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਿਤਆ ॥ 
The devotees who sing God`s praises and acquire divine 
wisdom are fortunate.   
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰਿਸਖ ਲੈ ਮਨੁ ਿਜਣਿਤਆ ॥ 
The guru-willed who learn and enshrine guru`s teachings 
in the mind are fortunate. 
ਸਭ ਦੂ ਵਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਸਖ ਪੜਿਤਆ ॥੧੮॥ 
Most fortunate are the devotees who fall at guru`s feet. 
||18|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦੈ ਿਤਸ ਦਾ ਬਰ੍ਹਮਤੁ ਰਹ ੈਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
One who realizes God; is called the divine scholar; he 
lovingly recites one word (God). 
ਨਵ ਿਨਧੀ ਅਠਾਰਹ ਿਸਧੀ ਿਪਛੈ ਲਗੀਆ ਿਫਰਿਹ ਜੋ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਇ ॥ 
The nine treasures and the eighteen mystic powers follow 
him, who enshrines God in his heart. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬੁਝਹੁ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Without the guru, God`s name is not obtained; think and 
understand this; 



ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, through perfect luck one meets the guru and 
finds peace in all ages. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਕਆ ਗਭਰੂ ਿਕਆ ਿਬਰਿਧ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Whether he is young or old, the self-willed cannot escape 
hunger and greed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੇ ਰਿਤਆ ਸੀਤਲੁ ਹੋਏ ਆਪੁ ਗਵਾਇ   
The guru-willed dyed by guru`s teachings gets soothed 
eliminating ego. 
ਅੰਦਰੁ ਿਤਰ੍ਪਤ ਸਤੋੰਿਖਆ ਿਫਿਰ ਭੁਖ ਨ ਲਗੈ ਆਇ ॥ 
They are fulfilled and satisfied inside; they never feel 
hungry again. 
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ਨਾਨਕ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਿਹ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak the guru-willed who are absorbed in God`s 
name; their deeds are accepted. . ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤੰਨ ਕੰਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਸਖਾ ॥ 
I admire the guru-willed guru`s devotees. 
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨ ਦਰਸਨੁ ਿਪਖਾ ॥ 
I want to see the faces of those who recite God`s name. 
ਸੁਿਣ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਵਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਮਿਨ ਿਲਖਾ ॥ 
Listening to their singing of God`s praises I praise God 
and write in my mind. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਿਸਉ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਿਕਰ੍ਖਾ ॥ 
I praise Lord’s name with love, and eradicate all my sins. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰੁ ਥਾਨੁ ਹੈ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਧਰੇ ਿਵਖਾ ॥੧੯॥ 
Blessed and beautiful is that body the place, where my 
guru places his feet. ||19|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Without the guru, divine wisdom is not obtained; peace 
does not abide in the mind. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak; the self-willed waste away their life without 
God`s name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਿਭ ਖੋਜਦੇ ਥਿਕ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 



The mystics and worshippers, all long for God`s name. 
They get tired of concentrating. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Nobody finds God without guru. The guru-willed intuitively 
unite with God. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਭੁ ਬਾਿਦ ਹੈ ਿਧਗੁ ਿਸਧੀ ਿਧਗੁ ਕਰਮਾਿਤ ॥ 
Without God`s name, all food and clothes are worthless; 
cursed is such a spirituality and miraculous powers. 
ਸਾ ਿਸਿਧ ਸਾ ਕਰਮਾਿਤ ਹੈ ਅਿਚੰਤੁ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਦਾਿਤ ॥ 
That is spirituality and miracle power which God bestows. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਏਹਾ ਿਸਿਧ ਏਹਾ ਕਰਮਾਿਤ ॥੨॥ 
O Nanak, if God`s name abides in the mind of the guru-
willed; that is the spiritual and mystic power. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਮ ਢਾਢੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਖਸਮ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਵਹ ਹਿਰ ਗੁਣ ਛੰਤਾ ॥ 
I am a minstrel of God my Lord; every day I sing the 
songs of God`s praises. 
ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹ ਹਿਰ ਜਸ ੁਸਣੁਹ ਿਤਸੁ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ ॥ 
I sing and I listen to the praises of the Lord. 
ਹਿਰ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਭਖਾਰੀਆ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜੰਤਾ ॥ 
God is the bestowal; the whole world is the beggar. All 
beg from Him. 
ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਹੋਇ ਿਵਿਚ ਪਾਥਰ ਿਕਰ੍ਮ ਜੰਤਾ ॥ 
God gives graciously even to the worms inside the 
stones.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਧਨਵੰਤਾ ॥੨੦॥ 
O guru-willed Nanak; recite God`s name and become rich 
with it. ||20|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਵਕਾਰੁ ॥ 
Reading and contemplating is the way of the world. The 
greed is useless. 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਸਿਭ ਪਿੜ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ  
Those who study in ego are deluded by duality. 
ਸੋ ਪਿੜਆ ਸ ੋਪੰਿਡਤੁ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
He who contemplates guru`s teachings is educated and 
understands it. 
ਅੰਦਰੁ ਖੋਜੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
One who searches his soul, finds the reality and attains 



salvation. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ  
He finds God the treasure of excellence and 
contemplates peacefully. 
ਧੰਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਸੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ 
Blessed is the trader the guru-willed O Nanak, who takes 
support of God`s name. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਵਣੁ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਕੋਇ ਨ ਿਸਝਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Without conquering the mind, no one can be successful; 
check it out! 
ਭੇਖਧਾਰੀ ਤੀਰਥੀ ਭਿਵ ਥਕੇ ਨਾ ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਜਾਇ ॥ 
The ritualistic got tired of going to  shrines but could not 
win the mind.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The guru-willed conquers his mind while living and 
remains lovingly absorbed in the true Lord. 
ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਇਉ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, this way the filth of the mind is removed; guru`s 
teachings burn the ego. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰ ੇਭਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵਹੁ ਇਕ ਿਕਨਕਾ ॥ 
O brother, meet the Godly saints and recite God`s name 
a little bit. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਕਾਪੜੁ ਪਿਹਰਹੁ ਿਖਮ ਕਾ ॥ 
O Godly people, adorn yourself with God`s name and 
wear Godly clothes of forgiveness. 
ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਮਰੇੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਹਿਰ ਲਾਗੈ ਿਪਆਰਾ ਿਪਰ੍ਮ ਕਾ ॥ 
Such decorations are pleasing to my God; such love is 
dear to the Lord. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੋਲਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੈ ਇਕ ਪਲਕਾ ॥ 
Recite God`s name day and night, it will eliminate all sins 
in a moment. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਿਜਸੁ ਉਪਿਰ ਸ ੋਗੁਰਮਿੁਖ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਜਣਕਾ ॥੨੧॥ 
The guru-willed whom God is kind, recites God`s name. 
||21|| 
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ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ੁਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਿਸਆਹੁ ॥ 



The filth of many lifes is attached to this mind, it became 
pitch black. 
ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਿਣ ਪਾਹੁ ॥ 
The oily rag does not clean even if you wash it hundred 
times.  
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਿਤ ਬਦਲਾਹੁ ॥ 
If one becomes humble by guru`s grace while alive, his 
thinking changes. 
ਨਾਨਕ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥ 
O Nanak, no filth sticks to him, he will not take birth 
again. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਕਿਲ ਕਾਲੀ ਕਾਂਢੀ ਇਕ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਇਸ ੁਜੁਗ ਮਾਿਹ ॥ 
Today`s age is called the dark age in four ages but the 
highest state of mind is also attained in this age. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਨ ਕਉ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਿਹ ॥ 
The guru-willed whom God wrote the pre-ordained 
blessing, attains the fruit of praising God. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਉਚਰਿਹ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ 
॥੨॥ 
O Nanak, by guru`s grace the devotee worships God 
reciting God`s name and absorbs in worship. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਲੀ ਬਾਿਣ ॥ 
O God, unite me with devotee`s company that I recite 
God with love. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹਿਰ ਿਨਤ ਚਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਮਾਿਣ ॥ 
I sing God`s praises and recite God constantly through 
guru`s teachings and enjoy God`s love. 
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਅਉਖਧ ਖਾਿਧਆ ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਤੇ ਦੁਖਾ ਘਾਿਣ ॥ 
I take medicine of reciting God`s name; all sickness and 
sufferings are cured.  
ਿਜਨਾ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਨ ਿਵਸਰੈ ਸੇ ਹਿਰ ਜਨ ਪੂਰ ੇਸਹੀ ਜਾਿਣ ॥ 
Those who do not forget God while breathing and eating 
are God`s true servants. 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਰਾਧਦੇ ਿਤਨ ਚੂਕੀ ਜਮ ਕੀ ਜਗਤ ਕਾਿਣ ॥੨੨॥ 
The guru-willed that recite God`s name, their fear of the 
devil of death in the world is removed. ||22|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 



ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦਿਬਓਹੁ ਸੁਿਤਆ ਗਈ ਿਵਹਾਇ  
O mortal, you spent the night sleeping scared in dreams. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਿਣ ਨ ਜਾਿਗਓ ਅੰਤਿਰ ਨ ਉਪਿਜਓ ਚਾਉ ॥ 
You did not wake up listening to guru`s teachings. No 
inspiration welled up.  
ਸਰੀਰੁ ਜਲਉ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨ ਕਮਾਇ ॥ 
May this virtueless body burn; that does not follow guru`s 
will. 
ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਿਡਠੁ ਮੈ ਹਉਮੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
I saw the world burning engrossed in ego and duality! 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਸਚੁ ਮਿਨ ਸਬਿਦ ਿਧਆਇ ॥੧॥ 
O Nanak, those seeking guru’s refuge are saved, who 
truly rehearse God`s name in the mind through guru`s 
teachings ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥ 
Attuned to guru`s teachings eliminates ego and the soul-
bride becomes admirable. 
ਿਪਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਚਲੈ ਤਾ ਬਿਨਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
If she follows her husband Lord`s will, she looks beautiful. 
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਿਰ ॥ 
She enjoys her husband Lord in the bed. She found God 
as her husband. 
ਨਾ ਹਿਰ ਮਰੈ ਨ ਕਦੇ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥ 
The Lord does not die and she never suffers pain; she is 
a happy soul-bride forever. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਿਲ ਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੨॥ 
O Nanak, God unites her with Him through guru`s love. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨਾ ਗੁਰ ੁਗੋਿਪਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਿਰਆਰੀ  
Those who slander their guru are bad people. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਪਾਿਪਸਟ ਹਿਤਆਰੀ ॥ 
O God, let me not see them; they are sinners and 
murderers. 
ਓਿਹ ਘਿਰ ਘਿਰ ਿਫਰਿਹ ਕੁਸੁਧ ਮਿਨ ਿਜਉ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ ॥ 
They wander door to door like a cursed woman. 
ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਵਾਰੀ ॥ 
The fortunate find devotee`s company and the guru-



willed are reformed. 
ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨੩॥ 
O Lord, be kind and unite me with the guru; I praise the 
guru. ||23|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਖੁੁ ਊਪਜੈ ਿਫਿਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗੈ ਆਇ ॥ 
Serving the guru attains happiness; the sufferings do not 
bother anymore. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਕਾਲੈ ਕਾ ਿਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥ 
The cycle of birth and death eliminated and death has no 
power over me. 
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਚੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
His mind is imbued with the Lord and remains merged in 
the true Lord. 
ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤੰਨ ਕਉ ਜੋ ਚਲਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, I am a sacrifice to those who follow guru`s will. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਧ ੁਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ ॥ 
Without guru`s teachings, cleansing is impossible, even 
though the soul-bride may wear all kind of jewelry and 
make up. 
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ਿਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
She does not know the value of her Husband Lord; she is 
in love of duality. 
ਸਾ ਕੁਸੁਧ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਿਵਿਚ ਕੁਨਾਿਰ ॥੨॥ 
She is impure and ill mannered, O Nanak; she is evil of 
all women. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ॥ 
Be kind to me O Lord, that I say your name. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਹਿਰ ਉਚਰਾ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ॥ 
I recite God I say God and I get benefit saying Your 
name. 
ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਿਤਨ ਹਉ ਕੁਰਬੈਣੀ ॥ 
Thos who recite God day and night I praise them. 
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ ॥ 
May I see those who worship my beloved guru? 



ਹਉ ਵਾਿਰਆ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਿਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਮੇਿਲਆ ਸੈਣੀ ॥੨੪॥ 
I praise my Guru, who united me with my beloved God. 
||24|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੪ ॥ Hymn, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਦਾਸਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਹਿਰ ਦਾਸਨ ਕੋ ਿਮਤੁ ॥ 
God loves his servants and he is their friend. 
ਹਿਰ ਦਾਸਨ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਿਜਉ ਜੰਤੀ ਕੈ ਵਿਸ ਜੰਤੁ  
God is under His servant’s control like the husband under 
wife’s control. 
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਿਰ ਿਧਆਇਦੇ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 
God’s servants recite God’s name with love.  
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਸੁਨਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹੁ ॥ 
O God; be kind and listen to my prayer; shower your 
grace on the whole world. 
ਜੋ ਹਿਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਿਤ ਹੈ ਸਾ ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The praise of Lord’s slaves is the praise of the Lord. 
ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਭਾਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ 
The Lord loves His praise; praising God His humble 
servants are honored. 
ਸੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਨੁ ਇਕ ਸਮਾਿਨ ॥ 
God’s humble servant who recites God’s name becomes 
equal to God. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ੈਹਿਰ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ 
Servant Nanak is God’s slave; O Lord, preserve his 
honor. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੪ ॥ Fourth Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਿਤਿਨ ਸਾਚੈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
O Nanak those who fall in love with God cannot live 
without Him. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੨॥ 
Meeting the guru one finds God and the tongue enjoys 
God’s sublime essence. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਪਰਭਾਿਤ ਤੂਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ॥ 
I sing Your praises day and night and in the morning. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਿਧਆਵਣਾ ॥ 
All beings recite your name. 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਖਾਵਣਾ ॥ 
O bestowal; all eat food bestowed by You.  



ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ॥ 
In the congregation of devotees, sins are eradicated. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਵਣਾ ॥੨੫॥ 
Servant Nanak is forever a sacrifice O Lord. ||25|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੪ ॥ Hymn, Fourth Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਭਈ ਮਿਤ ਮਿਧਮ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨਾਹੀ ॥ 
I am an ignorant, my intellect is low and I do not believe 
in the guru.  
ਅੰਦਿਰ ਕਪਟੁ ਸਭੁ ਕਪਟੋ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਕਪਟੇ ਖਪਿਹ ਖਪਾਹੀ ॥ 
I am filled with dishonesty, I cheat and I am ruined 
engrossed in deceit.  
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਆਪਣੈ ਸੁਆਇ ਿਫਰਾਹੀ ॥ 
I do not realize guru’s will and I wander pursuing my 
interests. 
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਸਮਾਹੀ ॥੧॥ 
If God bestows His grace; then Nanak will be absorbed in 
guru’s teachings. ||1|| 
ਮ  ੪ ॥ Fourth Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਪੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਨੂਆ ਿਥਰੁ ਨਾਿਹ ॥ 
The self-willed is engrossed in worldly wealth. The mind 
does not stabilize enticed by duality. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਲਤ ਰਹਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮ ੈਖਪਿਹ ਖਪਾਿਹ ॥ 
They burn the entire time; engaged in ego day and night 
they are ruined. 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਿਤਨ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਕੋਈ ਜਾਿਹ ॥ 
They are filled with greed; nobody comes close to them. 
ਓਇ ਆਿਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖੁ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਵਿਹ ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਮਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 
They are unhappy, never attain happiness.  They keep 
taking birth and death again and again. 
ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਲਏ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਿਜ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਿਚਤੁ ਲਾਿਹ ॥੨॥ 
O Nanak, God blesses them if they attach their mind to 
guru’s feet. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਵਾਣੁ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਭਾਇਆ ॥ 
The saint, the devotee who pleases God is accepted by 
God. 
ਸੇਈ ਿਬਚਖਣ ਜੰਤ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
The beings that recite God’s name are wise. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥ 



They eat food of the treasure of God’s sacred name. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲਾਇਆ ॥ 
They apply the dust of the feet of the saints to their 
foreheads. 
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ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਹਿਰ ਤੀਰਿਥ ਨਾਇਆ ॥੨੬॥ 
O Nanak, they are purified bathing in the sacred shrine of 
the Lord. ||26|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Hymn, Fourth Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਹੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥ 
The guru-willed is peaceful. God’s name is enshrined in 
his mind and body. 
ਨਾਮੋ ਿਚਤਵੈ ਨਾਮੁ ਪੜੈ ਨਾਿਮ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ  
He contemplates and reads God’s name and remains 
lovingly absorbed in God’s name. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਿਚੰਤਾ ਗਈ ਿਬਲਾਇ ॥ 
He obtains the treasure of God’s name and his anxiety is 
dispelled. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਿਤਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥ 
Meeting the guru, God’s name wells up. His thirst and 
hunger disappear. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਨਾਮੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, imbued with God’s name collects God’s name. 
||1|| 
ਮਹਲਾ ੪ ॥ Fourth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਰਿਖ ਿਜ ਮਾਿਰਆ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮਆ ਘਰੁ ਛੋਿਡ ਗਇਆ ॥ 
One cursed by the guru abandons his home and wanders 
aimlessly. 
ਓਸੁ ਿਪਛੈ ਵਜੈ ਫਕੜੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਆਗੈ ਭਇਆ ॥ 
He gets no reward of his previous deeds and his face 
blackened hereafter. 
ਓਸੁ ਅਰਲੁ ਬਰਲੁ ਮੁਹਹੁ ਿਨਕਲੈ ਿਨਤ ਝਗੂ ਸੁਟਦਾ ਮੁਆ ॥ 
He babbles incoherently and foam falls from his mouth. 
ਿਕਆ ਹੋਵੈ ਿਕਸੈ ਹੀ ਦੈ ਕੀਤੈ ਜਾਂ ਧੁਿਰ ਿਕਰਤੁ ਓਸ ਦਾ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਪਇਆ ॥ 
What can anyone do? Such is his destiny according to 
his past deeds. 
ਿਜਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਿਤਥੈ ਓਹੁ ਝੂਠਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲੇ ਿਕਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ॥ 
Wherever he goes, he lies, telling lies do not please 
anyone. 



ਵੇਖਹੁ ਭਾਈ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ 
ਪਾਵੈ ॥ 
O brother saints; watch God’s greatness! As one sows so 
he reaps. 
ਏਹੁ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ਹੋਵੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਅਗੋ ਦੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥੨॥ 
This divine wisdom is contemplated in God’s court. 
Nanak explains it. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਗੁਿਰ ਸਚੈ ਬਧਾ ਥੇਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਿਰ ਿਦਤੇ ॥ 
The guru established the village and he posted guards to 
protect it. 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਤੇ ॥ 
Imbuing the mind lovingly to guru’s feet my desire is 
fulfilled. 
ਗੁਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਬੇਅੰਤੁ ਅਵਗੁਣ ਸਿਭ ਹਤੇ ॥ 
The guru is very kind; He erased my sins. 
ਗੁਿਰ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਅਪਣੇ ਕਿਰ ਿਲਤੇ  
The guru made me his own by his kindness. 
ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਇਤੇ ॥੨੭॥ 
Nanak is forever a sacrifice to the guru who has 
countless virtues. ||27|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਤਾ ਕੀ ਰਜਾਇ ਲੇਿਖਆ ਪਾਇ ਅਬ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ਪਾਂਡੇ ॥ 
We get what is written in our fate by God’s will. What can 
you do now o scholar? 
ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਹਾਸਲੁ ਤਦੇ ਹੋਇ ਿਨਬਿੜਆ ਹੰਢਿਹ ਜੀਅ ਕਮਾਂਦੇ ॥੧॥ 
When God orders it happens. He rewards what anyone 
does. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਨਿਕ ਨਥ ਖਸਮ ਹਥ ਿਕਰਤੁ ਧਕੇ ਦੇ ॥ 
You have a rope in your nose controlled by God and work 
pushes you around. 
ਜਹਾ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਹੇ ॥੨॥ 
Wherever your food is, there you eat; O Nanak, this is the 
truth. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭੇ ਗਲਾ ਆਿਪ ਥਾਿਟ ਬਹਾਲੀਓਨੁ ॥ 
The Lord puts everything in its proper place. 
ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਿਲਓਨੁ ॥ 



He creates and destroys. 
ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲਓਨੁ ॥ 
He creates the creatures and nourishes them. 
ਦਾਸ ਰਖੇ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲਓਨੁ ॥ 
He embraces his servants by his grace. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਿਲਓਨੁ ॥੨੮॥ 
O Nanak, His devotees are forever happy; they burn 
away the love of duality. ||28|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਏ ਮਨ ਹਿਰ ਜੀ ਿਧਆਇ ਤੂ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕ ਿਚਿਤ ਭਾਇ ॥ 
O my mind recite God’s name wholeheartedly with love. 
ਹਿਰ ਕੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਿਡਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਇ ॥ 
God’s grace is forever praiseworthy. He does not worry 
after giving. 
ਹਉ ਹਿਰ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
I praise the Lord forever; serving Him attains peace. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed merges with God and 
eliminates ego through guru’s teachings. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥ 
He puts us to serve Him and blesses. 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾ ਿਪਉ ਆਿਪ ਹ ੈਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ 
He is the father and mother of all; He cares for us. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨ ਿਤਨ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਹੈ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, those who recite God’s name attain salvation. 
They are praised throughout the ages. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ੁਹਿਹ ਕਰਤੇ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
You the Creator are all powerful cause of causes. I have 
none but You. 
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ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਸਿਟ ਿਸਰਜੀਆ ਆਪੇ ਫੁਿਨ ਗੋਈ  
You created the world, and You shall destroy it in the 
end. 
ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 
Everything runs by one rule. Whatever God wants, 
happens. 
ਵਿਡਆਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ  



The guru-willed who praises God realizes Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਿਧਆ ਸਿਭ ਆਖਹੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਸਈੋ ॥੨੯॥੧॥ ਸੁਧੁ 
The guru-willed Nanak worships God; blessed is the guru 
the God. ||29||1||declaration|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧  
Raag Sorath, The Word Of Devotee Kabeer Jee, First 
House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਬੁਤ ਪੂਿਜ ਪੂਿਜ ਿਹੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਿਸਰੁ ਨਾਈ ॥ 
The Hindus die worshipping idols, Muslims die bowing 
their head. 
ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਦੁਹੂ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
The Hindus cremate their dead, the Muslims bury their; 
both do not realize You. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਸਸੰਾਰੁ ਅੰਧ ਗਹੇਰਾ ॥ 
O mind, the world is a deep dark pit. 
ਚਹੁ ਿਦਸ ਪਸਿਰਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
On all four sides, death has spread its net. ||1||Pause|| 
ਕਿਬਤ ਪੜੇ ਪਿੜ ਕਿਬਤਾ ਮੂਏ ਕਪੜ ਕੇਦਾਰੈ ਜਾਈ ॥ 
Poets die reciting their poems, the mystics die going to 
Kidaar naath. 
ਜਟਾ ਧਾਿਰ ਧਾਿਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਇਨਿਹ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ 
The Yogis die, with matted hair, they also cannot find 
You. ||2|| 
ਦਰਬੁ ਸੰਿਚ ਸੰਿਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ ਗਿਡ ਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ॥ 
The kings die, hoarding money and burying large 
quantities of gold. 
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪੁ ਦੇਿਖ ਦੇਿਖ ਨਾਰੀ ॥੩॥ 
Pandits die reciting the Vedas; women die looking at their 
beauty. ||3|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਸਭੈ ਿਬਗੂਤੇ ਦੇਖਹੁ ਿਨਰਿਖ ਸਰੀਰਾ  
All are ruined without God’s name; check it out o mortal. 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਿਨ ਗਿਤ ਪਾਈ ਕਿਹ ਉਪਦੇਸੁ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੧॥ 
O Kabeer, tell me; who attains salvation without God’s 
name? ||4||1|| 
ਜਬ ਜਰੀਐ ਤਬ ਹੋਇ ਭਸਮ ਤਨੁ ਰਹੈ ਿਕਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ॥ 
By burning, the body turns into ashes, without burning the 
worms eat the body. 



ਕਾਚੀ ਗਾਗਿਰ ਨੀਰੁ ਪਰਤੁ ਹੈ ਇਆ ਤਨ ਕੀ ਇਹੈ ਬਡਾਈ ॥੧॥ 
The unbaked clay pitcher dissolves by pouring water in it. 
Same is the greatness of the body. ||1|| 
ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਿਫਰਤੌ ਫੂਿਲਆ ਫੂਿਲਆ ॥ 
O brother, why do you wander around so high with pride? 
ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਧ ਮੁਖ ਰਹਤਾ ਸੋ ਿਦਨੁ ਕੈਸ ੇਭੂਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
How did you forget those ten months when you hung 
upside down? ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਿਤਉ ਸਠੋਿਰ ਰਸ ੁਜੋਿਰ ਜੋਿਰ ਧਨੁ ਕੀਆ ॥ 
As the bee collects honey, you the miser collect and 
hoard money. 
ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲੇਹ ੁਲੇਹੁ ਕਰੀਐ ਭੂਤੁ ਰਹਨ ਿਕਉ ਦੀਆ ॥੨॥ 
At the time of death they say take him away, do not leave 
the ghost behind? ||2|| 
ਦੇਹੁਰੀ ਲਉ ਬਰੀ ਨਾਿਰ ਸੰਿਗ ਭਈ ਆਗੈ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 
His wife accompanies him to the door and his friends and 
companions beyond. 
ਮਰਘਟ ਲਉ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਭਇਓ ਆਗੈ ਹੰਸ ੁਅਕੇਲਾ ॥੩॥ 
Other people, relatives go up to the cremation ground 
and then the soul swan goes alone. ||3|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਪਰੇ ਕਾਲ ਗਰ੍ਸ ਕੂਆ ॥ 
Says Kabeer, listen, O mortal: you have been swallowed 
by death into a deep pit. 
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ਿਜਉ ਨਲਨੀ ਭਰ੍ਿਮ   ਸੂਆ ॥੪॥੨॥ 
You have entangled yourself in the worldly wealth like the 
parrot in the trap. ||4||2|| 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ੈਮਤ ਸੁਿਨ ਕੈ ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 
Listening to all the teachings of the scriptures, I wanted to 
perform the religious rituals. 
ਕਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਸਭ ਲੋਗ ਿਸਆਨੇ ਉਿਠ ਪੰਿਡਤ ਪੈ ਚਲੇ ਿਨਰਾਸਾ ॥੧॥ 
Seeing, that all wise men have to die, they got up and 
walked away from the pandit in despair. ||1|| 
ਮਨ ਰੇ ਸਿਰਓ ਨ ਏਕੈ ਕਾਜਾ ॥ 
O mind, you did not do one thing. 
ਭਿਜਓ ਨ ਰਘਪੁਿਤ ਰਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You did not recite God’s name! ||1||Pause|| 
ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਇ ਜੋਗੁ ਤਪੁ ਕੀਨੋ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਿਨ ਖਾਇਆ ॥ 
Going to the forest, you practice Yoga, harsh self-
discipline and live on roots and the fruits you gather. 



ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਸਬਦੀ ਮੋਨੀ ਜਮ ਕੇ ਪਟੈ ਿਲਖਾਇਆ ॥੨॥ 
Those who blow horn, recite Vedas, recite one word, the 
silent sages, all are listed on the register of devil of death. 
||2|| 
ਭਗਿਤ ਨਾਰਦੀ ਿਰਦੈ ਨ ਆਈ ਕਾਿਛ ਕੂਿਛ ਤਨੁ ਦੀਨਾ ॥ 
Never thought of serving the guru, instead you pampered 
the body. 
ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਿਡੰਭ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਉਿਨ ਹਿਰ ਪਿਹ ਿਕਆ ਲੀਨਾ ॥੩॥ 
You the hypocrite sit and play music; what do you do for 
God by playing music? ||3|| 
ਪਿਰਓ ਕਾਲੁ ਸਭੈ ਜਗ ਊਪਰ ਮਾਿਹ ਿਲਖੇ ਭਰ੍ਮ ਿਗਆਨੀ ॥ 
Death hovers over the whole world including the doubtful 
religious scholars. 
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ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਜਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥ 
Says Kabeer; those who lovingly worship God become 
pure. ||4||3|| 
ਘਰੁ ੨ ॥ Second House|| 
ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥ 
I see with my both eyes. 
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਖਾ ॥ 
I don’t see anything except the Lord. 
ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥ 
My eyes look at Him with love. 
ਅਬ ਬੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
Now, I cannot speak of anything else. ||1|| 
ਹਮਰਾ ਭਰਮ ੁਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
My doubts are removed, and my concern went away. 
ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When my mind got attached to God’s name. ||1||Pause|| 
ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ॥ 
When the magician beats the drum. 
ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥ 
Everyone comes to see the show. 
ਬਾਜੀਗਰ ਸਵ੍ਾਂਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥ 
The magician starts his show with puppets. 
ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥੨॥ 
He enjoys his play all alone; ||2|| 
ਕਥਨੀ ਕਿਹ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 



Telling stories does not dispel one’s doubt. 
ਸਭ ਕਿਥ ਕਿਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥ 
Everyone tells tales and got tired. 
ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥ 
One whom God guides. 
ਤਾ ਕੇ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 
God enshrines in his heart. ||3|| 
ਗੁਰ ਿਕੰਚਤ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥ 
When the guru bestowed a bit of his grace. 
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਹਿਰ ਲੀਨੀ ॥ 
He stole my body mind and everything. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ 
Says Kabeer; I am imbued with Lord’s love. 
ਿਮਿਲਓ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥ 
I found the bestowal of life of the world. ||4||4|| 
ਜਾ ਕੇ ਿਨਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ ॥ 
There is a store of milk on his way. 
ਸਮੁੰਦੁ ਿਬਲੋਵਨ ਕਉ ਮਾਟਾ ॥ 
And a pot to churn milk; 
ਤਾ ਕੀ ਹੋਹੁ ਿਬਲੋਵਨਹਾਰੀ ॥ 
Be the one to churn it. 
ਿਕਉ ਮੇਟੈ ਗੋ ਛਾਿਛ ਤੁਹਾਰੀ ॥੧॥ 
Why waste the buttermilk? ||1|| 
ਚੇਰੀ ਤੂ ਰਾਮੁ ਨ ਕਰਿਸ ਭਤਾਰਾ ॥    
O soul-bride slave, why don’t you take the Lord as your 
Husband? 
ਜਗਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The bestowal and sustainer of life; ||1||Pause|| 
ਤੇਰੇ ਗਲਿਹ ਤਉਕੁ ਪਗ ਬੇਰੀ ॥ 
With chains around your neck and feet! 
ਤੂ ਘਰ ਘਰ ਰਮਈਐ ਫੇਰੀ ॥ 
The Lord sends you door to door. 
ਤੂ ਅਜਹੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਚੇਰੀ ॥ 
Still you do not miss the beloved God o slave? 
ਤੂ ਜਿਮ ਬਪੁਰੀ ਹੈ ਹੇਰੀ ॥੨॥ 
Death is watching you, O ignorant. ||2|| 
ਪਰ੍ਭ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੀ ॥ 
God is the cause of causes. 
ਿਕਆ ਚੇਰੀ ਹਾਥ ਿਬਚਾਰੀ ॥ 



What is in the hands of the poor slave? 
ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥ 
She remains awake. 
ਿਜਤੁ ਲਾਈ ਿਤਤੁ ਲਾਗੀ ॥੩॥ 
She is attached to whatever the Lord asks her. ||3|| 
ਚੇਰੀ ਤੈ ਸੁਮਿਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ॥ 
O servant; where did you find the wisdom. 
ਜਾ ਤੇ ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਲੀਕ ਿਮਟਾਈ ॥ 
That eliminated the line of doubt? 
ਸੁ ਰਸ ੁਕਬੀਰੈ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Kabeer found that sublime taste. 
ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੪॥੫॥ 
By guru’s grace, my mind reconciled with the Lord. ||4||5|| 
ਿਜਹ ਬਾਝੁ ਨ ਜੀਆ ਜਾਈ ॥ 
Without Him, we cannot live. 
ਜਉ ਿਮਲੈ ਤ ਘਾਲ ਅਘਾਈ ॥ 
When we meet Him, then our job is completed. 
ਸਦ ਜੀਵਨੁ ਭਲੋ ਕਹਾਂਹੀ ॥ 
Everyone wants to be called good. 
ਮੂਏ ਿਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
That life is not possible without dieing (Humble). ||1|| 
ਅਬ ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
What kind of wisdom we contemplate and preach. 
ਿਨਜ ਿਨਰਖਤ ਗਤ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I watch the world going by. ||1||Pause|| 
ਘਿਸ ਕੰੁਕਮ ਚੰਦਨੁ ਗਾਿਰਆ ॥ 
Grinding saffron added with sandalwood. 
ਿਬਨੁ ਨੈਨਹੁ ਜਗਤੁ ਿਨਹਾਿਰਆ ॥ 
See the world without eyes. 
ਪੂਿਤ ਿਪਤਾ ਇਕੁ ਜਾਇਆ ॥ 
The son gave birth to his father. 
ਿਬਨੁ ਠਾਹਰ ਨਗਰੁ ਬਸਾਇਆ ॥੨॥ 
Without a house the city has been established. ||2|| 
ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 
The humble beggar has found the great giver. 
ਸੋ ਦੀਆ ਨ ਜਾਈ ਖਾਇਆ ॥ 
He gave away what he could not consume. 
ਛੋਿਡਆ ਜਾਇ ਨ ਮੂਕਾ ॥ 
He cannot leave it behind and it is never exhausted. 



ਅਉਰਨ ਪਿਹ ਜਾਨਾ ਚੂਕਾ ॥੩॥ 
He does not go to anyone else. ||3|| 
 ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਨੈ ॥ ਸ ੋਪਚੰ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ॥ 
One who knows how to die while living; finds eternal 
peace. 
ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Kabeer has found that wealth. 
ਹਿਰ ਭੇਟਤ ਆਪ ੁਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੬॥ 
Realizing God, he eliminated his ego; ||4||6|| 
ਿਕਆ ਪੜੀਐ ਿਕਆ ਗੁਨੀਐ ॥ 
What good is to study and be accounted for? 
ਿਕਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸੁਨੀਐ ॥ 
What use is it to listen to Vedas and Puraanas? 
ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਿਕਆ ਹੋਈ ॥ 
What use is reading and listening? 
ਜਉ ਸਹਜ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੋਈ ॥੧॥ 
If eternal peace is not attained; ||1|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਸ ਗਵਾਰਾ ॥ 
The fool does not recite the name of God. 
ਿਕਆ ਸੋਚਿਹ ਬਾਰੰ ਬਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What does he think again and again? ||1||Pause|| 
ਅੰਿਧਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ ॥ 
A lamp is required to see in the dark. 
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ਇਕ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ॥ 
Find the incomprehensible thing; 
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ॥ 
I have found this incomprehensible thing. 
ਘਿਟ ਦੀਪਕੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 
That lamp illuminates my mind. ||2|| 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Says Kabeer, now I know Him. 
ਜਬ ਜਾਿਨਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
Since I know Him, my mind is pleased. 
ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗੁ ਨ ਪਤੀਜੈ ॥ 
My mind has realized Him and yet, people do not believe! 
ਨ ਪਤੀਜੈ ਤਉ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥੩॥੭॥ 
What can I do if they do not believe? ||3||7|| 
ਿਹਰ੍ਦੈ ਕਪਟੁ ਮੁਖ ਿਗਆਨੀ ॥ 



He is a cheat in the heart but speaks the words of 
wisdom. 
ਝੂਠੇ ਕਹਾ ਿਬਲੋਵਿਸ ਪਾਨੀ ॥੧॥ 
You are a liar, what can you get by churning water? ||1|| 
ਕਾਂਇਆ ਮਾਂਜਿਸ ਕਉਨ ਗੁਨਾਂ ॥ 
Why do you bother to wash your body? 
ਜਉ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਹੈ ਮਲਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When your heart is full of filth. ||1||Pause|| 
ਲਉਕੀ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਈ ॥ 
The cucumber may be washed at the sixty-eight sacred 
shrines. 
 ਕਉਰਾਪਨ ਤਊ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
Even then, its bitterness is not removed. ||2|| 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Says Kabeer after contemplating. 
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਾਿਰ ਮੁਰਾਰੀ ॥੩॥੮॥ 
O Lord; take me across the terrifying world ocean; ||3||8|| 
ਸੋਰਿਠ  Sorath; 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਿਰ ਪਰ ਧਨੁ ਿਲਆਵੈ ॥ 
By cheating, he acquires the wealth of others. 
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਿਹ ਆਿਨ ਲੁਟਾਵੈ ॥੧॥ 
Returning home, he bestows it on his wife and children. 
||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
O my mind, do not cheat even unknowingly. 
ਅੰਿਤ ਿਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਪਿਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In the end, your soul shall have to answer your account. 
||1||Pause|| 
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ॥ 
Every moment the body is getting weaker and old age 
creeping up. 
ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 
Then no one pours water in your hand formed cup. ||2|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇਰਾ ॥ 
Says Kabeer; no one cares for you. 
ਿਹਰਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਿਹ ਸਵੇਰਾ ॥੩॥੯॥ 
Why do not you recite God’s name every morning? ||3||9|| 



ਸੰਤਹੁ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖੁ ਬਿਨਆ ॥ 
O saints, my shaky mind has now become peaceful and 
stable. 
ਿਕਛੁ ਜੋਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਗਿਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have attained some divine knowledge. ||Pause|| 
ਗੁਿਰ ਿਦਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ॥ 
The guru showed me the hole. 
ਿਜਤੁ ਿਮਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ॥ 
Where the deer enters to steal. 
ਮੂੰਿਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ॥ 
I closed the door. 
ਬਾਜੀਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ॥੧॥ 
The infinite divine music plays now. ||1|| 
ਕੰੁਭ ਕਮਲੁ ਜਿਲ ਭਿਰਆ ॥ 
The pool of my heart is filled with lotus and water. 
ਜਲੁ ਮੇਿਟਆ ਊਭਾ ਕਿਰਆ ॥ 
I took the water out and set it upright. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Says Kabeer, the humble servant realized God. 
ਜਉ ਜਾਿਨਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੨॥੧੦॥ 
Now I know; my mind has realized it. ||2||10|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ॥ Raag Sorath: 
ਭੂਖੇ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
I am hungry. I cannot worship you. 
ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥ 
Take your rosary back. 
ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥ 
I beg for the dust of the feet of the saints. 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ॥੧॥ 
I do not owe anything to anyone. ||1|| 
ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥ 
O Lord, now I have such a relation with You? 
ਆਿਪ ਨ ਦੇਹੁ ਤ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If You do not give me, I will ask and take it. ||Pause|| 
ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ 
I ask for four pounds flour. 
ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਿਗ ਲੂਨਾ ॥ 
Half a pound of butter and salt; 
ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥ 



I ask for a pound of beans. 
ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਿਜਵਾਲੇ ॥੨॥ 
Which I shall eat twice a day; ||2|| 
ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ 
I ask for a cot with four legs. 
ਿਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥ 
A pillow and a mattress; 
ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖ ਧਾ ॥ 
I ask for a quilt to cover myself. 
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥ 
Then Your servant will worship You. ||3|| 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ॥ 
I am not greedy. 
ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬ ੋ॥ 
I love Your name. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
Says Kabeer; my mind is pleased. 
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਉ ਹਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥੪॥੧੧॥ 
Now that my mind is pleased, I have realized God. 
||4||11|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨  
Raag Sorath, The Word Of Devotee Naam Dev Jee, 
Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ ॥ 
When I see Him, I sing His praises. 
ਤਉ ਜਨ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥ 
Then I, the humble servant, become content. ||1|| 
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ਨਾਿਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The divine music is playing because I have surrendered 
to guru the God. ||1||Pause|| 
ਜਹ ਿਝਿਲ ਿਮਿਲ ਕਾਰੁ ਿਦਸੰਤਾ ॥ 
Where the dazzling light flickers. 
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਬਜੰਤਾ ॥ 
Infinite divine music plays there. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥ 
Soul merges with supreme soul. 



ਮੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ ॥੨॥ 
I realized by guru’s grace. ||2|| 
ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ ॥ 
The jewels are in the treasure chamber of the heart-lotus. 
ਚਮਕਾਰ ਬੀਜੁਲ ਤਹੀ ॥ 
They sparkle like lightning. 
ਨੇਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਿਰ ॥ 
God is close by not far away. 
ਿਨਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੩॥ 
He is totally permeating and pervading in the soul. ||3|| 
ਜਹ ਅਨਹਤ ਸਰੂ ਉਜ੍・・・・ ॥ 
Where the light of the unlimited sun shines. 
ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਛੰਛਾਰਾ ॥ 
There the lamp burns; no fog or smoke can block it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥ 
By guru’s grace, I know this. 
ਜਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਜ ਸਮਾਿਨਆ ॥੪॥੧॥ 
Servant Naam Dev is absorbed in eternal peace. ||4||1|| 
ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਿਠ ॥ Fourth House, Sorath: 
ਪਾੜ ਪੜੋਸਿਣ ਪੂਿਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਿਹ ਛਾਿਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥ 
The woman next door asked Naam Dev, who built your 
straw hut? 
ਤੋ ਪਿਹ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈਹਉ ਮੋ ਕਉ ਬੇਢੀ ਦੇਹ ੁਬਤਾਈ ਹੋ ॥੧॥ 
I will pay him double wages. Tell me, who weaved the 
straw of your hut? ||1|| 
ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
O sister; I cannot not tell you. 
ਦੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਿਹਓ ਸਮਾਈ ॥ 
Check it out; the builder is in you. 
ਹਮਾਰੈ ਬੇਢੀ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My builder is the support of my life. ||1||Pause|| 
ਬੇਢੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਜੂਰੀ ਮਾਂਗੈ ਜਉ ਕੋਊ ਛਾਿਨ ਛਵਾਵੈ ਹ ੋ
Whoever wants to build the hut; the builder demands love 
for wages. 
ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭਹੁ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥੨॥ 
One who breaks relations from people, family and all! 
Then the builder comes to him. ||2|| 
ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਠਾਂਈ ਹੋ ॥ 
I cannot explain that builder. He is omnipresent. 



ਗੰੂਗੈ ਮਹਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ॥੩॥ 
Its sacred taste is like a mute eating sweets; he cannot 
tell even if you ask? ||3|| 
ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਿਨ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਿਧ ਬਾਂਿਧ ਧਰ੍ੂ ਥਾਿਪਓ ਹ ੋ॥ 
Listen to the virtues of the builder O sister; He set the 
boundaries of ocean and put the pole star in the north in 
the middle of other stars. 
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਬਹੋਰੀ  ਲੰਕ ਭਭੀਖਣ ਆਿਪਓ ਹੋ ॥੪॥੨॥ 
Naam Dev’s Master brought Sita back, and gave Lanka 
to Bhabheekhan to rule. ||4||2|| 
ਸੋਰਿਠ ਘਰੁ ੩ ॥ Sorath, Third House: 
ਅਣਮਿੜਆ ਮੰਦਲੁ ਬਾਜੈ ॥ 
The drum plays without the skin and frame. 
ਿਬਨੁ ਸਾਵਣ ਘਨਹਰੁ ਗਾਜੈ ॥ 
Without rainy season, dark clouds thunder. 
ਬਾਦਲ ਿਬਨੁ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ॥ 
Without clouds, rain falls. 
ਜਉ ਤਤੁ ਿਬਚਾਰੈ ਕੋਈ ॥੧॥ 
If one contemplates and realizes the reality; ||1|| 
ਮੋ ਕਉ ਿਮਿਲਓ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ 
I realized my beloved Lord. 
ਿਜਹ ਿਮਿਲਐ ਦੇਹ ਸੁਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting with Him, my body became sacred. ||1||Pause|| 
ਿਮਿਲ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ ॥ 
Touching  philosopher’s stone, I have been transformed 
into gold. 
ਮੁਖ ਮਨਸਾ ਰਤਨੁ ਪਰੋਇਆ ॥ 
I have threaded the jewels into my mouth and mind. 
ਿਨਜ ਭਾਉ ਭਇਆ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ॥ 
I love Him and my doubt has been dispelled. 
ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਗਾ ॥੨॥ 
Seeking guru’s guidance, my mind realized; ||2|| 
ਜਲ ਭੀਤਿਰ ਕੰੁਭ ਸਮਾਿਨਆ ॥ 
The water is contained in the tank. 
ਸਭ ਰਾਮ ੁਏਕੁ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥ 
I see everything as God. 
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੈ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
The mind of the follower has faith in the guru. 
ਜਨ ਨਾਮੈ ਤਤੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥੩॥੩॥ 



Servant Naam Dev understood the reality. ||3||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ  
Raag Sorath, the word of Devotee Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂਹੀ ਮ ੈਨਾਹੀ  
When I have ego, You are not with me. Now You are with 
me, my ego is gone. 
ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮਇ ਓਦਿਧ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ॥੧॥ 
The wind may create large waves in the ocean, but they 
are just water in water. ||1|| 
ਮਾਧਵੇ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਭਰ੍ਮੁ ਐਸਾ ॥ 
O Lord, what can I say about such an illusion? 
ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਤੈਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Things are not as they seem. ||1||Pause|| 
ਨਰਪਿਤ ਏਕੁ ਿਸੰਘਾਸਿਨ ਸਇੋਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਿਭਖਾਰੀ ॥ 
It is like the king who falls asleep on his throne and 
dreams that he is a beggar. 
ਅਛਤ ਰਾਜ ਿਬਛੁਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥ 
He can see his kingdom separated from him! He feels 
pain. Such is my condition! ||2|| 
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ਰਾਜ ਭੁਇਅੰਗ ਪਰ੍ਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਿਹ ਅਬ ਕਛੁ ਮਰਮੁ ਜਨਾਇਆ ॥ 
Like the story of the rope mistaken for a snake, I 
understood the mystery now. 
ਅਿਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥ 
As you think brass as gold by mistake I cannot say that 
again. ||3|| 
ਸਰਬੇ ਏਕੁ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਈੋ ॥ 
One Lord is pervading all; He enjoys everbody. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹਈੋ ॥੪॥੧॥ 
Says Ravi Daas, God is closer than our hands and feet. It 
happens in peace and will happen! ||4||1|| 
ਜਉ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰ੍ਮੇ ਬਧਿਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ ॥ 
Like the worldly attachment, I am enticed by Your love. 
ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟ ੇਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 
I am trying to free from it but I can do it only by 
worshipping you. ||1|| 
ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਤ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥ 



O Lord, You know the way as it is! 
ਅਬ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Now, where will You do it again? ||1||Pause|| 
ਮੀਨੁ ਪਕਿਰ ਫਾਂਿਕਓ ਅਰੁ ਕਾਿਟਓ ਰਾਂਿਧ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ ॥ 
A fish is caught, cut and cooked in many different ways. 
ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਿਰ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਤਊ ਨ ਿਬਸਿਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥ 
Bit by bit, it is eaten, but still it does not forget water. ||2|| 
ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਿਕਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਿਰ ਰਾਜਾ ॥ 
Our father, God belongs to no one; He is the emperor of 
those who love Him. 
ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਬਆਿਪਓ ਭਗਤ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪਾ ॥੩॥ 
The curtain of emotional attachment has been cast over 
the entire world, but it does not bother Lord’s devotee. 
||3|| 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਿਤ ਇਕ ਬਾਢੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਿਸਉ ਕਹੀਐ ॥ 
Says Ravi Daas, my devotion to the One Lord is 
increasing; who do I tell this? 
ਜਾ ਕਾਰਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸ ੋਦੁਖੁ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥ 
The reason I worship You; I still suffer from that pain. 
||4||2|| 
ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁਨੰ ਫਲ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ ਅਿਬਬੇਕੈ ॥ 
I obtained this precious human life as a reward for my 
past actions, without discriminating wisdom it is going 
waste. 
ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ੍  ਸਮਸਿਰ ਿਗਰ੍ਹ ਆਸਨ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਹਹੁ ਿਕਹ ਲੇਖੈ ॥੧॥ 
The likes of King Indra sitting on the throne; what good it 
is without God’s worship. ||1|| 
ਨ ਬੀਚਾਿਰਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ੁ॥ 
You did not contemplate the sublime essence of Lord 
King. 
ਿਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬੀਸਿਰ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
This sublime essence makes you to forget all other 
tastes. ||1||Pause|| 
ਜਾਿਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸਚੋ ਅਸੋਚ ਿਦਵਸ ਜਾਹੀ ॥ 
Knowingly I became insane; my intellect decreases day 
by day.  
ਇੰਦਰ੍ ੀ ਸਬਲ ਿਨਬਲ ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ ॥੨॥ 
Passions are strong, discerning intellect is weak; I cannot 
realize divine wisdom. ||2|| 



ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛੁ ਸਮਝ ਨ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ ॥ 
I say one thing and do different. I cannot understand the 
unlimited worldly. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਿਤ ਪਰਹਿਰ ਕੋਪੁ ਕਰਹੁ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥੩॥੩॥ 
Says Ravi Daas, Your slave is sad and lost his intellect O 
Lord, do not be angry, be kind to me. ||3||3|| 
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਤਰ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਕਾਮਧੇਨੁ ਬਿਸ ਜਾ ਕੇ ॥ 
O Lord, ocean of peace, the Godly tree; the ever milk 
giving cow is in your control! 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਦਸਾ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੇ ॥੧॥ 
The four great blessings, the eighteen supernatural 
powers of mystics and the nine treasures, all are in the 
palm of his hand. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨ ਜਪਿਹ ਰਸਨਾ ॥ 
He does not recite God’s name. 
ਅਵਰ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Abandon your involvement in all those you boast about. 
||1||Pause|| 
ਨਾਨਾ ਿਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਿਬਿਧ ਚਉਤੀਸ ਅਖਰ ਮਾਂਹੀ ॥ 
The various Shaastras, Puranaas, and Vedas are written 
in thirty-four letters. 
ਿਬਆਸ ਿਬਚਾਿਰ ਕਿਹਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 
After contemplating Vyaas said the truth that nothing 
equals God’s name. ||2|| 
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਉਪਾਿਧ ਰਹਤ ਫੁਿਨ ਬਡੈ ਭਾਿਗ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
Fortunately I am absorbed in eternal trance carefreely 
attuned to God. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਿਰਦੈ ਧਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੪॥ 
Says Ravi Daas, enshrine God in the mind; the fear of 
birth and death shall disappear. ||3||4|| 
ਜਉ ਤੁਮ ਿਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥ 
When You are the mountain, I am the peacock. 
ਜਉ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤਉ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥ 
When You are the moon, I am the Chakore  (Greek 
partridge). ||1|| 
ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਿਹ ॥ 
O Lord, if You do not break with me, I will not break with 
You. 
ਤੁਮ ਿਸਉ ਤੋਿਰ ਕਵਨ ਿਸਉ ਜੋਰਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



If I break with You, who would I make and love then? 
||1||Pause|| 
ਜਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਬਾਤੀ ॥ 
When You are the lamp, I am the wick. 
ਜਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਜਾਤੀ ॥੨॥ 
When You are the shrine, I go to the pilgrimage there. 
||2|| 
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ਸਾਚੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹਮ ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਰੀ ॥ 
I am in true love with You. 
ਤੁਮ ਿਸਉ ਜੋਿਰ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਤੋਰੀ ॥੩॥ 
Being in love with You, I broke up with others. ||3|| 
ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥ 
Wherever I go, I serve You. 
ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ ॥੪॥ 
There is no other master as great as You O God; ||4|| 
ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟਿਹ ਜਮ ਫਾਂਸਾ ॥ 
Worshipping You cuts the chains of death. 
ਭਗਿਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਿਵਦਾਸਾ ॥੫॥੫॥ 
Ravi Daas sings it in devotional love. ||5||5|| 
ਜਲ ਕੀ ਭੀਿਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਤ ਬੰੁਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥ 
The body is built from water, mixing blood and sperm and 
supported by air. 
ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਿਪੰਜਰੁ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਿਬਚਾਰਾ ॥੧॥ 
The cage made of bones and flesh and the soul bird lives 
in it. ||1|| 
ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਕਆ ਮੇਰਾ ਿਕਆ ਤੇਰਾ ॥ 
O mortal, what is your and what is mine? 
ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਿਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The soul lives like the birds live in the tree. 
ਰਾਖਹੁ ਕੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵਾਂ ॥ 
You lay the foundation and build the walls. 
ਸਾਢੇ ਤੀਿਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾਂ ॥੨॥ 
But in the end, three and a half cubits will be your 
measured space. ||2|| 
ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਿਸਿਰ ਡੇਰੀ ॥ 
You have beautiful hair and wear a stylish turban on your 
head. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਇੋਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥੩॥ 



But in the end, this body shall be reduced to a pile of 
ashes. ||3|| 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 
Your palaces are lofty, and your brides are beautiful. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥ 
You lost the battle without God’s name. ||4|| 
ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਿਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮ ੁਹਮਾਰਾ ॥ 
My caste is low, my company is low and I am born to a 
low family. 
ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥ 
I am at Your refuge O Lord King; says Ravi Daas the 
cobbler. ||5||6|| 
ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਿਠ ਨ ਜਨਈ ॥ 
The shoe repairer does not know how to repair shoes. 
ਲੋਗੁ ਗਠਾਵੈ ਪਨਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
People come to me to mend their shoes. ||1||Pause|| 
ਆਰ ਨਹੀ ਿਜਹ ਤੋਪਉ ॥ 
I have no bit to stitch them. 
ਨਹੀ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਰੋਪਉ ॥੧॥ 
I have no knife to patch them. ||1|| 
ਲੋਗੁ ਗੰਿਠ ਗੰਿਠ ਖਰਾ ਿਬਗੂਚਾ ॥ 
People waste their lives mending and ruin themselves. 
ਹਉ ਿਬਨੁ ਗਾਂਠੇ ਜਾਇ ਪਹੂਚਾ ॥੨॥ 
Without wasting my time mending, I have found the Lord. 
||2|| 
ਰਿਵਦਾਸੁ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥ 
Ravi Daas recites Lord’s name. 
ਮੋਿਹ ਜਮ ਿਸਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ ॥੩॥੭॥ 
I have nothing to do with the devil of death. ||3||7|| 
ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ  
Raag Sorath, the word of Devotee Bheekhan Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ  
Tears flow from the eyes; body is weak and the hair gone 
white.  
ਰੂਧਾ ਕੰਠੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ 
With filled throat I cannot say a word; what should I do 
now? ||1|| 



ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਿਹ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
O Lord, my King, be my doctor O caretaker! 
ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Save Your saint. ||1||Pause|| 
ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਿਰ ਜਲਿਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥ 
I have headache, my body is burning, and sharp pain in 
the heart. 
ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਿਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 
I am sick with such a disease; there is no medicine to 
cure it. ||2|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਿਨਰਮਲੁ ਇਹ ੁਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਸਾਰਾ ॥ 
God’s name is the pure nectar the medicine of the whole 
world. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥ 
Says servant Bheekhan; the salvation is attained by 
guru’s grace. ||3||1|| 
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਿਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Such an invaluable jewel the priceless merchandise 
God’s name; I found through good deeds. 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਰਾਿਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥੧॥ 
I try my best to hide in the heart but I cannot hide the 
invaluable jewel. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
God’s virtues are beyond explanation; cannot be said. 
ਜੈਸੇ ਗੰੂਗੇ ਕੀ ਿਮਿਠਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They are like the sweet eaten by a mute. ||1||Pause|| 
ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸਨੁਤ ਸੁਖੁ ਸਰ੍ਵਨਾ ਿਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
The tongue speaks, the ears listen, and the mind 
contemplates God; enshrining in the mind gives peace. 
ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸਈੋ ॥੨॥੨॥ 
Says Bheekhan, my two eyes are content; wherever I 
look, I see the Lord. ||2||2|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 
Dhanaasaree, First Mahalla, First House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ 
ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is carefree. 
He has no enemy. He is immortal. He does not take birth. 



He came into existence on His own. He is realized by 
guru’s grace. 
ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਿਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ  
My mind is scared; who should I cry to? 
ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣੁ ਸੇਿਵਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ 
I serve the destroyer of sufferings. He is the bestowal 
forever. ||1|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My Lord is forever new; He is the bestowal forever. 
||1||Pause|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਿਤ ਛਡਾਏ ਸੋਇ ॥ 
Serve the master all the time. He will set you free in the 
end. 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O my beautiful lady; listening to God’s praises attains 
salvation. ||2|| 
ਦਇਆਲ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾ ॥ 
O Lord; be kind that I swim across reciting Your name. 
ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I admire you   forever. ||1||Pause|| 
ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
In the entire world, there is only one true Lord; there is no 
other. 
ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੩॥ 
He serves the Lord, upon whom the Lord bestows His 
grace. ||3|| 
 ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਿਪਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ॥ 
Without You, O beloved, how can I live? 
ਸਾ ਵਿਡਆਈ ਦੇਿਹ ਿਜਤੁ ਨਾਿਮ ਤੇਰੇ ਲਾਿਗ ਰਹਾਂ ॥ 
Bless me with such an honor that I remain attached to 
Your name. 
ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਿਜਸੁ ਆਗੈ ਿਪਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
There is no other, O beloved, who I can go and say this. 
||1||Pause|| 
ਸੇਵੀ ਸਾਿਹਬੁ ਆਪਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ  
I serve my Lord; I look for no other. 
ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਿਬੰਦ ਿਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੪॥ 
Nanak is His slave forever, every bit of the sense. ||4|| 
ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਿਬੰਦ ਿਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥ 



O Lord I praise Your name all the time every bit of the 
sense. . ||1||Pause||4||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮਹੁਲਿਤ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
I am a human being survive on breathing; I do not know 
how long to live. 
ਨਾਨਕੁ ਿਬਨਵੈ ਿਤਸੈ ਸਰੇਵਹ ੁਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, serve the one  to whom our soul and life 
belong. ||1|| 
ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਿਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਿਦਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O blind; think how many days you are going to live. 
||1||Pause|| 
ਸਾਸੁ ਮਾਸੁ ਸਭੁ ਜੀਉ ਤੁਮਾਰਾ ਤੂ ਮੈ ਖਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Every breath of my life is your; you are my true beloved. 
ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਤੁ ਹੈ ਸਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ॥੨॥ 
Nanak the poet, says this, O true Lord the protector. ||2|| 
ਜੇ ਤੂ ਿਕਸੈ ਨ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਕੋ ਕਢੈ ਗਹਣਾ ॥ 
If You do not give to anyone o my Master; then what will 
they get? 
ਨਾਨਕੁ ਿਬਨਵੈ ਸੋ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਪੁਰਿਬ ਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥੩॥ 
Prays Nanak; whatever we get is all what we earned 
before and written in our fate. ||3|| 
ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਿਚਿਤ ਨ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟੁ ਕਮਾਣਾ ॥ 
You never missed God; obtained everything by cheating. 
ਜਮ ਦੁਆਿਰ ਜਾ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾ ਚਲਦਾ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੪॥ 
When the devil of death arrests and took you away; you 
will repent. ||4|| 
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ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਿਕਛੁ ਸੁਣੀਐ ਿਕਛੁ ਕਹੀਐ ॥ 
As long as you live o Nanak, listen some and say some. 
ਭਾਿਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਿਤਆ ਮਿਰ ਰਹੀਐ ॥੫॥੨॥ 
I searched and found no one who lived forever. You live 
forever if you die while living. ||5||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ  
Dhanaasaree, First Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਕਉ ਿਸਮਰੀ ਿਸਵਿਰਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥ 
How can I worship him if I cannot recite His name. 



ਤਪੈ ਿਹਆਉ ਜੀਅੜਾ ਿਬਲਲਾਇ ॥ 
My heart is burning and my soul is crying. 
ਿਸਰਿਜ ਸਵਾਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
The True Lord creates and adorns. 
ਿਤਸੁ ਿਵਸਿਰਐ ਚੰਗਾ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥ 
Forgetting Him, how can it be good? ||1|| 
ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਿਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
By giving medicine or by commanding, He cannot be 
found. 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਸਾਿਚ ਿਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
How am I to meet my true Lord, O my mother? 
||1||Pause|| 
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥ 
Only a few search for the priceless God’s name. 
ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੈ ਨਾ ਕੋ ਖਾਇ ॥ 
No one tastes it, and no one eats it. 
ਲੋਿਕ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Those who do not believe in others are not honored. 
ਤਾ ਪਿਤ ਰਹੈ ਰਾਖੈ ਜਾ ਸੋਇ ॥੨॥ 
One’s honor is preserved only by God’s grace. ||2|| 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Wherever I look, I see Him there. 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Without You, I have no other place to go. 
ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਕੀਤੈ ਿਕਆ ਹੋਇ ॥ 
No one can do anything by himself. 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੩॥ 
Everything happens by God’s grace. ||3|| 
ਹੁਿਣ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਤਾਿਲ ॥ 
I may have to go any moment. 
ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀ ਨਾਿਲ ॥ 
What face will I show the Lord? I have no virtue. 
ਜੈਸੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹਇੋ ॥ 
As much as the Lord bestows that much happens. 
ਿਵਣੁ ਨਦਰੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
O Nanak, there is no one without God’s grace. ||4||1||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਿਸਮਿਰਆ ਜਾਇ ॥ 
God can be worshipped by His grace only. 



ਆਤਮਾ ਦਰ੍ ਵੈ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Being humble and remaining absorbed in God’s love. 
ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ॥ 
His soul and the supreme soul become one; 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਅੰਤਿਰ ਮਰੈ ॥੧॥ 
The duality of the inner mind is eliminated. ||1|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
God is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਗੈ ਿਫਿਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Once the mind is attached to God; death does not 
consume him. ||1||Pause|| 
ਸਿਚ ਿਸਮਿਰਐ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
Reciting the true Lord attains enlightenment. 
ਤਾ ਤੇ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ॥ 
Then, he remains detached in the middle of sins and 
sufferings. 
 ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Such is the greatness of the guru. 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਿਵਚੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੨॥ 
In the midst of children and spouse, they attain liberation. 
||2|| 
ਐਸੀ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥ 
If the devotee performs this kind of service. 
ਿਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਧਰੈ ॥ 
He offers his mind to the Lord. 
ਸਾਿਹਬ ਭਾਵੈ ਸ ੋਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One who is pleasing to the Lord is acceptable. 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥ 
Such a servant is accepted in the court of the Lord. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 
He enshrines the image of the guru in his heart. 
ਜੋ ਇਛ ੈਸਈੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ 
He obtains the rewards of his desire. 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
When God grants His grace. 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ॥੪॥ 
Why should that servant be afraid of the devil of death? 
||4|| 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 



Nanak speaks and contemplates it. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
If one falls in love with the true sermon; 
ਤਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
He attains salvation. 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥੫॥੨॥੪॥ 
This sermon is the essence of meditation and self- 
discipline. ||5||2||4|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਜੀਉ ਤਪਤੁ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥ 
My soul burns over and over. 
ਤਿਪ ਤਿਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤੁ ਬੇਕਾਰ ॥ 
Burning and burning, it is ruined uselessly. 
ਜੈ ਤਿਨ ਬਾਣੀ ਿਵਸਿਰ ਜਾਇ ॥ 
The body that forgets guru’s sermon; 
ਿਜਉ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਿਵਲਲਾਇ ॥੧॥ 
Cries in pain like a chronic patient. ||1|| 
ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣੁ ਹੋਇ ॥ 
Talking too much is just blowing hot air. 
ਿਵਣੁ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God knows everything even without speaking. 
||1||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਕਨ ਕੀਤੇ ਅਖੀ ਨਾਕੁ ॥ 
He created our ears, eyes and nose. 
ਿਜਿਨ ਿਜਹਵਾ ਿਦਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤੁ ॥ 
He gave us the tongue to speak fluently. 
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ਿਜਿਨ ਮਨੁ ਰਾਿਖਆ ਅਗਨੀ ਪਾਇ ॥ 
God preserves in the fire of the womb. 
ਵਾਜੈ ਪਵਣੁ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਇ ॥੨॥ 
By His command, the wind blows everywhere. ||2|| 
ਜੇਤਾ ਮਹੋੁ ਪਰੀਿਤ ਸੁਆਦ ॥ 
The worldly attachments love and pleasurable tastes. 
ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ॥ 
All are just black stains. 
ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੁਿਹ ਚਿਲਆ ਲਾਇ ॥ 
One who departs, with these black stains of sin on his 
face? 
ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥ 



Finds no place to sit in the court of the Lord. ||3|| 
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਆਖਣੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
By Your grace, we recite Your Name. 
ਿਜਤੁ ਲਿਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰੁ ਨਹੀ ਥਾਉ ॥ 
One is saved reciting Your name; there is no other way. 
ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਿਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ॥ 
One who drowns in it; realizes. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ ॥੪॥੩॥੫॥ 
O Nanak, the true Lord is the giver of all. ||4||3||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਚੋਰੁ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥ 
Praising a thief, the mind is not pleased. 
ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾ ਤਸੂ ਨ ਛੀਜੈ ॥ 
Doing bad deeds do not affect his mind. 
ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥ 
No one takes responsibility for a thief. 
ਚੋਰੁ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥ 
How can thief’s actions be good? ||1|| 
ਸੁਿਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਤੇ ਕੂਿੜਆਰ ॥ 
Listen, O mind, you blind false dog! 
ਿਬਨੁ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਿਚਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Even without speaking, the Lord knows. ||1||Pause|| 
ਚੋਰੁ ਸੁਆਿਲਉ ਚੋਰੁ ਿਸਆਣਾ ॥ 
A thief may be handsome may be wise. 
ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਦੁਗਾਣਾ ॥ 
The value of the counterfeit is twice as counterfeit. 
ਜੇ ਸਾਿਥ ਰਖੀਐ ਦੀਜੈ ਰਲਾਇ ॥ 
If it is mixed with other coins; 
ਜਾ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੨॥ 
It still remains counterfeit upon appraising. ||2|| 
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸ ੁਤੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ 
As one acts, so he receives? 
ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥ 
As he sows, so he eats? 
ਜੇ ਵਿਡਆਈਆ ਆਪੇ ਖਾਇ ॥ 
He may praise himself. 
ਜੇਹੀ ਸੁਰਿਤ ਤੇਹ ੈਰਾਿਹ ਜਾਇ ॥੩॥ 
He follows what he thinks. ||3|| 
ਜੇ ਸਉ ਕੂੜੀਆ ਕੂੜੁ ਕਬਾੜੁ ॥ 



He may tell hundreds of lies and nonsense. 
ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਆਖਉ ਸਸੰਾਰੁ ॥ 
Whole world may accept it. 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਅਧੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
If it pleases You even a little bit; it is acceptable. 
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੬॥ 
O Nanak, the Lord knows all. ||4||4||6|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ ॥ 
The body is the paper, the mind is the letter written on it. 
ਿਸਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜੈ ਇਆਣਾ ॥ 
The ignorant does not read what is written on his 
forehead. 
ਦਰਗਹ ਘੜੀਅਿਹ ਤੀਨੇ ਲੇਖ ॥ 
Three stories are written in God’s court. 
ਖੋਟਾ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਵੇਖੁ ॥੧॥ 
The counterfeit is worthless. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਜੇ ਿਵਿਚ ਰੁਪਾ ਹੋਇ ॥ 
O Nanak, if there is silver in it; 
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Everyone says it genuine. ||1||Pause|| 
ਕਾਦੀ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥ 
The Qazi tells lies and gathers filth. 
ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥ 
The Brahmin kills and then takes cleansing bath. 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥ 
The Yogi is blind. He does not know the way. 
ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥੨॥ 
All three of them create their own destruction. ||2|| 
ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He who understands the way is the real yogi. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ 
By guru’s grace, he knows only One God. 
ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ ॥ 
He who turns away from the worldly wealth is a true Qazi. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥ 
He dies (becomes humble) while living by guru’s grace. 
ਸੋ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
He who contemplates God is the true scholar. 



ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥੩॥ 
He saves himself and all his generations as well. ||3|| 
ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਸੋਈ ਿਦਿਲ ਧੋਵੈ ॥ 
One who cleanses his mind is divine. 
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਈੋ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ 
One who cleanses his impurity is a Muslim. 
ਪਿੜਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One who reads and understands this is accepted. 
ਿਜਸੁ ਿਸਿਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੫॥੭॥ 
On his forehead is the insignia of God’s court. ||4||5||7|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩  
Dhanaasaree, First Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜੋਗੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬੁ ॥ 
The time is going, I do not worship I do not know the way 
to realize God. 
ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਿਰਸਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗੁ ॥੧॥ 
The holy places of worship in the world are polluted; the 
world is drowning. ||1|| 
ਕਲ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ॥ 
In today’s age, God’s name is the highest. 
ਅਖੀ ਤ ਮੀਟਿਹ ਨਾਕ ਪਕੜਿਹ ਠਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Some people close eyes and pinch nostrils, then cheat 
the world. ||1||Pause|| 
ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕੁ ਪਕੜਿਹ ਸੂਝਤੇ ਿਤਿਨ ਲੋਅ ॥ 
Those who pinch their nose with two fingers think they 
know the world. 
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ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਏਹ ੁਪਦਮੁ ਅਲੋਅ ॥੨॥ 
But they cannot see behind. What a strange lotus pose 
this is! ||2|| 
ਖਤਰ੍ੀਆ ਤ ਧਰਮੁ ਛੋਿਡਆ ਮਲੇਛ ਭਾਿਖਆ ਗਹੀ ॥ 
The K’shatriyas abandoned the faith and talk nonsense. 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਿਤ ਰਹੀ ॥੩॥ 
The world has become one caste and the faith is lost. ||3|| 
ਅਸਟ ਸਾਜ ਸਾਿਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧਿਹ ਕਰਿਹ ਬੇਦ ਅਿਭਆਸੁ ॥ 
They analyze Puraanas grammatically and study the 
Vedas. 



ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਮੁਕਿਤ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥੬॥੮॥ 
Salvation is not possible without reciting God’s name; 
says servant Nanak. . ||4||1||6||8|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ Dhanaasaree, First Mahalla Aartee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 
In space, the sky the sun and the moon are the lamps 
and galaxies of stars shine like priceless jewels. 
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥ 
The wind blows and offers fragrance of flowers of the 
whole world to You O Lord. ||1|| 
ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ  
What a worship O Lord the destroyer of birth and death! 
This is Your worship service! 
ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The infinite divine music is playing to the drumbeat. 
||1||Pause|| 
ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥ 
All beings are yours. None is without You. You abide in 
every being. 
ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥ 
Everyone becomes pure worshipping You. No one can 
without worshipping You. Everything happens by Your 
grace. So I worship You. ||2|| 
ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥ 
You the divine light shine in everyone. 
ਿਤਸ ਕੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ 
That light lights up the whole world. 
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
By guru’s teachings, the divine light is revealed. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸ ੁਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ 
Whatever pleases the Lord is the true worship service. 
||3|| 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨੋ ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥ 
My soul is enticed by the honey-sweet lotus feet of the 
Lord; night and day, I am thirsty for them. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥ 
Bless the thirsty swan Nanak with the water that Your 



name enshrines in his mind. ||4||1||7||9|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ  
Dhanaasaree, Third Mahalla, Second House, Chau-
Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਇਹੁ ਧਨੁ ਅਖੁਟੁ ਨ ਿਨਖੁਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
This wealth is infinite. It will never exhaust. 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥ 
The perfect true guru has revealed it to me. 
ਅਪੁਨੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
I admire my guru forever. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥੧॥ 
By guru’s grace, I have enshrined the Lord in my mind. 
||1|| 
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Those lovingly attuned to God’s name are rich. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru reveals God’s wealth. It enshrines in the 
mind by the grace of God. ||Pause|| 
ਅਵਗੁਣ ਕਾਿਟ ਗੁਣ ਿਰਦੈ ਸਮਾਇ ॥ 
It gets rid of demerits, the virtues enshrine in the mind. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
It happens by guru’s grace intuitively. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
True is the sermon of the perfect guru. 
ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ॥੨॥ 
Through it, peace and contentment abide in the mind. 
||2|| 
ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ॥ 
Witness one strange thing o brother! 
ਦੁਿਬਧਾ ਮਾਿਰ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥ 
Eliminate doubt and God enshrines in the mind. 
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
God’s invaluable name cannot be realized any other way. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩॥ 
By guru’s grace, it comes to abide in the mind. ||3|| 
ਸਭ ਮਿਹ ਵਸ ੈਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
God dwells in everyone. 



ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
He is revealed through guru’s teachings. 
ਸਹਜੇ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਣ ਪਛਾਿਣਆ ॥ 
One who intuitively realizes God? 
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ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak obtaining Gods name and the mind is pleased. 
||4||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The wealth of Lord’s name is pure and absolutely infinite. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
It fills the treasure of mind through guru’s teachings. 
ਨਾਮ ਧਨ ਿਬਨੁ ਹੋਰ ਸਭ ਿਬਖੁ ਜਾਣੁ ॥ 
Know that, other than the wealth of God’s name, all other 
wealth is a poison. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਜਲੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥ 
The egotistic people are burning in the attachment of 
worldly wealth. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few guru-willed enjoy God’s taste. 
ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They are happy forever; God’s taste is obtained through 
perfect destiny. ||Pause|| 
ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੈ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 
Guru’s teaching enlightens the soul. 
ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
One, who tastes it, becomes pure. 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਿਮ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧਇੋ ॥ 
Pure name of the Lord washes away the filth of ego. 
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
True worship brings lasting peace. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਸੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਲੋਗੁ ॥ 
One who tastes the sublime essence of the Lord is Lord’s 
humble servant. 
ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥ 
He is forever happy never sad. 
ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤੁ ਕਰਾਵੈ ॥ 
He is liberated and liberates others as well. 



ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
He recites God’s name and finds peace through God’s 
name. ||3|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਭ ਮਈੁ ਿਬਲਲਾਇ ॥ 
Without the true guru, everyone dies crying in pain. 
ਅਨਿਦਨੁ ਦਾਝਿਹ ਸਾਿਤ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Night and day, they burn and find no peace. 
ਸਿਤਗੁਰੁ  ਿਮਲੈ ਸਭੁ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Meeting the true guru, all thirst is quenched. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਾਂਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, through God’s name one finds peace and 
happiness. ||4||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਸਦਾ ਧਨੁ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
Recites God’s name in the mind all the time. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਜਨਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥ 
He who looks after all beings; 
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਿਤਨ ਕਉ ਪਾਏ ॥ 
They obtain the invaluable liberation. 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੧॥ 
Those, who are imbued with God’s name lovingly; ||1|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ  ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
Serving the guru, one obtains the wealth of the Lord’s 
name. 
ਅੰਤਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥ ਰਹਾਉ  
He is enlightened inside and recites God’s name. 
||Pause|| 
ਇਹੁ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਗੂੜਾ ਧਨ ਿਪਰ ਹੋਇ ॥ 
This love of the Lord is like the love of husband and wife. 
ਸਾਂਿਤ ਸੀਗਾਰੁ ਰਾਵੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸਇੋ ॥ 
Adorned by peace he recites God. 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਪਰ੍ਭੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਏ ॥ 
No one finds God through ego. 
ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ 
Forgetting the reality he wastes his life in vain. ||2|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ॥ 
He attains peace and contentment through guru’s 
teachings. 
ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥ 



True service leads one to merge with God’s name. 
ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥ 
Blessed with guru’s teachings the devotee recites the 
beloved forever. 
ਸਾਚ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ॥੩॥ 
Through the true name he obtains greatness. ||3|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸੋਇ ॥ 
The Creator abides throughout the ages. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 
He is realized by His grace. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
God dwells in the mind through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, God unites him with Him, who is imbued with 
truth. ||4||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ 
Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਜਗੁ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 
The world is polluted and it is increasing. 
ਆਵੈ ਜਾਇ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥ 
In attachment of duality, it comes and goes. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਭ ਪਰਜ ਿਵਗੋਈ ॥ 
This love of duality has ruined the entire world. 
ਮਨਮੁਿਖ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ਅਪੁਨੀ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੧॥ 
The self-willed suffers punishment and loses his honor. 
||1|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
Serving the guru, one becomes flawless. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਪਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ  
He enshrines God’s name in the mind and becomes 
pure. ||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥ 
The guru-willed are saved in God’s refuge. 
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰਾਤੇ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥ 
They worship God imbued in God’s name. 
ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਜਨੁ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ॥ 
The devotee that worships God attains honor. 
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥੨॥ 
Attuned to truth, he merges in  peace. ||2|| 



ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣੁ ॥ 
Those who buy the truth are rare. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਆਪੁ ਪਛਾਣੁ ॥ 
Realize yourself through guru’s teaching. 
ਸਾਚੀ ਰਾਿਸ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
True is his capital and true is his trade. 
ਸੋ ਧੰਨੁ ਪੁਰਖੁ ਿਜਸੁ ਨਾਿਮ ਿਪਆਰ ੁ॥੩॥ 
Blessed is the person who loves God’s name. ||3|| 
ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਚੈ ਇਿਕ ਸਿਚ ਲਾਏ ॥ 
He is wholeheartedly attuned to the true Lord. 
ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
He speaks the sacred sermon through guru’s teachings. 
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ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 
Service to the true Lord is the true service. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak, God’s name attains salvation. ||4||4|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I praise those who worship God. 
ਿਤਨ ਿਹਰਦੈ ਸਾਚੁ ਸਚਾ ਮੁਿਖ ਨਾਉ ॥ 
The truth is in their hearts, the true Name is on their lips. 
ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਸਮਾਿਲਹੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 
Truly reciting the true Lord the sufferings depart.  
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ 
Through guru’s teachings the Lord comes to dwell in their 
minds. ||1|| 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਿਣ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ॥ 
Listening to guru’s sermon, the filth is washed away. 
ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Intuitively he enshrines God’s name in the mind. 
||1||Pause|| 
ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਏ ॥ 
He extinguishes the fire of lies, cheatings and greed.  
ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Finds happiness peace and pleasure within. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਤਾ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥ 
If one follows guru’s will, he eliminates his ego. 
ਸਾਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ 



Praising God he attains destiny. ||2|| 
ਨ ਸਬਦੁ ਬੂਝੈ ਨ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ ॥ 
He does not realize guru’s teachings or sermon. 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧੇ ਦੁਿਖ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
The blind self-willed suffers pain. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
He finds peace meeting with the guru. 
ਹਉਮ ੈਿਵਚਹੁ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ॥੩॥ 
The ego from within is eliminated. ||3|| 
ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇਕੁ ਸੋਇ ॥ 
Who else should I speak to? One Lord is the only giver? 
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 
He is realized through guru’s teachings by His grace. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ 
Meeting with my beloved, I sing God’s praises. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak, becoming truthful I become pleasing to the true 
Lord. ||4||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥ 
When the mind is conquered, it stops wandering. 
ਿਬਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਿਰ ਪਾਇ ॥ 
Without conquering the mind, how can the Lord be 
found? 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few know the way to conquer the mind. 
ਮਨੁ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 
The mind is conquered through guru’s teachings. Those 
who realize it, know this. ||1|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
God honors those whom He blesses. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God dwells in the mind by guru’s grace. ||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
The guru-willed does such deeds. 
ਤਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥ 
He understands the mind. 
ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਿਮਕਦਾਰਾ ॥ 
The mind is intoxicated like the elephant with liquor. 



ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 
Guru’s whip straightens him up. ||2|| 
ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥ 
The mind is undisciplined; only a few can discipline it. 
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥ 
If someone eats the uneatable, he becomes flawless. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਿਰ ॥ 
The guru-willed harnesses this mind. 
ਹਉਮ ੈਿਵਚਹੁ ਤਜੈ ਿਵਕਾਰ ॥੩॥ 
He eliminates ego and useless deeds from within. ||3|| 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਰਿਖਅਨੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥ 
Those, whom the Lord unites with Him from destiny; 
ਕਦੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥ 
Those merged with God through guru’s teachings never 
separate! 
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ॥ 
Only God knows His power. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੬॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes the name of the Lord. 
||4||6|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਿਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 
The ignorant fool gathers false wealth. 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥ 
The blind, foolish, self-willed is lost. 
ਿਬਿਖਆ ਕੈ ਧਿਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 
Poisonous wealth brings constant pain. 
ਨਾ ਸਾਿਥ ਜਾਇ ਨ ਪਰਾਪਿਤ ਹਇੋ ॥੧॥ 
It does not go with you and it does not let you realize 
God. ||1|| 
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ 
True wealth is obtained through guru’s teachings. 
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਿਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
False wealth continues coming and going. ||Pause|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਸਿਭ ਮਰਿਹ ਗਵਾਰ ॥ 
The foolish self-willed; die in vain. 
ਭਵਜਿਲ ਡੂਬੇ ਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥ 
They drown in the terrifying world-ocean. They reach 
nowhere. 



ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਪਰੂੈ ਭਾਿਗ ॥ 
By the perfect destiny they meet the true guru. 
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਬੈਰਾਿਗ ॥੨॥ 
Imbued with truth they remain detached from the world 
forever. ||2|| 
ਚਹੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Throughout the four ages, guru’s sermon is most sacred. 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥ 
By perfect destiny, one is absorbed in the true name. 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਤਰਸਿਹ ਸਿਭ ਲੋਇ ॥ 
The mystics, seekers and the whole world longs to God’s 
name. 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 
It is obtained by perfect luck. ||3|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 
The true Lord is everything; He is true. 
ਊਤਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few realize the sacred God. 
ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਿਪ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
God exists. It is true. He implants his name in us by His 
grace.  
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ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਿਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥ 
O Nanak, the Lord watches everything; He links us to the 
truth. ||4||7|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Dhanaasaree, Third Mahalla: 
ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
God’s name is priceless. 
ਸੇ ਜਨ ਧੰਨੁ ਿਜਨ ਇਕ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Blessed are those who lovingly focus their minds to 
God’s name. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Guru’s teaching is true; contemplating it realizes truth. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 
God bestows such thinking. ||1|| 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਸਣੁਾਏ ॥ 
God imparts His amazing name to us. 
ਕਲੀ ਕਾਲ ਿਵਿਚ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
In today’s age the guru-willed obtain it. ||1||Pause|| 



ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
We are ignorant; ignorance fills our mind. 
ਹਉਮ ੈਿਵਿਚ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਿਹ ॥ 
We do all our deeds in ego. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹੰਉਮੈ ਜਾਇ ॥    
Guru’s grace eradicates the ego. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
He unites us with Him by His grace. ||2|| 
ਿਬਿਖਆ ਕਾ ਧਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Poisonous wealth gives rise to arrogance. 
ਅਹੰਕਾਿਰ ਡੂਬੈ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 
Drowned in ego, no one attains respect. 
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਈੋ ॥ 
Eliminating ego attains eternal peace. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਈੋ ॥੩॥ 
Praise the true Lord through guru’s teachings. ||3|| 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ॥ 
God is the Creator of the universe. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Without Him, there is no other at all. 
ਿਜਸੁ   ਸਿਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ 
He attaches to the truth, whom the Lord guides. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੪॥੮॥ 
O Nanak, through God’s name there is peace ahead. 
||4||8|| 
ਰਾਗੁ ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪  
Raag Dhanaasaree, Third Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਿਨਜ ਪਿਤ ਹੈ ਦਾਤਾ  
I am a beggar at Your door O honorable bestowal Lord. 
ਹੋਹੁ ਦੈਆਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥ 
Be kind and bestow Your name to the beggar so that he 
is imbued with it forever. ||1|| 
ਹੰਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ॥ 
O true Lord I praise Your name forever. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is the cause of causes; there is no other at all. 
||1||Pause|| 



ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਿਕਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਿਕਛੁ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ 
This miser has gone through many lifes; please bless him 
this time! 
ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੨॥ 
Be kind and show Your face; please bestow such a 
blessing. ||2|| 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲਹ੍ਹ੍ ੇ  ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Says Nanak, the door of doubt has opened; he realized 
God by guru’s grace. 
ਸਾਚੀ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥ 
My mind is attuned to God through guru’s blessing. 
||3||1||9|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ  
Dhanaasaree, Fourth Mahalla, First House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੋ ਹਿਰ ਸੇਵਿਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
The saints the devotees who serve the Lord have their 
sins eliminated. 
ਹਮ ਊਪਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਿਤ ਤੁਮ ਜੁ ਿਪਆਰੀ ॥੧॥ 
Be kind to me O Lord and keep me in Your company O 
beloved. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਕਿਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
I am unable to praise God o caretaker of the world. 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਿਰ ਡੁਬਤ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I the sinner stone, am sinking in water. Carry me the 
stone across by Your kindness. . ||Pause|| 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਿਬਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਿਗ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥ 
Evil birth and death cycle are rusting me. Please save me 
bringing in the company of Your devotees. 
ਿਜਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਿਟਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥ 
Like, the fire melts and cleanses the gold. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 
I recite God’s name like the rosary day and night 
enshrining in the mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜਿਗ ਪੂਰਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੩॥ 
God’s name is the cure of the world. Reciting God the 
ego dies. ||3|| 
Page 667       



ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥ 
God is eternal, unfathomable wise, unlimited, all-powerful 
and infinite. 
ਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
O Lord, life of the world, be kind to Nanak and protect 
him. ||4||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਿਤਨ ਕਾ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥ 
God’s saints recite God; their suffering and doubt are 
eliminated. 
ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਆਿਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮਿਤ ਅੰਤਿਰ ਜਾਗੀ ॥੧॥ 
He inspires them to serve Him; they are awakened by 
guru’s teachings. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
Imbued with Lord’s name, they are detached from the 
world. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listening to God’s sermon is pleasing to my mind. My 
mind got attuned to God through guru’s teachings. 
||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ ॥ 
God is the caste of saint’s. You are the master; I am the 
puppet. 
ਜੈਸੀ ਮਿਤ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤੈਸ ੇਬੁਲਗ ਬੁਲਾਗੀ ॥੨॥ 
Whatever lesson You give me O master. I repeat and 
recite that. ||2|| 
ਿਕਆ ਹਮ ਿਕਰਮ ਨਾਨਹ੍ਹ੍  ਿਨਕ ਕੀਰੇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਗੀ ॥ 
We are very small worms; You are the greatest O Lord. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕਹ ਪਰ੍ਭ ਹਮ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਲਹ ਅਭਾਗੀ ॥੩॥ 
I cannot describe Your status and extent. O God, how 
can I the unfortunate meet with You? ||3|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ॥ 
O God; shower Your kindness on me that I start serving 
You.  
ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਹਮ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਥਾਗੀ ॥੪॥੨॥ 
Make Nanak the slave of Your slaves O God; I speak 
Your sermon. ||4||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥ 



Guru is Lord’s saint the true being, who speaks God’s 
sermon. 
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਮ ਿਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੧॥ 
Whoever recites or listens to it attains salvation. I praise 
them forever. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥ 
O Godly saints; listen to God’s praise intently.  
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਿਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
Listening to God’s sermon for a moment, all sins and 
sufferings will disappear. ||1||Pause|| 
ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਾਧ ੁਿਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥ 
Those who find such a devotee saint are the greatest of 
the great. 
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਮੰਗਹ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਿਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥ 
I beg for the dust of their feet O Lord I have the longing 
for God. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਿਜਨ ਜਿਪਓ ਸੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ  ॥ 
God is the fruitful tree O Lord. Whoever recites His name 
gets satisfied. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ॥੩॥ 
Drinking Godly nectar I am satisfied; all my hunger is 
fulfilled. ||3|| 
ਿਜਨ ਕੇ ਵਡੇ ਭਾਗ ਵਡ ਊਚੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਜਪਾਨੀ ॥ 
Those with good fortune recite God’s name. 
ਿਤਨ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸਆੁਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥ 
O Lord; unite Nanak the servant of servants with their 
company. ||4||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਿਬਖੈ ਿਬਖੁ ਰਾਤੇ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 
I am a blind entangled in bad deeds; how can I follow 
guru’s teachings? 
ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥ 
May the guru the bestowal of happiness become kind 
and attach me to Him. ||1|| 
ਗੁਰਿਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 
O guru’s followers; follow guru’s teachings. 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸਈੋ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever the guru says accept it at face value; the 



unique discussion of God. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵਹੁ ਬੇਿਗ ਬੇਗਾਲੀ ॥ 
Listen o God’s saintly brothers; serve the guru as quick 
as possible. 
ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਖਰਚੁ ਹਿਰ ਬਾਧਹ ੁਮਤ ਜਾਣਹੁ ਆਜੁ ਿਕ ਕਾਲਹ੍ਹ੍ ੀ ॥੨॥ 
Serving the guru carries the supplies for the journey. Do 
not delay for tomorrow. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਜਪਣਾ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਚਲੈ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥ 
O God’s saints recite God’s name;  Lord’s saints follow 
the Lord. 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਸੇ ਹਿਰ ਹੋਏ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥ 
Those who recite God become God; they realize God 
with love. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਿਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਲੀ ॥ 
I recite and I have more longing for reciting God; O God 
the caretaker, be kind. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਹਿਰ ਮਲੇਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥ 
O God; unite mortal Nanak with devotees company; may 
I be the dust of devotee’s feet. ||4||4|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੰੂਦ ਭਏ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਤੀ ॥ 
The Lord is the raindrop; I am the rain bird crying for it. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਹਿਰ ਿਨਮਖਾਤੀ ॥੧॥ 
O God; be kind and put a raindrop in my mouth. ||1|| 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥ 
Without the Lord, I cannot live for even a second. 
ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਜਾਈ ਹੈ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਹਮ ਮਿਰ ਜਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
Like the addict who dies without drug, I will die without 
the Lord. ||Pause|| 
ਤੁਮ ਹਿਰ ਸਰਵਰ ਅਿਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਅੰਤੁ ਮਾਤੀ ॥ 
O God; You are vast and unfathomble! I cannot find your 
limits. 
ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਿਮਿਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪਨ ਗਾਤੀ ॥੨॥ 
O Lord; You are beyond comprehension. You only know 
Your limits. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਗੁਰ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ॥ 
God’s saints recite God through the guru and get imbued 



with permanent color. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਬਨੀ ਅਿਤ ਸਭੋਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ॥੩॥ 
Worshipping God attains respect. Reciting God is a great 
honor. ||3|| 
ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਿਪ ਬਨਾਵੈ ਭਾਤੀ  
He is the master, He is the servant; He creates 
everything many ways. 
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਭਗਾਤੀ ॥੪॥੫॥ 
Servant Nanak has come to Your sanctuary, O Lord; 
preserve the honor of Your devotee. ||4||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਕਿਲਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ਿਕਵ ਛੂਟਹ ਹਮ ਛੁਟਕਾਕੀ ॥ 
O brother; tell me the faith of today’s age. How can I 
attain salvation? 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਬੇੜੀ ਹਿਰ ਤੁਲਹਾ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਤਰੈ ਤਰਾਕੀ ॥੧॥ 
Recite God; God is the boat the raft. Reciting God takes 
across. ||1|| 
ਹਿਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰਖਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ॥ 
O dear Lord, preserve the honor of Your humble servant. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਜਪਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ਹਮ ਮਾਗੀ ਭਗਿਤ ਇਕਾਕੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord; make me recite Your name. I only beg for Your 
worship. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸ ੇਹਿਰ ਿਪਆਰੇ ਿਜਨ ਜਿਪਓ ਹਿਰ ਬਚਨਾਕੀ ॥ 
God loves His devotees, who recite God’s name. 
ਲੇਖਾ ਿਚਤਰ੍ ਗੁਪਿਤ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਸਭ ਛੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੨॥ 
Secretly written account and the fear of devil of death are 
erased. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਿਪਓ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਿਗ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ॥ 
God’s saints recite God in the company of devotees. 
ਿਦਨੀਅਰੁ ਸੂਰੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਨੀ ਿਸਵ ਚਿਰਓ ਚੰਦੁ ਚੰਦਾਕੀ ॥੩॥ 
Piercing sun of desires has set, and the cool moon has 
risen. ||3|| 
ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਿਪ ਅਪਾਕੀ ॥ 
You are the greatest being, eternal and unfathomable; 
You created the universe by Your wisdom. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਕਿਰ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਦਸਾਕੀ ॥੪॥੬॥ 
O God, be kind to servant Nanak and make him the slave 
of Your slaves. ||4||6|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ ਦੁਪਦੇ  



Dhanaasaree, Fourth Mahalla, Fifth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਰ ਧਾਿਰ ਬੀਚਾਿਰ ਮੁਰਾਿਰ ਰਮੋ ਰਮੁ ਮਨਮਹੋਨ ਨਾਮੁ ਜਪੀਨੇ ॥ 
Enshrine God in your heart and contemplate Him to the 
best of your ability and recite the name of the beloved 
Lord. 
ਅਿਦਰ੍ਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸਆੁਮੀ ਗੁਿਰ  ਪੂਰ ੈਪਰ੍ਗਟ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ॥੧॥ 
The invisible, unfathomable and unreachable God is 
revealed through the guru. ||1|| 
ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ ਹਮ ਕਾਸਟ ਲੋਸਟ ॥ 
The Lord is philosopher’s stone, the sandalwood. I am 
the wood and iron. 
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਹਰੀ ਸਤਸੰਗੁ ਭਏ ਹਿਰ ਕੰਚਨੁ ਚੰਦਨੁ ਕੀਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In God’s congregation I became enlightened. God 
transformed me into gold and sandalwood. ||1||Pause|| 
ਨਵ ਿਛਅ ਖਟੁ ਬੋਲਿਹ ਮੁਖ ਆਗਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਇਵ ਨ ਪਤੀਨੇ ॥ 
One may repeat verbatim, the nine grammars and the six 
Shaastras. My Lord is not pleased this way. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਦ ਿਧਆਵਹੁ ਇਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਭੀਨੇ ॥੨॥੧॥੭॥ 
O mortal Nanak; recite God in your mind all the time. 
That is how God pleases. ||2||1||7|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
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ਗੁਨ ਕਹੁ ਹਿਰ ਲਹੁ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਇਵ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥ 
Serve the guru, say God enshrining in the mind. This is 
the way to Recite God’s name.   
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਭਾਵਿਹ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
One, who is accepted in God’s court merges with God, 
does not take birth again. ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਹੋਿਹ ਸਰਬ ਸੁਖੀ ॥ 
O my mind, recite God and be happy forever. 
ਹਿਰ ਜਸੁ ਊਚ ਸਭਨਾ ਤੇ ਊਪਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਿਵ ਛਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Praising God is the highest worship. Worshipping God 
will save you. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਕੀਨੀ ਗੁਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਦੀਨੀ ਤਬ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਿਨ ਆਈ 
॥ 
By God’s grace the guru bestowed God’s worship and I 
fell in love with God. 



ਬਹੁ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਰੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਏ ਹੈ ਸਖਾਈ ॥੨॥੨॥੮॥ 
Enshrining God’s name in the mind eliminated my worry 
and God became Nanak’s support. ||2||2||8|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਪੜੁ ਹਿਰ ਿਲਖੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਗਾਉ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥ 
Read write recite and sing God. God will take you across 
the terrifying world ocean. 
ਮਿਨ ਬਚਿਨ ਿਰਦੈ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸੰਤੁਸਟੁ ਇਵ ਭਣੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 
Recite God intently in your mind and become content 
reciting God’s name. ||1|| 
ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ ॥ 
O mind, recite God the Lord of the world. 
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧੂ ਮੀਤ ॥ 
In the company of devotees o friend! 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Singing praises of God the caretaker of the world attains 
eternal peace. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਤਬ ਭਇਓ ਮਿਨ ਉਦਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਓ ਗਿਤ ਭਈ 
ਹਮਾਰੀ ॥ 
By God’s grace my mind took an effort; I have been 
saved reciting God’s name. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਆਇ ਪਿਰਓ ਹੈ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ 
॥੨॥੩॥੯॥ 
Preserve the honor of servant Nanak, O master; I came 
to Your refuge. ||2||3||9|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਸਧ ਬੁਧ ਤੇਤੀਸ ਕੋਿਟ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸਿਭ ਚਾਹਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 
Eightyfour mystics, the wise and millions of sages long 
for Your name O God! 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਪਾਵੈ ਿਜਨ ਕਉ ਿਲਲਾਿਟ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਭਾਉ ॥੧॥ 
Only a few with preordained destiny realize God by 
guru’s grace. ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਜਸ ੁਊਤਮ ਕਾਮ ॥ 
O mind, recite God’s name in the mind; praising God is 
the best deed. 
ਜੋ ਗਾਵਿਹ ਸੁਣਿਹ ਤੇਰਾ ਜਸ ੁਸਆੁਮੀ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord; whoever sings or listens to Your praises; I praise 
them. ||Pause|| 
ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਉ ॥ 



I seek Your sanctuary, O preserver God, my master; 
whatever You give me, I accept. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣ ਕਾ ਹੈ ਚਾਉ ॥੨॥੪॥੧੦॥ 
O Lord, merciful to the meek; bless Nanak. He longs to 
recite God. ||2||4||10|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਪੂਜਣ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਸਿਭ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ ॥ 
All devotees and followers come to worship. All sing 
God’s sacred sermon. 
ਗਾਿਵਆ ਸੁਿਣਆ ਿਤਨ ਕਾ ਹਿਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਸਿਤ ਸਿਤ 
ਕਿਰ ਮਾਨੀ ॥੧॥ 
Those who obey and adhere to guru’s teachings! 
Whatever they sing or listen is approved by God; ||1|| 
ਬੋਲਹੁ ਭਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਭਵਜਲ ਤੀਰਿਥ  
O brother sing God’s praises. God is the shrine of 
pilgrimage in the terrifying world-ocean. 
ਹਿਰ ਦਿਰ ਿਤਨ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤਹ ੁਹਿਰ ਕਥਾ ਿਜਨ ਜਨਹੁ ਜਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O saints; those who realize God’s sermon, are honored in 
God’s court. ||Pause|| 
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ੇਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਚੋਜ ਿਵਡਾਨੀ ॥ 
He is the guru, the devotee, the God. What a wonderful 
play!  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਸੋਈ ਹਿਰ ਿਮਲਸੀ ਅਵਰ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ਓਹਾ ਹਿਰ 
ਭਾਨੀ ॥੨॥੫॥੧੧॥ 
O servant Nanak, whom God unites, is united with Him 
leaving everyone aside. That is pleasing to God. 
||2||5||11|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥ 
God the bestowal is the fulfiller of desires. The cow that 
gives milk year around is in His control.  
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਮੇਰ ੇਜੀਅੜੇ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮੇਰ ੇਮਨਾ ॥੧॥ 
O my mind, recite such a God and attain eternal peace. 
||1|| 
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ਜਿਪ ਮਨ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥ 
O my mind, recite the name of true God. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ ਰਹਾਉ 
॥ 



Here and hereafter you should be happy reciting the 
formless God. ||Pause|| 
ਜਹ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਿਧ ਗਤੁ ਕੀਨੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥ 
Where people recite God, the fortunate attain high status 
reciting God.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਇਹ ਮਿਤ ਦੀਨੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥ 
The guru taught this to servant Nanak; reciting God we 
cross over the terrifying world-ocean. ||2||6||12|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Dhanaasaree, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
O my Lord, I attain peace visualizing God. 
ਹਮਰੀ ਬੇਦਿਨ ਤੂ ਜਾਨਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰੁ ਿਕਆ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You know my pain O lord. No one else knows it. ||Pause|| 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਚੁ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ 
O true Lord, it is true that You exist. Everything happens 
by Your grace. 
ਝੂਠਾ ਿਕਸ ਕਉ ਆਖੀਐ ਸਾਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥ 
Who should I call a liar? There is no other than You, O 
Lord. ||1|| 
ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਤੂ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਿਭ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਵਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
You abide in everyone. Everyone recites Your name day 
and night. 
ਸਿਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵਹੁ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰ ੇਸਾਹਾ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਰਿਹ ਇਕ ਦਾਿਤ ॥੨॥ 
Everyone begs of You, O my Lord; You alone give to all. 
||2|| 
ਸਭੁ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਿਵਿਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
All are under Your power, O my Lord; no none is beyond 
You. 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ ਮੇਰ ੇਸਾਹਾ ਸਿਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥੩॥ 
All beings are Yours-You belong to all, O my Lord. All will 
merge in You. ||3||  
ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਿਭ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਵਿਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ॥ 
You are the hope of all, O my beloved; all recite Your 
name O lord. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੁ ਤੂ ਮੇਰ ੇਿਪਆਰੇ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥੪॥੭॥੧੩॥ 
As it pleases You; keep me O my beloved; You are 
Nanak’s true Lord. ||4||7||13|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, First House, Chau-Padas: 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਵ੍ਾਮੀ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਿਨਰੰਕਾਰੇ ॥ 
Destroyer of fear, remover of suffering and love of Your 
devotees, O formless Lord! 
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥ 
When the guru-willed recites Your name; his millions of 
sins are erased. . ||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰ ੇ॥ 
My mind is attached to my beloved Lord. 
ਦੀਨ ਦਇਆਿਲ ਕਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਵਿਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God, merciful to the meek, granted His grace, and placed 
the five enemies under my control. ||1||Pause|| 
ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
Your place and Your form are beautiful; Your devotees 
look beautiful in Your court. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥ 
O Lord the bestowal of all beings; please save me by 
Your grace. ||2|| 
ਤੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਕਉਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
Your color is not known, and Your form is not seen; who 
can understand Your creative power? 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਈ ਅਗਮ ਰੂਪ ਿਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥ 
You abide in water and land, all places, O immovable 
Lord of mountains. ||3|| 
ਕੀਰਿਤ ਕਰਿਹ ਸਗਲ ਜਨ ਤੇਰੀ ਤੂ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪਰੁਖੁ ਮੁਰਾਰ ੇ॥ 
Everyone praises You the indestructible primal being the 
destroyer of ego. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥ 
O my master; keep me as You please. Servant Nanak is 
at Your refuge at Your door. ||4||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਜਲ ਪਰ੍ਾਨ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ ਿਜਿਨ ਜਲ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ਬਢਾਇਓ ॥ 
The fish out of water loses its life; it is deeply in love with 
water. 
ਕਮਲ ਹੇਿਤ ਿਬਨਿਸਓ ਹੈ ਭਵਰਾ ਉਿਨ ਮਾਰਗੁ ਿਨਕਿਸ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 
The bumblebee is lost in love of flowers and dies; it 
cannot find the way out. ||1|| 
ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਮਹੋੁ ਕੀਨਾ ॥ 



Now, my mind is in love with one God. 
ਮਰੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He does not die or go away. He is always with me. He is 
realized through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
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ਕਾਮ ਹੇਿਤ ਕੰੁਚਰੁ ਲੈ ਫਾਂਿਕਓ ਓਹੁ ਪਰ ਵਿਸ ਭਇਓ ਿਬਚਾਰਾ ॥ 
Lured by lust, the elephant is trapped; the poor beast fell 
under other’s control.   
ਨਾਦ ਹੇਿਤ ਿਸਰੁ ਡਾਿਰਓ ਕੁਰੰਕਾ ਉਸ ਹੀ ਹੇਤ ਿਬਦਾਰਾ ॥੨॥ 
Lured by the sound of the hunter’s bell, the deer offers its 
head; because of this love it is killed. ||2|| 
ਦੇਿਖ ਕੁਟੰਬੁ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹਓ ਪਰ੍ਾਨੀ ਮਾਇਆ ਕਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥ 
Seeing the family the mortal enticed by greed clings to 
worldly wealth. 
ਅਿਤ ਰਿਚਓ ਕਿਰ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨਾ ਉਿਨ ਛੋਿਡ ਸਰਾਪਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥ 
Totally enticed he thinks everything belongs to him. But 
he is going to leave them behind definitely; ||3|| 
ਿਬਨੁ ਗੋਿਬੰਦ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਨੇਹਾ ਓਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
Falling in love with anything other than God will be painful 
in the end. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹ ੈਬੁਝਾਇਓ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੪॥੨॥ 
Says Nanak; the guru has explained this to me, that 
God’s love is eternal. ||4||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮ  ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਓ ਮੋਿਹ ਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ ॥ 
By His grace God bestowed His name on me and saved 
me from bonds. 
ਮਨ ਤੇ ਿਬਸਿਰਓ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ॥੧॥ 
Falling at guru’s feet I forgot all other affairs. ||1|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਚੰਤ ਿਬਰਾਨੀ ਛਾਡੀ ॥ 
In the company of devotees I have renounced my other 
anxieties. 
ਅਹੰਬੁਿਧ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰ ਗਡਹਾ ਗਾਡੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The smell of ill will and false attachment has departed. 
||1||Pause|| 
  ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਿਹਆ ਨਾ ਹਮ ਿਕਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ॥ 
No one is my enemy and I am no one’s enemy. 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਿਰਓ ਭੀਤਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥ 
God’s light is lit in me. I realized this from the guru. . ||2|| 



ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ॥ 
I made everyone my friend; I am everyone’s friend. 
ਦੂਿਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮਰੇੈ ਰਾਜਨ ॥੩॥ 
The pain of separation is gone; my beloved God united 
me with Him. ||3|| 
ਿਬਨਿਸਓ ਢੀਠਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਵੂਠਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ 
The stubbornness forgotten, nectar rains down and 
guru’s teachings taste sweet. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਰਮਈਆ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥ 
He pervades everywhere, in water, land and the sky; 
Nanak has visualized God. ||4||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮ  ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ੂਭਲੇ ਿਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥ 
Since I met God’s devotees; my luck has changed for the 
better. 
ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਕਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਏ ॥੧॥ 
Singing God’s praises I found eternal peace and realized 
God the architect of destiny. ||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਿਨ ਗਾਇਓ ॥ 
Now, I sing the praises of the Lord in my mind. 
ਭਇਓ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਿਹ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I attained enlightenment and eternal peace in my mind 
through the perfect guru. ||1||Pause|| 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨੁ ਿਰਦ ਭੀਤਿਰ ਵਿਸਆ ਤਾ ਦੂਖੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
God the treasure of virtues abides in my heart, the pain 
doubt and fear departed. 
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥ 
I obtained the incomprehensible thing imbued by the love 
of God’s Name. ||2|| 
ਿਚੰਤ ਅਿਚੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸੋਗੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਥਾਕਾ  
I became free of worry, thinking, sorrows, greed and false 
attachment 
ਹਉਮ ੈਰੋਗ ਿਮਟ ੇਿਕਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਭਏ ਿਬਬਾਕਾ ॥੩॥ 
By His grace, I am cured of the disease of ego and the 
devil of death no longer scares me. ||3|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਿਗਆ ਭਾਣੀ ॥ 
Working for guru, serving the guru and guru’s command, 
all are pleasing to me. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥ 



Says Nanak; I praise the guru who saved me from the 
devil of death. ||4||4|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੀ ॥ 
Body, mind, wealth and everything belong to Him; He is 
all wise and all knowing. 
ਿਤਨ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਮਰੇਾ ਤਉ ਿਬਿਧ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ ॥੧॥ 
He listens to my pains and pleasures; that made me a 
better person. ||1|| 
ਜੀਅ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਿਹ ਮਾਨੀ ॥ 
My soul is satisfied with one Lord. 
ਅਵਿਰ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਿਤਨ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਜਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I tried many other things. I found no use for them. 
||Pause|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ਗੁਿਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ॥ 
God’s sacred name the priceless jewel the guru taught 
me through his lesson.  
ਿਡਗੈ ਨ ਡੋਲੈ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਕਿਰ ਰਿਹਓ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ॥੨॥ 
It does not fall or waver and it remains stable. I am 
perfectly satisfied with it. ||2|| 
ਓਇ ਜੁ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛੁ ਹੋਤੇ ਿਤਨ ਕੀ ਬਾਤ ਿਬਲਾਨੀ ॥ 
If there was a middleman, I had to listen to him. 
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ਅਲੰਕਾਰ ਿਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹ ੈਤਾ ਤੇ ਕਿਨਕ ਵਖਾਨੀ ॥੩॥ 
When golden ornaments are melted down. It still remains 
gold. ||3|| 
ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਜੋਿਤ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ॥ 
The divine light is lit. Peace contentment honor obtained. 
The divine music plays.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਲ ਘਰੁ ਬਾਿਧਓ ਗੁਿਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ ॥੪॥੫॥ 
Says Nanak, I have built my eternal home; the guru built 
it for me. ||4||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥ 
The greed of great kings and landlords never ends. 
ਲਪਿਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥ 
They are enticed by the intoxication of worldly wealth. 
They cannot see anything else. ||1|| 
ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਿਕਨ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 



No one has ever found satisfaction in bad deeds. 
ਿਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਿਨ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੈ  ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The way flame is not satisfied by fuel; same way one 
does not satisfy reciting God? ||Pause|| 
ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਿਬੰਜਨ ਤਾ ਕੀ ਿਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ ॥ 
Day after day, he eats variety of food but his hunger is 
not eradicated. 
ਉਦਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਿਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕੰੁਟਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥ 
He runs around like a dog, searching in four corners. ||2|| 
ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹ ਜੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥ 
The lustful man desires many women; he never stops 
peeking into other’s homes. 
ਿਦਨ ਪਰ੍ਿਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਪੈ ਸਗੋ ਲੋਭ ਮਿਹ ਸਕੈੂ ॥੩॥ 
He is engrossed in greed and false attachments all the 
time. He feels sorrow and regrets later. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
God’s name is incomparable and priceless treasure of 
nectar. 
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਦੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥ 
The saints live in peace, contentment and bliss; O Nanak, 
it is realized through the guru. ||4||6|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਿਫਿਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥ 
He goes after the things that are worth nothing. 
ਜਾ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨੋ ਇਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਬਿਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 
He who has been given this nectar by the guru realizes it. 
||1|| 
ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਿਧਆ ਤਾ ਕੈ ਿਚਿਤ ਨ ਬਸਾ 
॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who gets this taste; drinking or eating anything else 
does not entice him. ||Pause|| 
ਮਉਿਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇਓ ਹਿਰਆ ਏਕ ਬੰੂਦ ਿਜਿਨ ਪਾਈ ॥ 
His mind and body become lush green, when he receives 
a drop of this nectar. 
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਿਤ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 
I cannot express His praise; I cannot describe His worth. 
||2|| 
ਘਾਲ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੇਵ ਨ ਿਮਿਲਓ ਿਮਿਲਓ ਆਇ ਅਿਚੰਤਾ ॥ 
You cannot find it searching or serving someone. It 



happens by itself. 
ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਿਰ ਿਤਿਨ ਗੁਰਿਹ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ ॥੩॥ 
One, whom God blesses, practices guru’s teachings. ||3|| 
ਦੀਨ ਦੈਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
God; merciful to the poor is always kind. He takes care of 
all beings. 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਰਿਵਆ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗoਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥ 
God cherishes Nanak all the time as the mother 
cherishes her child. ||4||7|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਊਪਿਰ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ ਾਯਾ ॥ 
I praise my guru, who implanted God’s name in me. 
ਮਹਾ ਉਿਦਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਸੀਧਾ ਮਾਰਗੁ ਿਦਖਾਯਾ ॥੧॥ 
In the darkness of wilderness, He showed me the straight 
path. ||1|| 
ਹਮਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਗੁਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
The Lord of the universe, the cherisher of the world is my 
life. 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ ਿਜਸਿਹ ਹਮਾਰੀ ਿਚੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Here and hereafter, he is worried about me all the time. 
||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਪਿਤ ਪੂਰੀ ॥ 
Reciting his name attains eternal treasure of honor praise 
and respect. 
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਕੋਿਟ ਅਘ ਨਾਸੇ ਭਗਤ ਬਾਛਿਹ ਸਿਭ ਧੂਰੀ ॥੨॥ 
Reciting His name millions of sins depart. The devotees 
want the dust of His feet. ||2|| 
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸੇਵੈ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
If someone wants his desires fulfilled, he should serve 
the one supreme treasure. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਅਪਰਪੰਰ ਸੁਆਮੀ ਿਸਮਰਤ ਪਾਿਰ ਪਰਾਨਾ ॥੩॥ 
He is the supreme, infinite Lord. Reciting His name one 
swims across. ||3|| 
ਸੀਤਲ ਸਾਂਿਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਤਸੰਿਗ ਰਿਹਓ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
I found eternal peace and contentment. My honor 
preserved in saint’s company. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਇਹ ੁਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੪॥੮॥ 
Nanak gathers Godly wealth. He eats and wears God’s 
name. . ||4||8|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਹ ਕਰਣੀ ਹੋਵਿਹ ਸਰਿਮੰਦਾ ਇਹਾ ਕਮਾਨੀ ਰੀਿਤ ॥ 
You made a habit to practice deeds that bring shame. 
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਸਾਕਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ਐਸੀ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਬਪਰੀਿਤ ॥੧॥ 
You slander the saints, worship the faithless; you 
adopted such bad ways. ||1|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭੂਲੋ ਅਵਰੈ ਹੀਤ ॥ 
In emotional attachment to the worldly wealth you forgot 
to care for others. 
ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ਰੇ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੋ ਬੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You spend your life like the mirage,  the leaves of the 
forest. ||1||Pause|| 
ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਹੋਤ ਦੇਹ ਕਉ ਸੁਖੁ ਗਰਧਭ ਭਸਮ ਸੰਗੀਿਤ ॥ 
You apply sandalwood oil to the body for pleasure. It will 
roll in dust like a donkey. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸੰਿਗ ਨਾਿਹ ਰੁਚ ਆਵਤ ਿਬਖੈ ਠਗਉਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥੨॥ 
You do not like the nectar. You are in love with bad 
deeds and cheating. ||2|| 
ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ  ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਪਿਵਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 
Godly saints are intuitively good gentle and sacred in 
today’s age. 
ਜਾਤ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਜੀਤ ॥੩॥ 
This priceless life is going waste for nothing. ||3|| 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਨੇਤਰ੍   ਦੀਤ ॥ 
The sins of many lifes disappeared when the guru put 
divine medicine in the eyes. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਇਨ ਦੁਖ ਤੇ ਿਨਕਿਸਓ ਨਾਨਕ ਏਕ ਪਰੀਤ ॥੪॥੯॥ 
I got free of the suffering in devotee’s company through 
love O Nanak! ||4||9|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥ 
I carry water, wave fan, and grind grain for the saints; I 
sing praises of the Lord of the universe. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥ 
In every breath I recite God’s name and find a treasure of 
peace. ||1|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥ 
O Lord, be kind to me.  



ਐਸੀ ਮiਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Teach me such a lesson that I recite Your name forever. 
||1||Pause|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਛੂਟ ੈਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਭਰਮਾਈ ॥ 
By Your grace, emotional attachment and ego eradicated 
and doubt dispelled. 
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਰਿਵਓ ਸਭ ਮਧੇ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਜਾਈ ॥੨॥ 
You abide in everbody in many forms. I see You 
wherever I look. ||2|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥ 
You are kind, considerate, treasure of mercy and purifier 
of sinners, Lord of the world. 
ਕੋਿਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮਖੁ ਤੇ ਿਨਮਖ ਬੁਲਾਈ ॥੩॥ 
Reciting Your name a little bit, attains peace joy and 
million kingdoms. ||3|| 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਿਤ ਸਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥ 
Recitation, self-discipline and worship is good only if it 
pleases God. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 
The desires vanished reciting God’s name; Nanak is 
satisfied and fulfilled. 
||4||10|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਿਸ ਅਪੁਨੈ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਭਵਣ ਚਤੁਰ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
She controls the three universal qualities and four 
directions of the world! 
ਜਗ ਇਸਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ ਿਕਆ ਇਹੁ ਜੰਤੁ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥ 
She destroys sacrificial feasts, cleansing baths, 
penances and sacred places of pilgrimage; what can this 
poor person do? ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਤਉ ਛੂਟੋ ॥ 
I took God’s shelter and saved. 
ਸਾਧ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਏ ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ਤਬ ਹੂਟ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By the grace of devotees I sing God’s name; my sickness 
of sins ended. ||1||Pause|| 
ਨਹ ਸੁਣੀਐ ਨਹ ਮੁਖ ਤੇ ਬਕੀਐ ਨਹ ਮੋਹ ੈਉਹ ਡੀਠੀ ॥ 
She is not heard - she does not speak with her mouth; I 
did not see her. 
ਐਸੀ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਭੁਲਾਵੈ ਮਿਨ ਸਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਮੀਠੀ ॥੨॥ 



She cheats such a way that one forgets everything, yet 
everyone likes it. ||2|| 
ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਤ ਿਹਤ ਭਰ੍ਾਤਾ ਉਿਨ ਘਿਰ ਘਿਰ ਮੇਿਲਓ ਦੂਆ ॥ 
In every home, she implanted duality in mother, father, 
children, friends and siblings. 
ਿਕਸ ਹੀ ਵਾਿਧ ਘਾਿਟ ਿਕਸ ਹੀ ਪਿਹ ਸਗਲੇ ਲਿਰ ਲਿਰ ਮੂਆ ॥੩॥ 
Some have more, some less; they fight to death. ||3|| 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਚਲਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
I admire my guru who showed all this to me. 
ਗੂਝੀ ਭਾਿਹ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ਭਗਤ ਨ ਿਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥ 
The world is burning in this hidden fire, but the worldly 
wealth does not bother God’s devotees. ||4|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥ 
They attain eternal peace and all bonds are cut by the 
grace of a saint. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਅਪੁਨੈ ਘਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ ॥੫॥੧੧॥ 
Nanak earned the wealth of God’s name and brought it 
home. ||5||11|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ 
You are the giver, O Lord, O cherisher, my master and 
my Husband Lord. 
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ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥ 
You look after me every moment; I am a child dependant 
on You. ||1|| 
ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥ 
I have only one tongue – how many of your virtues can I 
say? 
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤੁ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord You are unlimited and infinite; no one knows Your 
limits. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ ਅਿਨਕ ਿਬਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥ 
You destroy millions of my sins, and teach me many 
ways. 
ਹਮ ਅਿਗਆਨ ਅਲਪ ਮਿਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਿਬਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥ 
I am ignorant; my intellect is low. Please honor Your 
inherent nature! ||2|| 
ਤੁਮਰੀ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹਲੇੇ ॥ 



I seek Your refuge - You are my hope, my companion 
and best friend. 
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥ 
Save me, O merciful savior Lord; Nanak is Your slave. 
||3||12|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਿਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ ॥ 
Worship, fasting, ceremonial marks on one’s forehead, 
cleansing baths, generous donations to charities and self-
mortification; I do all above. 
ਕਹੂੰ ਨ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਿਹ ਮੀਠੇ ਬੈਨ ॥੧॥ 
God is not pleased with any of these, no matter how 
sweet I talk. ||1||   
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥ 
Reciting God’s name attains peace. 
ਬਹੁ ਪਰ੍ਕਾਰ ਖੋਜਿਹ ਸਿਭ ਤਾ ਕਉ ਿਬਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Everyone searches for Him different ways but cannot find 
even a bit. ||1||Pause|| 
 ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਰ੍ਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਿਰ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ  
Meditation, self-discipline, wandering, all over the world 
and intuitively looking toward the sky in self-discipline.  
ਇਹ ਿਬਿਧ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁਰ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਜੈਨ ॥੨॥ 
God does not please with all these ways of Yogis and 
Jainees. ||2|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਤਿਨ ਪਾਇਓ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪੈਨ ॥ 
Whoever God blesses; obtains sacred, priceless praise of 
God’s name.  
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਭੇਟ ੇਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਜਨ ਰੈਨ ॥੩॥੧੩॥ 
Joining the company of devotees Nanak attained the 
divine tint and peaceful life. ||3||13|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ॥ 
If anyone can get me rid of bonds, speak God’s name 
and unite me with God? 
ਅਸਿਥਰੁ ਕਰੇ ਿਨਹਚਲੁ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 
Make this mind steady and stable, so that it no longer 
wanders around? ||1|| 
ਹੈ ਕੋਊ ਐਸ ੋਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ 
Do I have any such friend? 



ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਜੀਉ ਹੀਉ ਦੇਉ ਅਰਪਉ ਅਪਨੋ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I will give my property, my soul and heart; I will offer my 
mind as well. ||1||Pause|| 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
May I not fall in love with other’s wealth, body and 
slandering others? 
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੨॥ 
The saints talking to the saints sing God’s praises 
intuitively||2||.  
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬ ਸੂਖ ਦਇਆਲਾ ॥ 
God is the treasure of virtue, kind and compassionate, 
the source of all comfort. 
ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕੁ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੩॥੧੪॥ 
Nanak begs for love of Your name; O Lord of the world, 
like the mother loves her child. ||3||14|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਲੀਨੇ ਸੰਤ ਉਬਾਿਰ ॥ 
The Lord saves His saints. 
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੀ ਿਚਤਵੈ ਬੁਿਰਆਈ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਿਫਿਰ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If someone thinks bad of God’s servants; God kills them. 
 ||1||Pause|| 
ਜਨ ਕਾ ਆਿਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਿਨੰਦਕ ਭਾਗੇ ਹਾਿਰ  
God helps His devotees; the slanderers lose and run 
away. 
ਭਰ੍ਮਤ ਭਰ੍ਮਤ ਊਹਾਂ ਹੀ ਮੂਏ ਬਾਹਿੁੜ ਿਗਰ੍ਿਹ ਨ ਮੰਝਾਿਰ ॥੧॥ 
Wandering aimlessly, they die there; they never return 
home again. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਅਪਾਿਰ ॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the destroyer of pain; he 
sings the praises of the infinite Lord forever. 
ਿਨੰਦਕ ਕਾ ਮੁਖੁ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੨॥੧੫॥ 
The faces of the slanderers are blackened in the courts of 
this world, and the world beyond. ||2||15|| 
ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਅਬ ਹਿਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਿਚਤਾਿਰਆ ॥ 
Now, I recite the name of the savior Lord. 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਿਬਦਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He purifies sinners in an instant, and cures all diseases. 
||1||Pause|| 



ਗੋਸਿਟ ਭਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿਮ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਿਰਆ ॥ 
Discussing with devotees, my lust, anger and greed are 
eradicated. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਨ ਸੰਗੀ ਸਗਲੇ ਤਾਿਰਆ ॥੧॥ 
Reciting the perfect Lord I am saved along with all my 
companions. ||1|| 
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ਅਉਖਧ ਮੰਤਰ੍  ਮਲੂ ਮਨ ਏਕੈ ਮਿਨ ਿਬਸਵ੍ਾਸੁ ਪਰ੍ਭ ਧਾਿਰਆ ॥ 
There is only one cure or lesson, which is to enshrine 
God in the mind.  
ਚਰਨ ਰੇਨ ਬਾਂਛੈ ਿਨਤ ਨਾਨਕੁ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਿਲਹਾਿਰਆ ॥੨॥੧੬॥ 
Nanak ever longs for the dust of Lord’s feet; He praises 
God forever. ||2||16|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ॥       
I have fallen in love with God. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਿਜਿਨ ਦੁਖ ਕਾ ਕਾਿਟਆ ਕੇਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My true guru is always my help; He eliminated all pain. 
||1||Pause|| 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਿਖਓ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਿਬਰਥਾ ਸਗਲ ਿਮਟਾਈ ॥ 
Giving me His hand, He protected me as His own and 
eliminated all useless deeds. 
ਿਨੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਨੇ ਜਨ ਕਾ ਆਿਪ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 
He blackened the faces of slanderers; He is the help and 
support of His servant. ||1|| 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਹਆੋ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥ 
The true Lord is my savior; He embraced and protected 
me. 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥ 
Nanak became carefree and attained peace singing 
God’s praises. ||2||17|| 
ਧਨਾਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ 
Your Name is the medicine, O merciful Lord. 
ਮੋਿਹ ਆਤੁਰ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਤੰੂ ਆਿਪ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am puzzled that I did not realize Your ways. You look 
after me. ||1||Pause|| 
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੇਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
O my Lord, be kind and eliminate my love of duality. 



ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਲੇਹੁ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹ ਹਾਿਰ ॥੧॥ 
Break my bonds  and take me as Your own, so that I 
never lose You. ||1|| 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਨ ਪਇਆ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਤੰੂ ਸੰਮਰ੍ਥ ੁਪੁਰਖੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 
I live seeking Your refuge. You are all powerful O Lord! 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਆਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੧੮॥ 
Twenty-four hours a day, I worship God; Nanak praises 
God forever. ||2||18|| 
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ Raag Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਾ ਹਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ॥ 
O God, please save me! 
ਹਮ ਤੇ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸਵ੍ਾਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot do anything O Lord. Be kind and bestow Your 
name on me.|1||Pause|| 
ਅਗਿਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ 
Family and worldly affairs is an ocean of fire. 
ਭਰਮ ਮਹੋ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧਾਰ ॥੧॥ 
They are filled with doubt false attachment and darkness 
of ignorance. ||1|| 
ਊਚ ਨੀਚ ਸੂਖ ਦੂਖ ॥ 
High and low status, pleasure and pain. 
ਧਰ੍ਾਪਿਸ ਨਾਹੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ॥੨॥ 
Hunger and thirst are not satisfied. ||2|| 
ਮਿਨ ਬਾਸਨਾ ਰਿਚ ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ॥ 
The mind is engrossed in the taste of sins and bad 
deeds. 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਿਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ॥੩॥ 
The five thieves my companions are totally incorrigible. 
||3|| 
ਜੀਅ ਜਹਾਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 
The beings, the world, the life and wealth are all Yours. 
ਨਾਨਕ ਜਾਨੁ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥ 
O Nanak, know that the Lord is always near by. 
||4||1||19|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਦੀਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਿਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਿਪ ॥ 
The Lord destroys the pain of the poor; He preserves the 



honor of His servants. 
ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਦੂਖੁ ਨ ਸਕੈ ਿਬਆਿਪ ॥੧॥ 
God is the ship to carry us across the terrifying world. 
Pain will not touch us. ||1|| 
ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭਜਹ ੁਗੁਪਾਲ ॥ 
Recite God the Lord of the universe in the company of 
devotees. 
ਆਨ ਸੰਜਮ ਿਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਿਟ ਕਿਲ ਕਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot think of any other way; how do I achieve this in 
today’s age. ||Pause||  
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
The kind God exists from the beginning to the end. No 
one is without Him. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਨਵਾਿਰ ਹਿਰ ਜਿਪ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ॥੨॥ 
Reciting God the master in the mind eliminates birth and 
death. ||2|| 
ਬੇਦ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ  
The Vedas, Simritees, Shaastras; God’s devotees 
contemplate all; 
ਮੁਕਿਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਅੰਧਾਰ ੁ॥੩॥ 
Salvation attains in the company of devotees and the 
ignorance departs. ||3|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਧਾਰੁ ਜਨ ਕਾ ਰਾਿਸ ਪੰੂਜੀ ਏਕ  
The lotus feet of the Lord are the support of His servants. 
God is their resolve and wealth. 
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ਤਾਣੁ ਮਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਟੇਕ ॥੪॥੨॥੨੦॥ 
True Lord is Nanak’s strength, honor support and shelter. 
||4||2||20|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧ ੂਪੂਰ ੈਗੁਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ 
Wandering around I met God’s devotee the perfect guru, 
who taught me. 
ਆਨ ਸਗਲ ਿਬਿਧ ਕਾਂਿਮ ਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
All other devices did not work, so I recite God’s name. 
||1|| 
ਤਾ ਤੇ ਮੋਿਹ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ ॥ 
For this reason, I sought shelter of the Lord the cherisher 
of the universe. 



ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Entering the refuge of the perfect transcendent Lord, all 
my ill involvements are eliminated. ||Pause|| 
ਸੁਰਗ ਿਮਰਤ ਪਇਆਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਸਗਲ ਿਬਆਪੇ ਮਾਇ ॥ 
Heaven, earth, underworld and the whole world are 
troubled by worldly wealth. 
ਜੀਅ ਉਧਾਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਧਆਇ ॥੨॥ 
Reciting God’s name bestows salvation to the devotee 
and his dynasty. ||2|| 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
O Nanak, singing formless Lord’s praises attains all 
treasures. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ਸੁਆਮੀ ਿਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ ॥੩॥੩॥੨੧॥ 
There are only a few upon whom God bestows His grace. 
||3||3||21|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Second House, Chau-
Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਸੇ ਕਰਿਹ ਪਰਾਲ ॥ 
You are doing useless deeds that you are going to leave 
behind. 
ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਿਹ ਸੇ ਜੰਜਾਲ ॥ 
These entanglements shall be of no use to you. 
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਿਹ ਿਤਨ ਿਸਉ ਹੀਤ ॥ 
You are in love with those things that will not go with you. 
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਸਈੇ ਮੀਤ ॥੧॥ 
You think that your enemies are friends. ||1|| 
ਐਸੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world is lost in such doubts. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The foolish wastes this precious human life. ||Pause|| 
ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਡੀਠਾ ॥ 
He does not like truth even after seeing! 
ਝੂਠ ਧੋਹ ਿਸਉ ਰਿਚਓ ਮੀਠਾ ॥ 
He is attached to falsehood and deception; they seem 
sweet to him. 
ਦਾਿਤ ਿਪਆਰੀ ਿਵਸਿਰਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 



He loves gifts, but he forgets the giver. 
ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਿਵਚਾਰਾ ॥੨॥ 
The poor soul does not think of death. ||2|| 
ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਿਠ ਰੋਵੈ ॥ 
He cries for the possessions of others. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵੈ ॥ 
He loses all good deeds and faith completely. 
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥ 
He does not realize God’s command. He keeps coming 
and going. 
ਪਾਪ ਕਰੈ ਤਾ ਪਛੋਤਾਣੇ ॥੩॥ 
He commits sins and then repents. ||3|| 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸ ੋਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Whatever pleases You O Lord, that  is acceptable. 
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ 
I praise Your will. 
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਬੰਦਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 
Poor Nanak is Your humble servant. 
ਰਾਿਖ ਲੇਇ ਸਾਿਹਬੁ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥ 
Save me, O my Lord God the master! ||4||1||22|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਮੋਿਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
God’s name is the resolve of this humble servant.  
ਖਾਟਣ ਕਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੋਜਗਾਰੁ ॥ 
The name of Lord is my occupation and earnings. 
ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
I gather only Lord’s name. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਤਾ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ 
It is useful in this world and the next. ||1|| 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਰ੍ਭ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥ 
I am imbued with the love of infinite God’s name. 
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਏਕ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The devotee sings the praises of one formless Lord. 
||Pause|| 
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਅਿਤ ਮਸਕੀਨੀ ॥ 
Praising God’s devotee brings humility. 
ਸੰਤ ਵਡਾਈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਚੀਨੀ ॥ 
Praising the saints is praising God. 
ਅਨਦੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 



Worshipping the Lord of the universe brings peace to the 
saints. 
ਸੂਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਿਬਨਸੀ ਿਚੰਦ ॥੨॥ 
The saints find peace, and their anxieties are dispelled. 
||2|| 
ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਹੋਵਿਹ ਇਕਤਰ੍ ॥ 
Wherever the congregation of devotees meets? 
ਤਹ ਹਿਰ ਜਸ ੁਗਾਵਿਹ ਨਾਦ ਕਿਵਤ ॥ 
There they sing the praises of the Lord, in music and 
poetry. 
ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਿਹ ਅਨਦ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥ 
In the society of devotees there is bliss and peace. 
ਉਨ ਸੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥ 
They obtain the society, on whose foreheads such 
destiny is written. ||3|| 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
With my palms pressed together, I offer my prayer. 
ਚਰਨ ਪਖਾਿਰ ਕਹਾਂ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
I wash their feet, and sing the praises of the Lord. 
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਹਜੂਿਰ ॥ 
O merciful compassionate honorable Lord! 
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਸੰਤਾ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥ 
Nanak lives in the dust of the saints. ||4||2||23|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮ  ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਿਜ ਖਸਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ॥ 
One who misses God - why should he be afraid? 
ਡਿਰ ਡਿਰ ਪਚੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The poor self-willed are ruined by fear. ||1||Pause|| 
iਸਰ ਊਪਿਰ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
My guru is my mother and father and the protector. 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥ 
His picture is fruitful. Serving him makes one pure. 
ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥ 
One formless God is our resolve. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਵਤ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥ 
Joining the company of devotees realizes God. ||1|| 
ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 
The bestowal of life of all beings is omnipresent. 



ਕੋਿਟ ਕਲੇਸ ਿਮਟਿਹ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
Reciting God’s name eliminates millions of sufferings. 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਨਾਸੈ ॥ 
All pains of birth and death are eliminated. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾ ਕੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਾਸੈ ॥੨॥ 
God dwells in the mind and body of those. ||2|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਲਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ 
Whoever He attaches to Him. 
ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਿਤਸੈ ਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Obtains a place in His court. 
ਸੇਈ ਭਗਤ ਿਜ ਸਾਚੇ ਭਾਣੇ ॥ 
Those who obey God’s will are His devotees. 
ਜਮਕਾਲ ਤੇ ਭਏ ਿਨਕਾਣੇ ॥੩॥ 
They are freed from the devil of death. ||3|| 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਦਰਬਾਰੁ  ॥ 
True is the Lord. True is His court. 
ਕੀਮਿਤ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Who can contemplate and describe His value? 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਅੰਤਿਰ ਸਗਲ ਅਧਾਰੁ ॥ 
He is within each and every heart the support of all. 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰੇਣਾਰੁ ॥੪॥੩॥੨੪॥ 
Nanak begs for the dust of the saints. ||4||3||24|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਘਿਰ ਬਾਹਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਿਗ  
I have faith in You at home and outside. You are always 
with Your servants. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ॥੧॥ 
O God; be kind to Your beloved that he sings Your 
praises with love. ||1|| 
ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
God is the strength of His humble servants. 
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਿਤ ਪਰਵਾਣੁ  ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever You do or cause to do, O Lord that is 
acceptable to me. ||Pause|| 
ਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗਿਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ॥ 
The transcendent Lord is my honor and path; God’s 
sermon is my wealth. 



ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਇਹ ਿਬਿਧ ਜਾਤੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥ 
Slave Nanak seeks the sanctuary of Lord’s feet; it is 
learned through God’s saints. ||2||1||25|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਏ ਕੰਿਠ ਸਾਇ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ॥ 
God fulfilled all my desires. The guru protects me by 
embracing. 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਜਲਿਨ ਨ ਦੀਨੇ ਿਕਨੈ ਨ ਦੁਤਰੁ ਭਾਖੇ ॥੧॥ 
He does not let me burn in the worldly ocean. He does 
not talk harsh to anyone. ||1|| 
ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਿਬਸਵ੍ਾਸੁ ॥ 
Those who have true faith in their mind. 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਆਨਦੁ ਸਦਾ ਉਲਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They are happy and joyful witnessing God’s glory. 
||Pause|| 
ਚਰਨ ਸਰਿਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਿਖਓ ॥ 
I seek the sanctuary of the feet of the perfect 
transcendent Lord, the searcher of hearts; I see Him 
ever-present. 
ਜਾਿਨ ਬੂਿਝ ਅਪਨਾ ਕੀਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਅੰਕੁਰੁ ਰਾਿਖਓ ॥੨॥੨॥੨੬॥ 
He made Nanak His own intentionally. He supports His 
devotees. ||2||2||26|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਹਜੂਿਰ ਦੂਿਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Wherever I look, I see Him there; He is never far away. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤਰ੍ ਮੈ ਮਨ ਸਦਾ ਿਧਆਈ ॥੧॥ 
He is all pervading; I recite Him in my mind all the time. 
||1|| 
ਈਤ ਊਤ ਨਹੀ ਬੀਛੁੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ ॥ 
He, who never leaves you, is the real companion. 
ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਜੋ ਿਨਮਖ ਮਿਹ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖੁ ਭਨੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One that disappears in a moment is a temporary 
pleasure. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਅਿਪਆਉ ਦੇਇ ਕਛੁ ਊਨ ਨ ਹਈੋ ॥ 
He cherishes us and gives us food; He leaves no 
shortage. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸੰਮਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੨॥ 
My God takes care of me in each and every breath. ||2|| 
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ 



God is undeceivable, impenetrable and infinite; His form 
is lofty and exalted. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਕਰਿਹ ਅਨੰਦੁ ਜਨ ਅਚਰਜ ਆਨੂਪੁ ॥੩॥ 
The devotee recites and enjoys the name of the 
wonderful beautiful God. ||3|| 
ਸਾ ਮਿਤ ਦੇਹ ੁਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਿਜਤੁ ਤੁਮਿਹ ਅਰਾਧਾ ॥ 
Bless me with such understanding, O merciful Lord that I 
worship You. 
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ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ ॥੪॥੩॥੨੭॥ 
Nanak begs God for the gift of the dust of the feet of 
saints. ||4||3||27|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਿਤਨਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਆਉ ॥ 
Those whom you send, You invite them to come back 
home peacefully. 
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਿਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਕਮਾਉ ॥੧॥ 
Come and sing praises of joy in peaceful tune and enjoy 
eternal domain. ||1|| 
ਤੁਮ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 
Come back home, O my friend. 
ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਭਈ ਿਬਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God has eliminated your enemies. Your bad days are 
behind. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਨੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ  
God the Creator has immortalized you. The running 
around has ended. 
 ਘਿਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਅਪੁਨੈ ਖਸਿਮ ਿਨਵਾਜੇ ॥੨॥ 
Rejoice in your home forever. Your Lord respects you. 
||2||  
ਅਸਿਥਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਅਧਾਿਰ ॥ 
Remain stable, do not ever waver; take  guru’s word as 
your support. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥ 
You shall be applauded all over the world and be happy 
in God’s court. ||3|| 
ਿਜਨ ਕੇ ਜੀਅ ਿਤਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥ 
All beings belong to Him; He transforms them and He is 
their support. 



ਅਚਰਜੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥ 
The Creator played a wonderful play O Nanak; His 
greatness is true. ||4||4||28|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੁਨਹੁ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਿਬਨਉ ਹਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ 
Listen, O dear beloved saints, to my prayer. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without missing God, no one is liberated. ||Pause|| 
ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹਿਰ ਅਵਿਰ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੈ ਕਾਹੂ ਨ ਕਾਮ 
ਜੀਉ ॥ 
O mind, do good deeds. God will save you. Everything 
else is useless. 
ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੇਵਾ ਇਹੁ ਉਪਦਸੇੁ ਮ ੋਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Serve God the bestowal of life and salvation. My guru 
taught me this. ||1|| 
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਨ ਲਾਈਐ ਹੀਤੁ ਜਾ ਕੋ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਬੀਤੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਓਹ ੁਸੰਿਗ ਨ 
ਚਾਲੈ ॥ 
Do not be friends with those that are not beneficial. They 
will not go with you in the end. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੂ ਆਰਾਧ ਹਿਰ ਕੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਧ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੂਟ ੈ॥੨॥ 
Worship God’s beloved devotees with your mind and 
body. You will be freed from bonds in their company. . 
||2|| 
ਗਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਰਨ ਿਹਰਦੈ ਕਮਲ ਚਰਨ ਅਵਰ ਆਸ ਕਛੁ ਪਟਲੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
Enshrine God’s lotus feet in your mind. All other worldly 
hope does not help. 
ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਤਪਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ 
॥੩॥੧॥੨੯॥ 
He, whom God blesses is a devotee, divine, meditator 
and a penitent||3||1||29|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਿਰ ਮੰਗਨਾ ॥ 
O my dear beloved, it is good to beg for Lord’s name. 
ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਿਰ ਨੈਨ ਸੁਨਹੁ ਸਾਧ ੂਕੇ ਬੈਨ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਿਚਿਤ ਰਾਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ॥ 
ਰਹਾਉ  
See with open eyes; listen to devotee’s sermon. Miss 



God; remember; everyone is going to die. ||Pause|| 
ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਤ ਅਨੇਕੈ ਿਬਿਖਆ ਿਬਕਾਰ ਦੇਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕੇ ਏਕੈ 
ਗੋਿਬਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨੀਕੋ ਕਹਤ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨ ॥ 
You apply sandalwood oil on forehead and enjoy many 
useless pleasures. Remember; all are bland. Only God’s 
name is good, says God’s devotee.   
ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਪਨ ਥਾਿਪਓ ਹਿਰ ਜਪੁ ਨ ਿਨਮਖ ਜਾਿਪਓ ਅਰਥੁ ਦਰ੍ਬ ੁਦੇਖੁ ਕਛੁ ਸੰਿਗ 
ਨਾਹੀ ਚਲਨਾ ॥੧॥ 
You claim that your body and wealth are yours; you do 
not recite God’s name at all. Look; none of your 
possessions or riches shall go with you. ||1|| 
ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਕਰਮੁ ਭਲਾ ਿਤਿਨ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਪਲਾ iਤਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਜਮੁ ਸੰਤਾਵੈ ਸਾਧ ੂਕੀ 
ਸੰਗਨਾ ॥ 
Those with good fortune take to devotee’s shelter. The 
devil of death does not bother them in the company of 
devotees. 
ਪਾਇਓ ਰ ੇਪਰਮ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਟਓ ਹੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ਏਕੈ ਿਨਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ 
॥੨॥੨॥੩੦॥ 
I attained a priceless treasure, my ego erased. God 
enshrines in Nanak’s mind. ||2||2||30|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਏਕੁ ਿਸਮਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O beloved; recite the name of one and only one God. 
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ  
It will eliminate sufferings, arguments, greed, and false 
attachments and will take you across the terrifying world 
ocean. ||Pause|| 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਿਚਤਾਰੇ  
With every breath one by one day and night recite God. 
ਸਾਧਸੰਗ ਜਿਪ ਿਨਸੰਗ ਮਿਨ ਿਨਧਾਨੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ 
Recite God in devotee’s company freely enshrining God’s 
name in the mind. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਨ ਗੋਿਬਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
Worship and pay respect to His lotus feet and 
contemplate virtues of the Lord of the universe. 



ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਸਧਾਰ ੇ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
O Nanak, the dust of devotee’s feet shall give you 
pleasure and peace. ||2||1||31|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਦੁਪਦੇ  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Eighth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ  ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੇ ॥ 
Recite God and attain happiness; reciting with every 
breath. 
ਇਹ ਲੋਿਕ ਪਰਲੋਿਕ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਿਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥ 
God is the support here and the next world. He protects 
me all the time. ||1|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥ 
Guru’s word abides in my soul. 
ਜਿਲ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It does not sink in water; thieves cannot steal and fire 
cannot burn it. ||1||Pause|| 
ਿਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਿਟਕ ਮਾਤ   ਦੂਧ ੁਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ॥ 
It is wealth to the poor, a cane for the blind and mother’s 
milk for the child. 
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਬੋਿਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 
By God’s grace; Nanak boarded the boat in the worldly 
ocean. ||2||1||32|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬੰਦਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਰਦੈ ਿਸੰਚਾਈ ॥ 
Lord of the universe became kind and watered my soul 
with nectar. 
ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਹਿਰ ਲਾਿਗ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
The devotee attained nine treasures, riches and mystics 
powers reciting God; ||1|| 
ਸਤੰਨ ਕਉ ਅਨਦੁ ਸਗਲ ਹੀ ਜਾਈ ॥ 
The saints are happy everywhere. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਾਹਿਰ ਠਾਕੁਰੁ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰ੍ਬ ਠਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God looks after His devotees everywhere. He is 
omnipresent. ||1||Pause|| 
ਤਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਗ ਗੁਸਾਈ 
No one can equal one who has the Lord of the universe 
on his side. 



ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਿਮਟੈ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੨॥੨॥੩੩॥ 
Reciting God quenches the thirst of devil of death. Nanak 
recites God’s name. ||2||2||33|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਦਰਬਵੰਤੁ ਦਰਬੁ ਦੇਿਖ ਗਰਬੈ ਭੂਮਵੰਤੁ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥ 
The rich is proud of His wealth; the landlord is proud of 
his land. 
ਰਾਜਾ ਜਾਨੈ ਸਗਲ ਰਾਜੁ ਹਮਰਾ ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਟੇਕ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ 
As the king knows that his kingdom belongs to him; same 
way, God’s devotee takes God’s support. 
ਜੇ ਕੋਊ ਅਪੁਨੀ ਓਟ ਸਮਾਰੈ ॥ 
When one considers the Lord his only support. 
ਜੈਸਾ ਿਬਤੁ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਪਨੁਾ ਬਲੁ ਨਹੀ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
As much he works that much he gets. His effort does not 
go in vain. ||1||Pause|| 
ਆਨ ਿਤਆਿਗ ਭਏ ਇਕ ਆਸਰ ਸਰਿਣ ਸਰਿਣ ਕਿਰ ਆਏ ॥ 
Renouncing all others, I sought His refuge and begged 
for His grace. 
ਸੰਤ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੨॥੩॥੩੪॥ 
By saint’s grace my mind became pure and Nanak sings 
God’s praises. ||2||3||34|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸ ੋਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥ 
One who is imbued with God’s name is called a brave in 
this age. 
ਆਤਮ ਿਜਣੈ ਸਗਲ ਵਿਸ ਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੧॥ 
One, who has the perfect guru; conquers the mind and 
the world. ||1|| 
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ਠਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਿਗ ॥ 
Sing the praises of the Lord intuitively with love. 
ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਿਧਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸਿੰਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seek God’s refuge, recite His name and attain peace. 
||1||Pause|| 
ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਿਹ ਮੇਰ ੈਹੀਅਰੈ ਸੰਿਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥ 
The feet of Lord’s servant abide in my heart; that made 
my body pure. 
ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਦੇਹੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥ 
O merciful God; give me the dust of Your devotees; that 



gives peace to Nanak. ||2||4||35|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਾਨੁਖ ਡਹਕਾਵੈ ਓਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥ 
When a person deceives others; God the inner knower 
knows it. 
ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਿਰ ਮੂਕਿਰ ਪਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰੈ ਿਨਰਬਾਨੈ ॥੧॥ 
He commits sins and denies; yet he pretends to attain 
salvation. ||1|| 
ਜਾਨਤ ਦੂਿਰ ਤੁਮਿਹ ਪਰ੍ਭ ਨੇਿਰ ॥ 
You may think God far away but He is very close. 
ਉਤ ਤਾਕੈ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੈ ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਫੇਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He looks up down and around; the greedy comes back to 
the same place. ||Pause|| 
ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Till the doubt of mind is eliminated, salvation cannot be 
attained. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤੁ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥੨॥੫॥੩੬॥ 
Says Nanak, The kind God, saint and the devotee are the 
same. ||2||5||36|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਗੁਿਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮਾ ॥ 
The guru bestows his name to those who have 
preordained destiny. 
ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਤਾ ਕਾ ਜੁਗ ਮਿਹ ਧਰਮਾ ॥੧॥ 
He implants God’s name inspires to recite God’s name; 
this is the faith in today’s age. ||1|| 
ਜਨ ਕਉ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਸੋਭ ॥ 
God’s name is the honor of His devotees. 
ਨਾਮੋ ਗਿਤ ਨਾਮੋ ਪਿਤ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s name is the way to salvation; God’s name is his 
honor. He accepts whatever happens. ||1||Pause|| 
ਨਾਮ ਧਨੁ ਿਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ  
Whoever has the wealth of God’s name in his lap is the 
complete banker. 
ਨਾਮੁ ਿਬਉਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਲਾਹਾ ॥੨॥੬॥੩੭॥ 
God’s name is Nanak’s business and resolve. He earns 
profit of God’s name. ||2||6||37|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਨੇਤਰ੍ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥ ੈਪਰਉ ਰਵਾਲ  



My eyes became sacred seeing my Lord and applied his 
dust on the forehead. 
ਰਿਸ ਰਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰੈ ਿਹਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ 
I sing Lord’s praises with love; the Lord of the world 
abides in my mind. ||1|| 
ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
You are my kind protector Lord! 
ਸੁੰਦਰ ਸਘੁਰ ਬੇਅੰਤ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਹੋਹੁ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O beautiful, wise, infinite father God; be kind to me. 
||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥ 
O Lord of supreme happiness and blissful form, Your 
word is beautiful and enjoyable. 
ਿਹਰਦੈ ਚਰਣ ਸਬਦੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਿਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥ 
Nanak carries guru’s teachings and respect in his lap. 
||2||7||38|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਅਪਨੀ ਉਕਿਤ ਖਲਾਵੈ ਭੋਜਨ ਅਪਨੀ ਉਕਿਤ ਖੇਲਾਵੈ ॥ 
He feeds me with his sermon and plays with me with his 
sermon. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੈ ਮਨ ਹੀ ਨਾਿਲ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ 
He blesses us with comforts, enjoyments and delicacies. 
He lives in my mind. ||1|| 
ਹਮਰੇ ਿਪਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ॥ 
Our father is kind Lord of the world. 
ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਮਹਤਾਰੀ ਬਾਿਰਕ ਕਉ ਤੈਸ ੇਹੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God protects us like the mother protects her child. 
||1||Pause|| 
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਦੇਵਾ ॥ 
God my friend, a companion, the master of all virtues; is 
always there for me. 
ਈਤ ਊਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਿਮਲੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ॥੨॥੮॥੩੯॥ 
You are here there and wherever; O Nanak, You are 
realized serving the saints. ||2||8||39|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਬਖੁ ਜਾਰੇ ॥ 
Lord, the kind and compassionate saint; burns away the 
lust, anger and ill will. 
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਤਨੁ ਜੀਅਰਾ ਇਨ ਊਪਿਰ ਲੈ ਬਾਰੇ ॥੧॥ 



I offer power, wealth, youth, body and soul to my Lord. 
||1|| 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਹਤਕਾਰੇ ॥ 
I recite God’s name from my mind and body with love. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸਿਹਤ ਭਵ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
With peace, contentment, pleasure and joy, He carried 
me across the terrifying world-ocean. ||Pause|| 
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ਧੰਿਨ ਸੁ ਥਾਨੁ ਧੰਿਨ ਓਇ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮਿਹ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ ॥ 
Blessed is that place, the house, in which the saint lives. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥੨॥੯॥੪੦॥ 
O perfect Lord; fulfill servant Nanak’s humble request that 
he bows in respect to your devotees. ||2||9||40|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਿਤ ॥ 
God saved me from the very powerful by attaching me to 
His feet. 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮੰਤਾ ਿਬਨਿਸ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਿਤ ॥੧॥ 
He bestowed me with the word of His name and I do not 
forget it. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥ 
The perfect true guru has given this gift. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਉ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He bestowed me with God’s name to recite and I attained 
salvation. ||Pause|| 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਿਤ ॥ 
My God made me His own and saved the honor of His 
devotee. 
ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਸਖੁੁ ਪਾਇਓ ਿਦਨ ਰਾਿਤ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥ 
Nanak grasped the feet of his God and found peace day 
and night. ||2||10||41|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭੁ ਝੂਠ ਿਨੰਦ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਗੁਦਾਰੀ ॥ 
Steals from others, acts in greed, lies and slanders – That 
is how he spends his life.   
ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਆਸ ਿਮਿਥਆ ਮੀਠੀ ਇਹ ਟੇਕ ਮਨਿਹ ਸਾਧਾਰੀ ॥੧॥ 
He has enshrined the mirage of the sweetness of false 
hope in his mind. ||1|| 
ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ ਜਾਇ ਿਬਰ੍ਥਾਰੀ ॥ 



Life of the faithless is going waste. 
ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਿਕ ਗਵਾਵਤ ਕਾਿਮ ਨਹੀ ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
As a mouse cuts and wastes away a pile of paper in 
pieces uselessly. ||Pause||  
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ॥ 
O God, be kind and get me out of that kind of deeds. 
ਬੂਡਤ ਅੰਧ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਕਾਢਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ ॥੨॥੧੧॥੪੨॥ 
God took Nanak out of the dark in the company of 
devotees. ||2||11||42|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਸੀਤਲ ਤਨੁ ਮਨੁ ਛਾਤੀ ॥ 
Reciting God’s name my body mind and chest are 
soothed. 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਧਨੁ ਜੀਅ ਕਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ ॥੧॥ 
The supreme Lord is my beauty, pleasure, peace, wealth, 
soul and caste. ||1|| 
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਨ ਮਾਤੀ ॥ 
My tongue is intoxicated with reciting God’s name. 
ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਅਪਨੇ ਕੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਨਿਧ ਥਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am imbued with the love of my God’s lotus feet the 
priceless treasure. ||Pause|| 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਨ ਹੀ ਰਿਖ ਲੀਆ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਭਾਤੀ ॥ 
I am His. He has saved me; this is God’s perfect way. 
ਮੇਿਲ ਲੀਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੈ  ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਾਖੀ ਪਾਤੀ ॥੨॥੧੨॥੪੩॥ 
The merciful Lord united Nanak with Him and preserved 
his honor. ||2||12||43|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਿਭ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਵਰਿਹ ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਤਾਪ ੁਤੁਮਾਰਾ ॥ 
The demons and enemies are destroyed by You through 
Your divine power. 
ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਓਹੁ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ ॥੧॥ 
Whoever bothers Your devotees, You kill them 
immediately. ||1|| 
ਿਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਿਰ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥ 
I look for Your help all the time O Lord. 
ਮੁਰਾਿਰ ਸਹਾਇ ਹੋਹੁ ਦਾਸ ਕਉ ਕਰੁ ਗਿਹ ਉਧਰਹੁ ਮੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord, destroyer of ego; help Your servant that he 
attains salvation by Your grace O beloved. ||Pause|| 
ਸੁਣੀ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕੁਿਰ ਮੇਰੈ ਖਸਮਾਨਾ ਕਿਰ ਆਿਪ  



My Lord heard my prayer and gave me His protection. 
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਭਏ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਾਿਪ ॥੨॥੧੩॥੪੪॥ 
O Nanak I attained peace forever reciting God, the pain 
departed. ||2||13||44|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰੁ ਧਾਿਰਓ ॥ 
He extended His power in all four directions, and placed 
His hand on my head. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਟਾਖ੍ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥ 
By His grace God dispelled the sufferings of His servant. 
||1|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
The guru, the Lord of the universe, saved his humble 
servant. 
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਿਭ ਮਟੇੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਬਖਸੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Hugging close to Him the merciful, forgiving Lord erased 
my sins. ||Pause|| 
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸਈੋ ਸਈੋ ਦੇਵੈ ॥ 
Whatever I ask from my Lord, He gives to me. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹਵੈੋ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥ 
O Nanak whatever God’s servant says from his mouth, 
happens here or after. 
||2||14||45|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
He does not let His devotees see the difficult times; this is 
His inherent nature. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥੧॥ 
Giving His hand, He protects His devotee; God looks 
after him in every breath. ||1|| 
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਿਗ ਰਿਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 
My mind is attached to God. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is the support from beginning to end. My friend is 
great. ||Pause|| 
ਮਿਨ ਿਬਲਾਸ ਭਏ ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਿਖ ਬਡਾਈ ॥ 
My mind is happy seeing the wonderful play of greatness 
of the Lord. 



ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਆਨਦ ਕਿਰ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥ 
Nanak is happy reciting God’s name and God preserves 
his honor. ||2||15||46|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹ ੁਅਭਾਗਾ ॥ 
One, who forgets the Lord bestowal of life, is an 
unfortunate sinner. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਿਗਓ ਅਿਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥ 
One, whose mind is dyed in God’s love, obtains the pool 
of nectar. ||1|| 
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥ 
Your humble servant is awake in  love of Lord’s name. 
ਆਲਸੁ ਛੀਿਜ ਗਇਆ ਸਭੁ ਤਨ ਤੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Laziness departed from the body, the mind is attached to 
the beloved Lord. ||Pause|| 
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਿਹ ਤਾਗਾ ॥ 
Wherever I look, I see God there; He is the string, on 
which all hearts are strung. 
ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਆਗੇ ਸਿਭ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥ 
Nanak drinks the nectar of God’s name. He renounced all 
other love. ||2||16||47|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥ 
All affairs of the humble servant are resolved. 
ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਲਜਾ ਰਾਖੀ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In today’s sinful age, God preserved my honor. 
||1||Pause|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾਮ ॥ 
Reciting God’s name the devil of death does not come 
close. 
ਮੁਕਿਤ ਬੈਕੰੁਠ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਕਾ ਧਾਮ ॥੧॥ 
Liberation, heaven and God’s realization are obtained in 
devotee’s company. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਥਾਤੀ ਕੋਿਟ ਸੂਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥ 
God’s lotus feet are the wealth and eternal peace of His 
devotees.  
ਗੋਿਬੰਦੁ ਦਮੋਦਰ ਿਸਮਰਉ ਿਦਨ ਰੈਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੧੭॥੪੮॥ 
Those who recite God day and night, Nanak admires 
them forever. ||2||17||48|| 



ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥ 
I beg for one gift from the Lord. 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਿਹ ਿਸਮਰਉ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All deeds are fulfilled reciting Your name O Lord. 
||1||Pause|| 
ਚਰਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸਿਹ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥ 
May Your feet abide in my heart and may I find the 
society of  saints. 
ਸੋਗ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 
May the fire of sorrow not bother me and I sing Your 
praises twenty-four hours a day. ||1|| 
ਸਵ੍ਸਿਤ ਿਬਵਸਥਾ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧ੍ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭ ਜਾਪਣ ॥ 
Along with reciting God I serve God all my life. 
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਬਾਹਿੁੜ ਜਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥ 
O Nanak, imbued with the love of the transcendent Lord, 
one does not take birth or death anymore. ||2||18||49|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਭ ਥੋਕ ॥ 
I beg from the Lord, everything in wholesale. 
ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਜਾਚਤ ਸਰ੍ਮੁ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮੋਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who make an effort to recite God attain salvation. 
||1||Pause|| 
ਘੋਖੇ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੁਰਾਨਾਂ ਬੇਦ ਪੁਕਾਰਿਹ ਘੋਖ ॥ 
The silent sages read Simritees, Puraanas and Vedas in 
loud voice. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਸੰਧੁ ਸੇਿਵ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਦਵੈੋ ਸੁਹਲੇੇ ਲੋਕ ॥੧॥ 
Serving God the ocean of kindness realizes contentment 
in both worlds. ||1|| 
ਆਨ ਅਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨ ਫੋਕ ॥ 
All other rituals and customs are useless. Reciting 
anyone other than God is bland. 
ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਿਬਨਸੇ ਸੋਕ ॥੨॥੧੯॥੫੦॥ 
Meeting the devotees eliminates sorrows and fear of birth 
and death O Nanak. ||2||19||50|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ॥ 
Greed is eliminated through God’s Name. 
ਮਹਾ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Guru’s teachings attain eternal contentment. The mind is 
completely focused to God. ||1||Pause|| 
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ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
O God, kind to the poor, be kind and eliminate the 
enticement of worldly wealth from my mind.  
ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਪਰੂਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥ 
Bestow Your name on me. I live reciting Your name and 
reward my efforts. ||1|| 
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੂਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਜਿਪ ਨਾਮ ॥ 
All deeds, power, pleasure, joy and lasting happiness are 
found singing God’s praises and reciting His name. 
ਿਜਸ ਕੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥ 
O Nanak those with preordained destiny, get their deeds 
fulfilled. ||2||20||51|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਾਰ ॥ 
The supreme Lord takes care of His humble servant. 
ਿਨੰਦਕ ਿਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵਿਨ ਮੂਲੇ ਊਿਡ ਗਏ ਬੇਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The slanderers cannot stay put; the unwanted are 
destroyed. ||1||Pause|| 
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰ ॥ 
I see God wherever I look. No one equals Him. 
ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਅਵਿਗਆ ਜਨ ਕੀ ਹੋਇ ਗਇਆ ਤਤ ਛਾਰ ॥੧॥ 
Whoever slanders God’s devotees is instantly reduced to 
ashes. ||1|| 
ਕਰਨਹਾਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
The Creator Lord has become my protector; He has no 
end or limits. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰਖੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਿਨੰਦਕ ਕਾਢੇ ਮਾਿਰ ॥੨॥੨੧॥੫੨॥ 
O Nanak, God protects His slaves; He destroyed the 
slanderers. ||2||21||52|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ ਪੜਤਾਲ  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Ninth House, Partaal: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਿਬੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥ 
O Lord of the universe destroyer of pain I seek Your 
sanctuary, please bless Your slave with Your name. 



ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਿਹ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੇਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God, be kind and bestow salvation. Hold my hand and 
take me out of the deep well. ||Pause|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਕਿਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਿਨਕ ਦੋਖਾ ਤਿਨ ਛਾਿਦ ਪੂਰੇ ॥ 
I am enticed by lust, anger and the pain of worldly wealth. 
Please protect me. 
ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਾਵਹ ੁਸਰਿਨ ਸੂਰ ੇ॥੧॥ 
O God there is no other protector but You. O brave 
protector Lord; make me recite Your name. ||1|| 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀ    ਅੰਤ ਪਾਇਓ ॥ 
O savior of sinners and other beings. Reciting Vedas 
cannot find Your limits. 
ਗੁਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬਰ੍ਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥੨॥੧॥੫੩॥ 
O God the ocean of virtues, peace, jewel, the love of 
devotees; Nanak sings your praises. ||2||1||53|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਹਲਿਤ ਸੁਖੁ ਪਲਿਤ ਸੁਖੁ ਿਨਤ ਸੁਖੁ ਿਸਮਰਨੋ ਨਾਮ ੁਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ ॥ 
Obtain peace here, the next world and forever by reciting 
God’s name  
ਿਮਟਿਹ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਿਚਰਾਣੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The sins committed for a long time are erased. The dead 
comes to life. ||1||Pause|| 
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਿਬਸਰੰਤ ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਏਹੁ ਮਹਾਂਤ ਕਹ ੈ॥ 
In worldly wealth of power and youth, people forget God; 
the elders say so. 
ਆਸ ਿਪਆਸ ਰਮਣ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਏਹੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਾਗਵੰਤੁ ਲਹੈ ॥੧॥ 
Singing God’s praises fulfills desires and thirst. The 
fortunate receive this priceless treasure. . ||1|| 
ਸਰਿਣ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ 
O Lord the protector, imperceptible and unfathomable - 
Your name purifies the sinners. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥੨॥੫੪॥ 
The inner-knower, Nanak’s master the Lord is perfect in 
every way. ||2||2||54|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Twelfth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਬੰਦਨਾ ਹਿਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Pray and sing praise of the Lord of the universe. . 
||Pause|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ 
By good fortune, one meets the guru. 
ਕੋਿਟ ਪਰਾਧ ਿਮਟੇ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ॥੧॥ 
Millions of sins are erased serving God. ||1|| 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਪੈ ॥ 
One whose mind is imbued with  Lord’s lotus feet 
ਸੋਗ ਅਗਿਨ ਿਤਸੁ ਜਨ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥੨॥ 
He is not troubled by the fire of sorrow. ||2|| 
ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ॥ 
He crosses over the world-ocean in the company of 
devotees. 
ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ॥੩॥ 
He recites the name of the carefree God with love. ||3|| 
ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਿਕਛੁ ਪਾਪ ਨ ਫੇੜੇ ॥ 
Other’s wealth sufferings and sins do not bother him. 
ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੇ ॥੪॥ 
The destroyer devil of death does not come close. ||4|| 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥ 
God extinguishes the fire of greed. 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥੧॥੫੫॥ 
O Nanak, he is saved in God’s refuge. ||5||1||55|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਭਈ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥ 
I am satisfied eating the food of truth. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
My mind body and tongue recite God’s name. ||1|| 
ਜੀਵਨਾ ਹਿਰ ਜੀਵਨਾ ॥ 
Live Godly life; 
ਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸਾਧਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Live, reciting God in the company of devotees. 
||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰੀ ਬਸਤਰ੍ ਓਢਾਏ ॥ 
He wears different clothes all the time. 
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੨॥ 
He sings God’s praises all the time. ||2|| 
ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ੁਅਸਵਾਰੀ ॥ 



He rides elephants, chariots and horses. 
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿਰਦੈ ਿਨਹਾਰੀ ॥੩॥ 
He looks to God’s path in the mind. ||3|| 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਚਰਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
He worships God in his mind and body humbly. 
ਹਿਰ ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਿਸ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੬॥ 
Slave Nanak has found the Lord the treasure of peace. 
||4||2||56|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
Guru’s feet are the savior of life. 
ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਿਜਿਨ ਿਖਨ ਮਿਹ ਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They carry across the world-ocean in a moment. 
||1||Pause|| 
ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰ੍ਮ ਰਤੁ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥ 
Some steal from others, some bathe at sacred shrines. 
ਦਾਸੀ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
Lord’s slaves recite His name. ||1|| 
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 
The Lord is the destroyer of bonds. 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੨॥੩॥੫੭॥ 
Servant Nanak recites God the inner knower. ||2||3||57|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Dhanaasaree, Fifth Mahalla: 
ਿਕਤੈ ਪਰ੍ਕਾਿਰ ਨ ਤੂਟਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The love of God’s servant is such; it cannot be broken by 
any means. ||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥ 
It is dear to him more than soul life mind and money. 
ਹਉਮ ੈਬੰਧੁ ਹਿਰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥ 
God blesses and eliminates ego ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗਉ ਨੇਹੁ ॥ 
I love Lord’s lotus feet? 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਏਹ ॥੨॥੪॥੫੮॥ 
This is Nanak’s prayer. ||2||4||58|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Dhanaasaree, Ninth Mahalla: 
ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥ 
Why do you go looking for God in the forest? 



ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is omnipresent yet hidden in everyone. He is with 
you. ||1||Pause|| 
ਪੁਹਪ ਮਿਧ ਿਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹ ੈਮੁਕਰ ਮਾਿਹ ਜੈਸ ੇਛਾਈ ॥ 
As there is fragrance in the flower and the shade in the 
tree! 
ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਿਰ ਬਸੇ ਿਨਰੰਤਿਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥੧॥ 
Same way God absolutely lives in you. Search your soul. 
||1|| 
ਬਾਹਿਰ ਭੀਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬਤਾਈ ॥ 
See Him same inside out. It is realized through guru’s 
teachings. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਿਮਟੈ ਨ ਭਰ੍ਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥ 
O Nanak without searching your soul, the doubt does not 
erase. ||2||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Dhanaasaree, Ninth Mahalla: 
ਸਾਧੋ ਇਹ ੁਜਗੁ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 
O devotees; this world is deluded by doubt. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਿਸਮਰਨੁ ਛੋਿਡਆ ਮਾਇਆ ਹਾਿਥ ਿਬਕਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They gave up reciting God’s name; are sold to the worldly 
wealth. ||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਤਾ ਕੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਨਾ ॥ 
They are in love with mother, father, siblings, children 
and spouse. 
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ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮ ੈਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਿਦਵਾਨਾ ॥੧॥ 
In the pride of youth, wealth and glory he remains 
intoxicated forever. ||1|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾ ਿਸਉ ਮਨੁ ਨ ਲਗਾਨਾ ॥ 
He does not focus his mind to God, merciful to the poor 
and destroyer of sufferings. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਿਕਨਹੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਪਛਾਨਾ ॥੨॥੨॥ 
O servant Nanak; only a few guru-willed among millions 
realize God. ||2||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Dhanaasaree, Ninth Mahalla: 
ਿਤਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਿਤ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 
That Yogi does not know the way. 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਿਨ ਿਜਹ ਘਿਟ ਮਾਿਹ ਪਛਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If you see him attached to greed false attachment and 



worldly wealth. ||1||Pause|| 
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਉਸਤਿਤ ਨਹ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨੋ  
He does not differentiate between slander and praise, 
gold and iron! 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਿਹ ਬਖਾਨੋ ॥੧॥ 
He who is free from pleasure and pain is called a true 
Yogi. ||1|| 
ਚੰਚਲ ਮਨੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਕਉ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਜਾਿਹ ਠਹਰਾਨੋ ॥ 
One who stabilizes the restless mind that wanders in the 
ten directions?  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਜੋ ਨਰੁ ਮੁਕਿਤ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੩॥ 
Says Nanak, whoever knows this technique is said to be 
liberated; ||2||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Dhanaasaree, Ninth Mahalla: 
ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥ 
What should I do now? 
ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By doing so I dispel the anxiety of my mind and cross the 
terrifying world-ocean? ||1||Pause|| 
ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨੋ ਤਾ ਤੇ ਅਿਧਕ ਡਰਉ  
I did not do anything good after birth; it scares me. 
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਮ ਹਿਰ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸਚੋ ਧਰਉ ॥੧॥ 
I did not praise God from my heart; I worry about it. ||1|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਸੁਿਨ ਕਛੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਉਪਿਜਓ ਪਸੁ ਿਜਉ ਉਦਰੁ ਭਰਉ ॥ 
Listening to guru’s teachings, the divine wisdom did not 
well up in me. I kept on filling my belly like an animal. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਤਬ ਹਉ ਪਿਤਤ ਤਰਉ 
॥੨॥੪॥੯॥੯॥੧੩॥੫੮॥੪॥੯੩॥ 
Says Nanak, O God, please confirm Your natural instinct 
that I the sinner attain salvation. ||2||4||9||9||13||58||4||93|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Dhanaasaree, First Mahalla, Second House, 
Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
The guru is the ocean filled with pearls. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਤ ਚੁਗਿਹ ਨਹੀ ਦੂਰੇ ॥ 
The saints pick the nectar nearby. 



ਹਿਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਿਹ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
They pick the subtle essence of the Lord; God likes it. 
ਸਰਵਰ ਮਿਹ ਹਸੰੁ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
The swan finds the bestowal of life in the lake. ||1|| 
ਿਕਆ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਇ ॥ 
What can the poor crane accomplish by bathing in the 
pond? 
ਕੀਚਿੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He drowns in the mud and his filth does not go away. 
||1||Pause|| 
ਰਿਖ ਰਿਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
If the crane contemplates with every step; 
ਦੁਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਭਏ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥ 
Forsaking duality, he becomes a devotee of the formless 
Lord. 
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਹਿਰ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥ 
He tastes the true treasure of salvation. 
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ॥੨॥ 
His coming and going ends, the guru protects him. ||2|| 
ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The swan does not leave the lake. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ॥ 
In loving worship, he merges in peace and contentment 
ਸਰਵਰ ਮਿਹ ਹਸੰੁ ਹੰਸ ਮਿਹ ਸਾਗਰੁ ॥ 
The swan is in the lake and the ocean is in the swan; 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰੁ ॥੩॥ 
This untold story is realized through guru’s teachings. ||3|| 
ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ॥ 
One yogi sits in the eternal trance. 
ਨਾਿਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ ॥ 
He is neither a male nor a female; how can anyone tell? 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
He is absorbed in God of the universe. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ 
All God’s heroes and sages seek His refuge. ||4|| 
ਆਨੰਦ ਮੂਲੁ ਅਨਾਥ ਅਧਾਰੀ ॥ 
The Lord is the source of bliss and support of the 
helpless. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਹਿਜ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 



The guru-willed contemplate God’s worship intuitively.  
ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਣਹਾਰੇ ॥ 
God is the love of His devotee and the destroyer of fear. 
ਹਉਮ ੈਮਾਿਰ ਿਮਲੇ ਪਗੁ ਧਾਰੇ ॥੫॥ 
Eliminating ego he follows Godly path and realizes God. 
||5|| 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਏ ॥ 
After all efforts the death still bothers him. 
ਮਰਣੁ ਿਲਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਆਏ ॥ 
Death was written in his fate before he took birth. 
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ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ  ਦੁਿਬਧਾ ਖੋਵੈ ॥ 
He wastes this precious human life through duality. 
ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਿਸ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਰੋਵੈ ॥੬॥ 
He does not search his soul and cries wandering in 
doubt. ||6|| 
ਕਹਤਉ ਪੜਤਉ ਸੁਣਤਉ ਏਕ ॥ 
Speak read and hear of one God. 
ਧੀਰਜ ਧਰਮੁ ਧਰਣੀਧਰ ਟੇਕ ॥ 
He is content, righteous and support of the earth. 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮ ੁਿਰਦੈ ਸਮਾਏ ॥ 
Chastity, purity and self-restraint are enshrined in his 
mind. 
ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਏ ॥੭॥ 
If the mind agrees; he attains the fourth (eternal) state. 
||7|| 
ਸਾਚੇ ਿਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
The filth does not attach to the truly pure. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
The affect of doubt goes away through guru’s teachings. 
ਸੂਰਿਤ ਮੂਰਿਤ ਆਿਦ ਅਨੂਪੁ ॥ 
The form and image of the primal Lord are beyond 
imagination. 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਚੁ ਸਰੂਪੁ ॥੮॥੧॥ 
Nanak begs for the true Lord. ||8||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਿਮਿਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One, who attains peace; is accepted by God. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥ 



He does not die or comes and goes anymore. 
ਠਾਕੁਰ ਮਿਹ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਮਿਹ ਸਇੋ ॥ 
The servant is in the master and the master is in the 
servant. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ 
Wherever I look, I see no other; ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ॥ 
The guru-willed attains divinity through peace and 
contentment. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਿਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without surrendering to the guru you die and keep 
coming and going. ||1||Pause|| 
ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਿਜ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ॥ 
One who teaches the truth; accept him as the guru. 
ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵੈ ॥ 
He tells the untold story and unites with God through 
guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਰਾ ॥ 
God’s people have no other job. 
ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਸਾਚੁ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥ 
It is true that God exists and they love the true Lord. ||2|| 
 ਤਨ ਮਿਹ ਮਨੂਆ ਮਨ ਮਿਹ ਸਾਚਾ ॥ 
The mind is in the body, the true Lord is in the mind. 
ਸੋ ਸਾਚਾ ਿਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ॥ 
One who merges with the true Lord becomes true.  
ਸੇਵਕੁ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥ 
The servant touches God’s feet. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥ 
Meeting the guru one meets with God. ||3|| 
ਆਿਪ ਿਦਖਾਵੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ॥ 
He sees us and He makes us see Him. 
ਹਿਠ ਨ ਪਤੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ ॥ 
He does not believe in stubborn-mindedness or 
disguises. 
ਘਿੜ ਭਾਡੇ ਿਜਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਇਆ ॥ 
He created the pot and put the nectar in it. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਿਭ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇਆ ॥੪॥ 
God’s mind is pleased by love and worship. ||4|| 
ਪਿੜ ਪਿੜ ਭੂਲਿਹ ਚੋਟਾ ਖਾਿਹ ॥ 



One who reads then forgets suffers pain. 
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
With smart ideas he keeps coming and going. 
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਭਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥ 
He recites God’s name and eats with love. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੫॥ 
The guru-willed merges with God. ||5|| 
ਪੂਿਜ ਿਸਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ ॥ 
He, who worships stones and lives in the jungle. 
ਭਰਮਤ ਡੋਲਤ ਭਏ ਉਦਾਸਾ ॥ 
He wanders aimlessly being a renunciate. 
ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥ 
How can the filthy mind become pure? 
ਸਾਿਚ ਿਮਲੈ ਪਾਵੈ ਪਿਤ ਸੋਇ ॥੬॥ 
One who realizes the true Lord obtains honor. ||6|| 
ਅਚਾਰਾ ਵੀਚਾਰੁ ਸਰੀਿਰ ॥ 
One contemplates good conduct in the mind. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਸਹਿਜ ਮਨੁ ਧੀਿਰ ॥ 
He becomes peaceful in his mind forever. 
ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਿਹ ਕੋਿਟ ਉਧਾਰੇ ॥ 
Millions of born sinners are saved. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥੭॥!  
O God be kind and unite me with the guru. ||7|| 
ਿਕਸੁ ਆਗੈ ਪਰ੍ਭ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
To whom, shall I praise You O God? 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ 
There is none without You. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਰਜਾਇ ॥ 
Keep me as You please by Your grace. 
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਭਾਇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੨॥ 
Nanak sings your praises in peace. ||8||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਟਪਦੀ  
Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Sixth House, Ashtapadee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਿਤਹ ਿਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਿਗ ਪਾਇਆ ॥ 
Whoever is born is entangled. The human life attains due 
to previous deeds. 
ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦੇ ਕਿਰ ਹਾਥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 



Support and protect the devotee by giving hand. O Lord; 
unite me with You by Your grace. ||1|| 
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਿਥਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
Wandering through many lifes, I did not find the right 
place. 
ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਿਵੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਜੀ ਬਤਾਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 
O guru; I serve you and touch your feet. Please show me 
the way to the Lord of the universe. . |1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਿਚਿਤ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ 
ਿਵਹਾਵੈ ॥ 
I do everything for worldly wealth. I claim it to be mine 
forever.  
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ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਟੇੈ ਸੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਿਚੰਤ ਠਾਕੁਰ ਿਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 
May I unite with a saint who eliminates my worry and unit 
me with God? ||2|| 
ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਭੇਦ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਨ ਧੀਰਿਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥ 
I read all Vedas; the doubt of my mind does not go away. 
My five senses do not find peace even for a moment. 
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ ਇਕੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਰੇੈ ਿਰਦੈ ਿਸੰਚਾ ॥੩॥ 
Is there a devotee not enticed by the worldly wealth, 
which will irrigate my mind with nectar of God’s name? 
||3|| 
ਜੇਤੇ ਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਬੁਿਧ ਮਲੁੈ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥ 
In spite of bathing at many shrines, the filth of ego 
increases; The Lord of my mind does not please at all. 
ਕਿਦ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦੁ ਿਗਆਨ ਅੰਜਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੈ 
॥੪॥ 
When will I find devotee’s company and recite God with 
love and my mind bathes in the nectar of wisdom. ||4|| 
ਸਗਲ ਅਸਰ੍ਮ ਕੀਨੇ ਮਨੂਆ ਨਹ ਪਤੀਨੇ ਿਬਬੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ॥ 
I did all I could do but my mind does not agree how to 
cleanse this ignorant body. 
ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ 
ਮਲੁ ਖੋਏ ॥੫॥ 
If I were to meet a learned person dyed by God’s love 
and eliminates the ill will of my mind. ||5|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ ਿਨਮਖ ਨ ਹੇਤੁ ਕਰਤਾ ਗਰਿਬ ਗਰਿਬ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 



Who knows the religious way and does not love pride 
because the pride does not lead anywhere. 
ਿਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਿਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕੋਊ ਨੇਤਰ੍ਹੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥ 
Surrendering to him is fulfilling. He sings God’s praises all 
the time. Only a few visualize God by guru’s grace. ||6|| 
ਮਨਹਿਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਿਤਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁਲ ਿਜਉ ਿਧਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ 
॥ 
One who recites God forcibly does not attain anything. 
He pretends like a crane. He is attached to worldly 
wealth.  
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸਖੁਹ ਦਾਈ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਿਤਸੁ ਭੇਟ ੇਗਿਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥ 
Is there any bestowal of happiness that speaks of God’s 
sermon? Surrendering to him liberates me. ||7|| 
ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
When Lord is happy he cuts my bonds of worldly wealth 
and my mind attunes to guru’s teachings. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦੁ ਭੇਿਟਓ ਿਨਰਭੈ ਗੋਿਬੰਦੁ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧੇ ਹਿਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ 
॥੮॥ 
It gives eternal happiness by surrendering to the carefree 
Lord of the universe. Falling at his feet Nanak found 
peace. ||8|| 
ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤਰ੍ ਾ ॥ 
The pilgrimage became fulfilling. 
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਿਮਲੇ ਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥॥ 
Meeting the devotees eliminates the birth and death. 
||1||2nd Pause||1||3|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ  
Dhanaasaree, First Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥ 
You go to bathe at a shrine. God’s name is the shrine. 
ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨੁ ਹੈ ॥ 
Contemplating guru’s teaching is the pilgrimage of divine 
wisdom. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀਰਥੁ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ ॥ 
Guru’s divine wisdom is the true shrine equal to ten 
festivals of tenth day festival. 
ਹਉ ਨਾਮ ੁਹਿਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਦੇਹੁ ਪਰ੍ਭ ਧਰਣੀਧਰਾ ॥ 



I beg for God’s name forever; bestow O Lord sustainer of 
the world; 
ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਿਬਨਾ  
The world is sick, God’s name is the cure; the filth sticks 
without the true Lord. 
ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਚਾਨਣੁ ਿਨਤ ਸਾਚੁ ਤੀਰਥੁ ਮਜਨਾ ॥੧॥ 
Guru’s word is ever pure and bestows enlightenment; is 
as good as bathing at shrines every day. ||1|| 
ਸਾਿਚ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਿਕਆ ਮਲੁ ਧੋਈਐ ॥ 
Filth does not attach to truth; why bother washing? 
ਗੁਣਿਹ ਹਾਰੁ ਪਰਇੋ ਿਕਸ ਕਉ ਰੋਈਐ ॥   
Make the garland of virtues; why mourn anyone? 
ਵੀਚਾਿਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਿਟ ਜੋਿਨ ਨ ਆਵਏ  
Conquering himself attains salvation; then one does not 
take birth again. 
ਆਿਪ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਿਧਆਨੀ ਸਾਚੁ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥ 
He is the supreme meditator the philosopher’s 
touchstone. Truth pleases the true Lord. 
ਆਨੰਦੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਰਖੁ ਸਾਚਾ ਦੂਖ ਿਕਲਿਵਖ ਪਰਹਰੇ ॥ 
He is truly happy forever. The sufferings of sins are 
eradicated. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਿਰ ਿਦਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ ॥੨॥ 
Reciting God’s name the guru reveals God. The filth does 
not touch those who recite the true Lord with heart and 
soul ||2|| 
ਸੰਗਿਤ ਮੀਤ ਿਮਲਾਪੁ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ ॥ 
Meeting the company of friendly God’s devotee is the 
perfect cleansing bath. 
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ਗਾਵੈ ਗਾਵਣਹਾਰੁ ਸਬਿਦ ਸਹੁਾਵਣੋ ॥ 
The singer enjoys singing guru’s teachings. 
ਸਾਲਾਿਹ ਸਾਚੇ ਮਿੰਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ ॥ 
He praises God believing in the guru and does good 
deeds, gives awns humbly. 
ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ ਬੇਣੀ ਤ ਸੰਗਮੁ ਸਤ ਸਤੇ ॥ 
When he pleases God, he truly bathes at the junction of 
God’s three rivers. 
ਆਰਾਿਧ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਿਨਤ ਦੇਇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ 
Reciting the true Lord, the devotion increases day and 



night. 
ਗਿਤ ਸੰਿਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਕਿਰ ਨਦਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੩॥ 
O friend, joining devotee’s company one unites with God 
by His grace. ||3|| 
ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ਕੇਵਡੁ ਆਖੀਐ ॥ 
Everyone tells the stories; how great should I say they 
are? 
ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਨੀਚੁ ਅਜਾਣੁ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ ॥ 
I am foolish, lowly and ignorant; please teach me through 
God’s  sermon. 
ਸਚੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਾਖੀ ਿਤਤੁ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਮੇਰਾ ॥ 
Guru’s true sermon is sacred. My mind is pleased 
hearing it. 
ਕੂਚੁ ਕਰਿਹ ਆਵਿਹ ਿਬਖੁ ਲਾਦੇ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 
Loaded with sins, people keep coming and going; it 
erases through guru’s teachings. 
ਆਖਿਣ ਤੋਿਟ ਨ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੀ ਭਿਰਪੁਿਰ ਰਿਹਆ ਸੋਈ ॥ 
God’s devotees cannot find His limits even through 
worship. He is everywhere. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸਈੋ ॥੪॥੧॥ 
Nanak says this true prayer; one who purifies his mind is 
true. ||4||1|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, First Mahalla: 
ਜੀਵਾ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਹ ੈਜੀਉ ॥ 
I live by reciting Your name and enjoy it. 
ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦੁ ਹੈ ਜੀਉ ॥ 
My mind recites and sings praises of the true Lord, the 
Lord of the universe. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਅਪਾਰਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ਿਜਿਨ ਿਸਰਜੀ ਿਤਿਨ ਗੋਈ ॥ 
The infinite Creator who creates and destroys, is realized 
through guru’s divine teachings. 
ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਿਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਿਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
The call of death is sent by Lord’s command; no one can 
change it. 
ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਲੇਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥ 
He creates, and watches what is written in everyone’s 
fate. He bestows the realization.   
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ 
O Nanak, the Lord is immortal and unfathomable; I live by 



His true Name. ||1|| 
ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਆਇਆ ਜਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥ 
No one can compare to You; all come and go. 
ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਿਨਬੇੜੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥ 
Every account is settled through God’s command and 
eliminates any doubt. 
ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥੁ ਕਹਾਏ ਸਚ ਮਿਹ ਸਾਚੁ ਸਮਾਣਾ ॥ 
The guru dispels doubt, speaks the unspoken, the truthful 
merge in truth. 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਆਿਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 
He creates and destroys; He is realized by His grace. 
ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੂ ਮਿਨ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥ 
True greatness comes from the guru; You are mind’s 
companion in the end. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਨਾਿਮ ਤੇਰੈ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
O Nanak, there is no other like the Lord; reciting His 
name obtains honor||2||. 
ਤੂ ਸਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ਅਲਖ ਿਸਰੰਿਦਆ ਜੀਉ  
You are the true Creator who plays the unknown music. 
ਏਕੁ ਸਾਿਹਬੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧੰਿਦਆ ਜੀਉ  
God is one. Following the path of duality increases the 
conflict. 
ਦੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਿਮ ਸਬਾਏ ਜਨਿਮ ਮੁਆ ਸਸੰਾਰਾ ॥ 
Followers of duality keep dieing and taking birth by His 
command. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ ਿਬਖੁ ਲਾਦੀ ਿਸਿਰ ਭਾਰਾ ॥ 
There is no friend without God’s name. The world is 
loaded with poison. 
ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਹਕੁਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
You came here by God’s command; you do not 
understand His command. His command takes care of 
you. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਸਬਿਦ ਿਸਞਾਪ ੈਸਾਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥ 
O Nanak, God the true Creator is realized through guru’s 
teachings. ||3|| 
ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਵਾਿਰ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਉ  
Your devotees adorned by guru’s teaching look beautiful 
in Your court. 
ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਿਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 



They say the sacred sermon with their tongue. 
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਿਮ ਿਤਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਵਕਾਣੇ ॥ 
Thirsty of God’s name recite God with tongue. They are 
sold on guru’s teachings. 
ਪਾਰਿਸ ਪਰਿਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥ 
Iron becomes gold touching the touchstone if it pleases 
You. 
ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਵਰਲਾ ਿਗਆਨ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Eliminating ego they attain immortal status. Only a few 
contemplate guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਿਨ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ 
O Nanak, the devotees look beautiful in God’s court; they 
buy the truth. ||4|| 
ਭੂਖ ਿਪਆਸੋ ਆਿਥ ਿਕਉ ਦਿਰ ਜਾਇਸਾ ਜੀਉ  
Why should the hungry and thirsty of wealth go to God’s 
door? 
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ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਸਾ ਜੀਉ  
I go and ask my true guru and recite God’s name. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਸਾਚੁ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 
I recite God’s name and say that the guru-willed has 
realized God. 
ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਦਇਆਲੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥ 
Night and day, I recite the name of the kind, formless 
God the master of the poor. 
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ਆਿਪ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥ 
Your path is preordained; the mind is conquered by self 
surrendering. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਰੀ ॥੫॥੨॥ 
O Nanak, God’s name is the sweetest; greed is 
eliminated through God’s name. ||5||2|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Dhanaasaree, Chhant, First Mahalla: 
ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈਆ ਜੀਉ  
God is with you o ignorant, still you do not know where 
He is.  
ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਅੜਾ ਲੇਖੁ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਉ  
Your previous earning is written on our forehead. 
ਲੇਖੁ ਨ ਿਮਟਈ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਿਕਆ ਹੋਸੀ ॥ 
The previous deeds written on your forehead cannot be 



erased. You do not know what will happen. 
ਗੁਣੀ ਅਚਾਿਰ ਨਹੀ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਅਵਗੁਣ ਬਿਹ ਬਿਹ ਰੋਸੀ ॥ 
You did not do good deeds and good dealings; you will 
sit and cry; 
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ ਿਬਰਿਧ ਭਏ ਿਦਨ ਪੁੰਿਨਆ ॥ 
The wealth and youth are like a shadow of a tree. You 
are getting old and the day is near. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਦੋਹਾਗਿਣ ਛੂਟੀ ਝੂਿਠ ਿਵਛੁੰਿਨਆ ॥੧॥ 
O Nanak, without God’s name you are like a divorcee. 
You are separated from the beloved through falsehood. 
||1|| 
ਬੂਡੀ ਘਰੁ ਘਾਿਲਓ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ॥ 
O ignorant you destroyed yourself. Follow guru’s will! 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਪਾਵਿਹ ਸਿੁਖ ਮਹਲੋ ॥ 
Reciting God’s name attains peace and destiny. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਿਦਨ ਚਾਰੇ ॥ 
Reciting God’s name attains peace. You are here only for 
a few days. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਜਾਇ ਬਹੈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥ 
You can go to your home and realize the true Lord 
through love. 
ਿਵਣੁ ਭਗਤੀ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੁਿਣਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥ 
Listen everyone; no one can attain the destiny without 
worship. 
ਨਾਨਕ ਸਰਸੀ ਤਾ ਿਪਰੁ ਪਾਏ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak you can realize the Lord dyeing with true name. 
||2|| 
ਿਪਰੁ ਧਨ ਭਾਵੈ ਤਾ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
If the soul-bride is pleasing to her Husband Lord, the 
Husband Lord will love her. 
ਰੰਿਗ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 
She gets imbued with beloved’s color through guru’s 
teachings. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਹ ਿਪਆਰੀ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਭਗਿਤ ਕਰੇਈ ॥ 
The beloved of the Lord contemplates guru’s teachings 
and worships him lovingly.  
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਪਰ੍ੀਤਮੁ   ਰਸ ਮਿਹ ਰੰਗੁ ਕਰੇਈ ॥ 
Eliminating the enticement of the worldly wealth, she 
enjoys the essence of the beloved. 



ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰੰਗੇਤੀ ਲਾਲ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥ 
She is dyed deep by God’s love through devotion 
controlling her mind. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਵਸੀ ਸੋਹਾਗਿਣ ਿਪਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੩॥ 
O Nanak, the happy soul-bride abides in truth through her 
Husband Lord’s love. ||3|| 
ਿਪਰ ਘਿਰ ਸਹੋੈ ਨਾਿਰ ਜੇ ਿਪਰ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥ 
The wife looks adorable in her husband’s house if she is 
pleasing to Him. 
ਝੂਠੇ ਵੈਣ ਚਵੇ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥ 
It is of no use to say false words. 
ਝੂਠੁ ਅਲਾਵੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਿਪਰੁ ਦੇਖੈ ਨੈਣੀ  
False talk is of no use; she cannot see the Lord husband 
that way. 
ਅਵਗੁਿਣਆਰੀ ਕੰਿਤ ਿਵਸਾਰੀ ਛੂਟੀ ਿਵਧਣ ਰੈਣੀ ॥ 
The husband abandons the unvirtuous; she spends the 
night without him.  
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਫਾਹੀ ਫਾਥੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 
She is trapped not following guru’s teachings. She cannot 
reach destiny. 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਿੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥੪॥ 
O Nanak, the guru-willed who realizes himself attains 
peace. ||4|| 
ਧਨ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਜਾਿਣਆ ਜੀਉ  
Blessed is the soul-bride who realizes her Husband Lord. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੂਿੜਆਿਰ ਕੂੜੁ ਕਮਾਿਣਆ ਜੀਉ ॥ 
Without God’s name she is false and performs false 
deeds. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਚੇ ਭਾਵੀ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਰਾਤੀ ॥ 
God’s worship pleases God when one is imbued in God’s 
worship.  
ਿਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲਾ ਿਤਸੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥ 
The Lord is playful and handsome. She worships Him 
with love. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਸੀ ਸਹੁ ਰਾਵਾਸੀ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 
She is happy, following guru’s teachings she recites God 
and obtains worthy reward. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਿਪਰ ਘਿਰ ਸੋਹੈ ਨਾਰੀ ॥੫॥੩॥ 
O Nanak, she obtains honor being truthful and the bride 



looks beautiful in her husband’s home. ||5||3|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  
Dhanaasaree, Chhant, Fourth Mahalla, First House: 
 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਜੀਉ ॥ 
One recites God’s name by God’s grace. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸੁਭਾਇ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ॥ 
He meets the guru intuitively and praises God peacefully. 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਿਵਗਸੈ ਸਦਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾ ਆਿਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥ 
One sings God’s praises and enjoys if it pleases God. 
ਅਹੰਕਾਰੁ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵਏ ॥ 
Eliminating self-pride ego and worldly wealth he recites 
God peacefully and merges with God’s name. 
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਿਪ ਦੇਇ ਤ ਪਾਈਐ ॥ 
The Creator does everything; He gives we receive. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਜੀਉ ॥੧॥ 
One sings God’s praises and enjoys if it pleases God. 
||1|| 
ਅੰਦਿਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੁ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰੈ ਜੀਉ ॥ 
I have true love for my guru in me. 
ਹਉ ਿਤਸ ੁਸੇਵੀ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਮੈ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੀਉ ॥ 
I serve Him day and night; I never forget Him. 
ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਾਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਜਾ ਨਾਮੁ ਲਈ ਤਾ ਜੀਵਾ ॥   
I never forget Him; I recite His name night and day. I live 
by reciting His name. 
ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਾ ॥ 
Listening to God’s name satisfies my mind. The guru-
willed drinks nectar. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਅਨਿਦਨੁ ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਿਬਚਰੈ ॥ 
One meets guru by God’s grace and contemplates 
discerning wisdom forever. 
ਅੰਦਿਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੁ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰੈ ॥੨॥ 
I have true love for my perfect guru. ||2|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੈ ਵਡਭਾਿਗ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥ 
Fortunately one meets devotee’s company, then he 
enjoys God’s love.  
ਅਨਿਦਨੁ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਏ ਜੀਉ ॥ 



Attuned to God devotionally day and night one merges in 
eternal peace. 
ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
Merging in peace pleases God; he remains detached 
forever. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
Lovingly focused on the Lord’s Name he receives honor 
in this world and the next. 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੇ ਸ ੁਭਾਵਏ  
He is free of both happiness and sorrow. He accepts 
what God does. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੈ ਵਡਭਾਿਗ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥੩॥ 
The fortunate meets devotee’s company, then he enjoys 
God’s love. ||3|| 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਮ ਜੋਿਹਆ ਜੀਉ ॥ 
Love of duality gives pain; the self-willed is robbed by the 
devil of death. 
ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਮਾਇਆ ਦੁਿਖ ਮੋਿਹਆ ਜੀਉ ॥ 
Enticed by the pain of worldly wealth he goes after it 
more and more. 
ਮਾਇਆ ਦੁਿਖ ਮੋਿਹਆ ਹਉਮ ੈਰੋਿਹਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਵਹਾਵਏ ॥ 
Enticed by the worldly wealth; full of ego he spends his 
life saying mine, mine. 
ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇਇ ਿਤਸੁ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਏ ॥ 
He does not miss God who gives everything. He repents 
in the end. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਮਾਇਆ ਧੋਿਹਆ ॥ 
Nothing goes with you but God’s name. Children and 
spouse are worldly enticements.   
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ਮਨਮੁਿਖ ਜਿਮ ਜੋਿਹਆ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Love of duality gives pain; self-willed is robbed by the 
devil of death. ||4|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਿਮਲਾਇ ਮਹਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥ 
O God; unite me with You by Your grace and take me to 
Your home. 
ਸਦਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋਿੜ ਪਰ੍ਭੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਜੀਉ  
I stay with my palms pressed together forever. God 
pleases my mind. 
ਪਰ੍ਭੁ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਿਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੁ ਮੰਿਨ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ॥ 



When God pleases the mind, one obeys God’s command 
and attains peace. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਤ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
He recites God’s name forever intuitively. 
ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਵਏ ॥ 
Reciting God’s name obtains honor O Nanak God’s name 
pleases him. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਿਮਲਾਇ ਮਹਲੁ ਹਿਰ ਪਾਵਏ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥ 
O God; unite me with You by Your grace and take me to 
Your home. ||5||1|| 
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ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  Dhanaasaree, Fifth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥ 
The guru is kind to the poor, sing God’s praises in his 
company. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਾਵੀਐ ਜੀਉ  
Recite God’s sacred name in the company of devotees.  
ਭਜੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧ ੂਇਕੁ ਅਰਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਏ ॥ 
Reciting God’s name in devotee’s company eliminates 
pain of birth and death. 
ਧੁਿਰ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਸਾਚੁ ਿਸਿਖਆ ਕਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਏ ॥ 
True learning is preordained; it cuts away the noose of 
devil of death.  
ਭੈ ਭਰਮ ਨਾਠੇ ਛੁਟੀ ਗਾਠੇ ਜਮ ਪੰਿਥ ਮੂਿਲ ਨ ਆਵੀਐ ॥ 
The fear and doubt goes away the knot of death is untied 
and they never have to walk the path of death. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥੧॥ 
Prays Nanak, O Lord be kind to me that I sing God’s 
praises forever. ||1|| 
ਿਨਧਿਰਆ ਧਰ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਜੀਉ ॥ 
God’s name is the support of the helpless. 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭਜੰਨੋ ਜੀਉ ॥ 
You are the bestowal O Lord and the destroyer of 
sufferings.  
ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖਹ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿਣ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ॥ 
The destroyer of sufferings the bestowal of peace is 
realized in devotee’s refuge. 



ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਿਬਖੜਾ ਪਲ ਏਕ ਮਾਿਹ ਤਰਾਇਆ ॥ 
I have been saved in a moment from the terrifying world 
ocean. 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਨੇਤਰ੍ ੀ ਅੰਜਨੋ ॥ 
God is omnipresent. He is realized through guru’s divine 
teachings. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਸਮਰੀ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ॥੨॥ 
Prays Nanak, recite God the destroyer of sufferings 
forever. ||2|| 
ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਉ  
He attached me to Him by His grace. 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥ 
I am a worthless lowly orphan. God is unfathomable and 
infinite. 
ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣਹਾਿਰਆ ॥ 
My master is forever kind and sympathetic, bestows 
honor to the lowly. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਵਿਸ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਿਰਆ ॥ 
All beings are under Your power; You take care of all. 
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਭੁਗਤਾ ਆਿਪ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ ॥ 
He is the Creator and the enjoyer; He cares for 
everything. 
ਿਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥੩॥ 
Prays Nanak that he lives by singing God’s praises 
reciting God’s name. ||3|| 
ਤੇਰਾ ਦਰਸੁ ਅਪਾਰੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਈ ਜੀਉ ॥ 
Visualizing You is incomparable and Your name is 
priceless. 
ਿਨਿਤ ਜਪਿਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲਈ ਜੀਉ  
Your devotees recite the name of the immeasurable Lord 
forever. 
ਸੰਤ ਰਸਨ ਵੂਠਾ ਆਿਪ ਤੂਠਾ ਹਿਰ ਰਸਿਹ ਸੇਈ ਮਾਿਤਆ ॥ 
You dwell on saint’s tongue by Your grace. They are 
intoxicated by Your essence. 
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗਆ ॥ 
The fortunate touch guru’s feet and remain awake 
forever. 
ਸਦ ਸਦਾ ਿਸੰਮਰ੍ਤਬ੍ ਸੁਆਮੀ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁਣ ਬੋਲਈ ॥ 
They recite God’s name forever. They praise Him in 



every breath. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧੂਿਰ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ੁਪਰ੍ਭੂ ਅਮੋਲਈ ॥੪॥੧॥ 
Prays Nanak and begs for devotee’s dust to recite the 
priceless God. ||4||1|| 
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ  
Raag Dhanaasaree, The Word Of Devotee Kabeer Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਨਕ ਸਨੰਦ  ਮਹੇਸ ਸਮਾਨਾਂ ॥ ਸੇਖਨਾਿਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥ 
The likes of Sanak, Sanand, Shiva and the thousand 
headed serpent did not know, how to know You? ||1|| 
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrine God’s name in the mind in saints congregation. 
||1||Pause|| 
ਹਨੂਮਾਨ ਸਿਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾਂ ॥ ਸੁਰਪਿਤ ਨਰਪਿਤ ਨਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥ 
Likes of Hanumaan, Gurura, lord of the gods and kings; 
did not know Your virtues. ||2|| 
ਚਾਿਰ ਬੇਦ ਅਰੁ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥ ਕਮਲਾਪਿਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀ ਜਾਨਾਂ ॥੩॥ 
The four Vedas, the Simritees and  Puraanas and Vishnu 
did not know the Lord. ||3|| 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ ॥ ਪਗ ਲਿਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਂਹੀ ॥੪॥੧॥ 
Says Kabeer one who touches God’s feet and remains in 
God’s refuge, does not get lost in doubt. ||4||1|| 
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ਿਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥ 
Day by day, hour-by-hour, life decreases and the body 
weakens. 
ਕਾਲੁ ਅਹੇਰੀ ਿਫਰੈ ਬਿਧਕ ਿਜਉ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਿਬਿਧ ਕੀਜੈ ॥੧॥ 
Death chases you like a hunter. Tell me what you can 
do? ||1|| 
ਸੋ ਿਦਨੁ ਆਵਨ ਲਾਗਾ ॥ 
That day is approaching fast; 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਹ ੈਕਾ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Mother, father, siblings, children and spouse; tell me, who 
belongs to who? ||1||Pause|| 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਿਤ ਕਾਇਆ ਮਿਹ ਬਰਤੈ ਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥ 
As long as the light remains in the body, the animal does 
not realize himself. 
ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥੨॥ 



He acts in greed to maintain his life and status and sees 
nothing with his eyes. ||2|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਛਡੋਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥ 
Says Kabeer, listen, O mortal: give up the doubt of your 
mind. 
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰ੍ਾਨੀ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾਂ ॥੩॥੨॥ 
Recite God’s name o mortal and seek God’s refuge. 
||3||2|| 
ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਤਾ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਕਾਹੋ ॥ 
The humble; who knows a bit of devotional worship; what 
surprises are there for him? 
ਿਜਉ ਜਲੁ ਜਲ ਮਿਹ ਪੈਿਸ ਨ ਿਨਕਸੈ ਿਤਉ ਢੁਿਰ ਿਮਿਲਓ ਜੁਲਾਹੋ ॥੧॥ 
As water cannot separate from water, same way the 
weaver has merged in God. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮ ੈਤਉ ਮਿਤ ਕਾ ਭੋਰਾ ॥ 
O people of the Lord, I am just a simple-minded fool. 
ਜਉ ਤਨੁ ਕਾਸੀ ਤਜਿਹ ਕਬੀਰਾ ਰਮਈਐ ਕਹਾ ਿਨਹੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When one dies at Kashi (Banaras), it makes no 
difference to God O Kabeer? ||1||Pause|| 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਈ ॥ 
Says Kabeer, listen, O Loie; do not be deluded by doubt. 
ਿਕਆ ਕਾਸੀ ਿਕਆ ਊਖਰੁ ਮਗਹਰੁ ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਜਉ ਹਈੋ ॥੨॥੩॥ 
When one has God’s name in the mind; there is no 
difference dieing at Banaras or Magahar. ||2||3|| 
ਇੰਦਰ੍  ਲੋਕ ਿਸਵ ਲੋਕਿਹ ਜੈਬੋ ॥ 
Likes of the realms of Indra and Shiva. 
ਓਛੇ ਤਪ ਕਿਰ ਬਾਹੁਿਰ ਐਬੋ ॥੧॥ 
Pretend doing penance and commit sins. ||1|| 
ਿਕਆ ਮਾਂਗਉ ਿਕਛੁ ਿਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥ 
What should I ask for? Nothing is forever. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrine God’s name in your mind. ||1||Pause|| 
ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਿਬਭੈ ਬਿਡਆਈ ॥ 
Fame and glory, power, wealth and greatness 
ਅੰਿਤ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ॥੨॥ 
Nothing helps or goes with you in the end. ||2|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ॥ 
Children, spouse, wealth and worldly pleasure; 
ਇਨ ਤੇ ਕਹੁ ਕਵਨੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 



Tell me, who found peace from these? ||3|| 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਮਾ ॥ 
Says Kabeer; nothing else is of any use. 
ਹਮਰੈ ਮਨ ਧਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥੪॥੪॥ 
Wealth of Lord’s name is in my mind. ||4||4|| 
ਰਾਮ ਿਸਮਿਰ ਰਾਮ ਿਸਮਿਰ ਰਾਮ ਿਸਮਿਰ ਭਾਈ  
O Brother; recite the name of God; 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਿਬਨੁ ਬੂਡਤੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who do not recite God’s name drown in deep 
water. ||1||Pause|| 
ਬਿਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗਰ੍ੇਹ ਸੰਪਿਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
Spouse, children, body, house and possessions, you 
think these will give you peace. 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਮ ੈਕਛੁ ਨਾਿਹ ਤੇਰੋ ਕਾਲ ਅਵਧ ਆਈ ॥੧॥ 
But none of these shall be yours, when the time of death 
comes. ||1|| 
ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਿਨਕਾ ਪਿਤਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ ॥ 
Ajaamal, the elephant, and the prostitute committed sins. 
ਤੇਊ ਉਤਿਰ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ ॥੨॥ 
They attained salvation reciting God’s name. ||2|| 
ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮੇ ਤਊ ਲਾਜ ਨ ਆਈ ॥ 
You wandered through the life of a pig a dog, still you did 
not feel shame? 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾਿਡ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾਹੇ ਿਬਖੁ ਖਾਈ ॥੩॥ 
Forgetting God’s sacred name, why are you eating 
poison? ||3|| 
ਤਿਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਿਬਿਧ ਿਨਖੇਧ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੀ 
Abandon doubt, ties with luck and slander and recite 
Lord’s name. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਕਿਰ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥ 
By guru’s grace, O servant Kabeer, love the Lord. ||4||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ  
Dhanaasaree, The Word Of Devotee Naam Dev Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗਹਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਿਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 
Built a deep foundation and built palaces on it. 
ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਿਧਕਾਈ ਿਜਿਨ ਿਤਰ੍ਣ ਧਿਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ ॥੧॥ 
They put load of sins on their head bigger than the river 



Markanda. ||1|| 
ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ 
I love my God the Creator. 
ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Mortal, what are you so proud of. This false body will 
perish. ||1||Pause|| 
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ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥ 
The Kaurvas, like Duryodhan proclaimed, this is ours! 
That is ours! O brother. 
ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਤਰ੍ੁ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਿਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥ 
Their kingdom extended over sixty miles, yet their bodies 
were eaten by vultures; ||2|| 
ਸਰਬ ਸਇੋਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਿਧਕਾਈ ॥ 
The palace of Lanka was completely gilded with gold by 
Raawan. 
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਿਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 
What happened to the elephants tied at his gate? 
Everything was lost in a moment. ||3|| 
ਦੁਰਬਾਸਾ ਿਸਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 
Lord Krishna kicked saint Durbaasaa and was cursed. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥ 
God was kind to His devotee Naam Dev. He sang God’s 
praises. ||4||1|| 
ਦਸ ਬੈਰਾਗਿਨ ਮੋਿਹ ਬਿਸ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਿਮਟ ਨਾਵਉ ॥ 
I controlled ten senses. Completely eliminated five 
senses. 
ਸਤਿਰ ਦੋਇ ਭਰੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਿਬਖੁ ਕਉ ਮਾਿਰ ਕਢਾਵਉ ॥੧॥ 
I filled seventy two pools with nectar and took the poison 
out of it. ||1|| 
ਪਾਛੈ ਬਹੁਿਰ ਨ ਆਵਨੁ ਪਾਵਉ ॥ 
I shall not come into the world again. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰਉ ਆਤਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I speak the sacred sermon and guide the  soul. 
||1||Pause|| 
ਬਜਰ ਕੁਠਾਰੁ ਮੋਿਹ ਹੈ ਛੀਨਾਂ ਕਿਰ ਿਮੰਨਿਤ ਲਿਗ ਪਾਵਉ ॥ 
I fell to guru’s feet and my mind opened up. 
ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰਪਾਵਉ ॥੨॥ 
I am the servant of saint’s and scared of God’s devotees. 



||2|| 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟਉ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹ ਲਪਟਾਵਉ ॥ 
You get freed from the world by not entangling with the 
worldly wealth. 
ਮਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਕਾ ਿਤਹ ਤਿਜ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥੩॥ 
Worldly wealth is the cause of rebirth. Renouncing it you 
attain salvation. ||3|| 
ਇਤੁ ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਜੋ ਜਨ ਿਤਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ ॥ 
Those who worship God this way get free of everything. 
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਬਾਹਿਰ ਿਕਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ॥੪॥੨॥ 
Says Naam Dev, why wander allover? This is the way to 
realize God. ||4||2|| 
ਮਾਰਵਾਿੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਿਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥ 
As water is dear in the desert, and the vines are dear to 
the camel. 
ਿਜਉ ਕੁਰੰਕ ਿਨਿਸ ਨਾਦੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰ ੈਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ 
As sound is precious to a deer, so is God to my mind. 
||1|| 
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਿਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your Name Your form and dye are all beautiful! O my 
Lord. ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦਰ੍ ੁਬਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ੁਜੈਸ ੇਭਵਰਲਾ ॥ 
As rain is dear to earth and fragrance of flowers to the 
bumblebee; 
ਿਜਉ ਕੋਿਕਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥ 
As the mango tree is dear to the cuckoo, so is the Lord to 
my mind. ||2|| 
ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸਲੁਾ ॥ 
As the sun is dear to the chakvi (duck) and the lake Man 
Sarovar to the swan; 
ਿਜਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਤੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥ 
As the husband is dear to the wife, so is the Lord to my 
mind. ||3|| 
ਬਾਿਰਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥ 
As milk is dear to the baby and raindrop is dear to the 
mouth of the rain bird. 
ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਜੈਸ ੇਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਮੇਰ ੈਮਿਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥ 
As water is dear to the fish, so is the Lord to my mind. 
||4|| 



ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਸਗਲ ਮੁਿਨ ਚਾਹਿਹ ਿਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੁਲਾ ॥ 
All the seekers, mystics and sages seek Him, but only a 
few visualize Him. 
ਸਗਲ ਭਵਣ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਿਤਉ ਨਾਮੇ ਮਿਨ ਬੀਠੁਲਾ ॥੫॥੩॥ 
As the whole universe loves Your name, so is God to 
Naam Dev’s mind. ||5||3|| 
ਪਿਹਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ॥ 
God came into being before the creation. 
ਤਾ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾਂ ॥ 
Then He created the creation. 
ਿਕਰ੍ਸ੍ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਊ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ ॥੧॥ 
I realized God worshipping Lord Krishna, dancing with 
Him. ||1|| 
ਪਿਹਲ ਪੁਰਸਾਿਬਰਾ ॥ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ॥ 
First of all, there was God. Then there were beings. 
ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ॥ 
Everything belongs to God. 
ਹਿਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਿਪੰਧੀ ਮਿਹ ਸਾਗਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The world is in God`s confine like the ocean in the earth. 
||1||Pause|| 
ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ॥ 
Women and men both dance. 
ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ॥ਤਰਕੁ ਨ ਚਾ ॥ ਭਰ੍ਮੀਆ ਚਾ ॥ 
No one is without God`s control. Do not dispute do not 
doubt it. 
ਕੇਸਵਾ ਬਚਉਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਉ ॥੨॥ 
The Lord says, the creation and I are one and the same. 
||2|| 
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ਿਪੰਧੀ ਉਭਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world keeps taking birth and dieing in God`s 
universe. 
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ॥ 
I came to your door wandering all over. 
ਤੂ ਕੁਨੁ ਰੇ ॥ 
“Who are you?” 
ਮੈ ਜੀ ॥ ਨਾਮਾ ॥ ਹੋ ਜੀ ॥ 
I am Naam Dev, Sir.  
ਆਲਾ ਤੇ ਿਨਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ ॥੩॥੪॥ 



O Lord save me from worldly wealth the cause of death. 
||3||4|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਮਾਧਉ ਿਬਰਦੁ ਤੇਰਾ ॥ 
O Lord, You are the purifier of sinners; this is Your 
nature. 
ਧੰਿਨ ਤੇ ਵੈ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਜਨ ਿਧਆਇਓ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 
Blessed are the sages and devotees who worship my 
God. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਾਥ ੈਲਾਗੀ ਲੇ ਧੂਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਚਰਨਨ ਕੀ ॥ 
I applied to my forehead the dust of the feet of the Lord of 
the universe. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਤਨਹੂ ਤੇ ਦੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Which is far from gods, Heroes, and sages. ||1||Pause|| 
ਦੀਨ ਕਾ ਦਇਆਲੁ ਮਾਧੌ ਗਰਬ ਪਰਹਾਰੀ ॥ 
O Lord, merciful to the meek and destroyer of pride 
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਮਾ ਬਿਲ ਿਤਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥ 
Naam Dev seeks the sanctuary of Your feet; he admires 
You. ||2||5|| 
ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ  
Dhanaasaree, Devotee Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਹਮ ਸਿਰ ਦੀਨੁ ਦਇਆਲੁ ਨ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਬ ਪਤੀਆਰੁ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥ 
Nobody is as low as me and as kind as You. There is no 
better truth than this. 
ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥੧॥ 
May my mind follow Your teachings. Please be kind on 
Your servant. ||1|| 
ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ॥ 
I praise Your doing O Lord. 
ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God; why are You silent? ||Pause|| 
ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਿਬਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧਉ ਇਹੁ ਜਨਮ ੁਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਲੇਖੇ ॥ 
I am separated from You for many lifes. I offer this life to 
You. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਆਸ ਲਿਗ ਜੀਵਉ ਿਚਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖੇ ॥੨॥੧॥ 
Says Ravi Daas; I live by this hope. It has been Long 
since I met You. ||2||1|| 
ਿਚਤ ਿਸਮਰਨੁ ਕਰਉ ਨੈਨ ਅਿਵਲੋਕਨੋ ਸਰ੍ਵਨ ਬਾਨੀ ਸੁਜਸੁ ਪੂਿਰ ਰਾਖਉ ॥ 



I recite Your name, the eyes beg to visualize You and I 
listen to Your discourse with love. 
ਮਨੁ ਸੁ ਮਧੁਕਰੁ ਕਰਉ ਚਰਨ ਿਹਰਦੇ ਧਰਉ ਰਸਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖਉ ॥੧॥ 
The mind enjoys Your essence. I enshrine Your sacred 
feet in my mind and say God`s name from my tongue. 
||1|| 
ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਉ ਿਜਿਨ ਘਟੈ ॥ 
My love is for the Lord of the universe in my mind. 
ਮੈ ਤਉ ਮੋਿਲ ਮਹਗੀ ਲਈ ਜੀਅ ਸਟ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I paid for it dearly, in exchange for my soul. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਭਾਵ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਹੋਇ ਤੇਰੀ ॥ 
Love does not well up without devotee`s company. 
Worship cannot be performed without devotion.  
ਕਹੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ॥੨॥੨॥ 
Prays Ravi Daas to God. Please preserve my honor O 
Lord. ||2||2|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰ ੇ॥ 
Your Name O Lord, is my prayer and cleansing bath. 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without God`s name all other involvements are false. 
||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਿਛਟਕਾਰੇ ॥ 
Your name is my place of worship; Your name is the 
stone to grind sandalwood.Your name is saffron and I 
sprinkle it on me. 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ  ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਿਸ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਿਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥ 
Your name is water, the sandalwood. I grind reciting Your 
name and offer to worship You. ||1|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਿਹ ਪਸਾਰੇ ॥ 
Your name is the lamp, the wick and the oil in it. 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਿਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਿਜਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥ 
Your Name is the light applied to this lamp, which 
enlightens the entire world. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ ॥ 
Your name is the thread and the garland of flowers. The 
eighteen loads of it are all impure to offer to You. 
ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਿਹ ਿਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥੩॥ 
You created everything. What can I offer You? You wave 
Your fan over You. ||3|| 



ਦਸ ਅਠਾ ਅਠਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੈ ਵਰਤਿਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ੇ॥ 
The whole world and four sources of creation are all 
engaged in eighteen Puraanaas and sixty-eight shrines. 
ਕਹੈ ਰਿਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਹ ੈਹਿਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
Says Ravi Daas reciting Your name is truly Your prayer. 
O Lord I offer to You. ||4||3|| 
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ਧਨਾਸਰਰੀ   ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ 
Dhanaasaree, The Word Of Devotee Trilochan Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਨਾਰਾਇਣ ਿਨੰਦਿਸ ਕਾਇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ ॥ 
Why do you slander the Lord? You are making a mistake 
o ignorant. 
ਦੁਿਕਰ੍ਤੁ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ  ਥਾਰੋ ਕਰਮੁ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are involved in good and bad deeds. ||1||Pause|| 
ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਿਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸਨਾਨ ਰੇ  
Lord Shiva lives at the origin of Ganges River. Take bath 
in it. 
ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ ਿਮਲ੍・ ਸਾਰਗ ਪਾਨ ਰੇ ॥ 
God (Vishnu) abides in all beings. 
ਕਰਮ ਕਿਰ ਕਲੰਕੁ ਮਫੀਟਿਸ ਰੀ ॥੧॥ 
You commit sins that cannot be erased. ||1|| 
ਿਬਸਵ੍ ਕਾ ਦੀਪਕੁ ਸਵ੍ਾਮੀ ਤਾ ਚੇ ਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਇ ਗਰੁੜ ਤਾ ਚੇ ਬਾਧਵਾ ॥ 
The guruda bird with self-interest is linked to God the light 
of the universe. 
ਕਰਮ ਕਿਰ ਅਰੁਣ ਿਪੰਗੁਲਾ ਰੀ ॥੨॥ 
Your actions are hopeless like a lepar. 
ਅਿਨਕ ਪਾਿਤਕ ਹਰਤਾ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਨਾਥੁ ਰੀ ਤੀਰਿਥ ਤੀਰਿਥ ਭਰ੍ਮਤਾ ਲਹੈ ਨ ਪਾਰੁ ਰੀ ॥ 
You are a thief. You go to pilgrimages like a saint; you 
cannot be saved. 
ਕਰਮ ਕਿਰ ਕਪਾਲੁ ਮਫੀਟਿਸ ਰੀ ॥੩॥ 
The result of your deeds written on your forehead cannot 
be erased. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਸੀਅ ਧੇਨ ਲਿਛਮੀ ਕਲਪਤਰ ਿਸਖਿਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥੰ ॥ 
The nectar moon wealth ever milk giving cow the ever 
fruit giving tree  and likes of medicine man Dhanantar all 
originated from water. 
ਕਰਮ ਕਿਰ ਖਾਰੁ ਮਫੀਟਿਸ ਰੀ ॥੪॥ 



The result of your deeds written on your forehead cannot 
be erased. ||4|| 
ਦਾਧੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜੁ ਉਪਾੜੀਲੇ ਰਾਵਣ ਬਣੁ ਸਿਲ ਿਬਸਿਲ ਆਿਣ ਤੋਖੀਲੇ ਹਰੀ ॥ 
Hanuman burnt the fortress of Lanka, uprooted the 
garden of Raawan and brought healing herbs for the 
wounds of Lachhman to please Lord Raamaa; 
ਕਰਮ ਕਿਰ ਕਛਉਟੀ ਮਫੀਟਿਸ ਰੀ ॥੫॥ 
The result of your willfull deeds cannot be erased. ||5|| 
ਪੂਰਬਲੋ ਿਕਰ੍ਤ ਕਰਮੁ ਨ ਿਮਟੈ ਰੀ ਘਰ ਗੇਹਿਣ ਤਾ ਚੇ ਮੋਿਹ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ ॥ 
The result of your previous deeds written on your 
forehead cannot be changed. That is why I recite God’s 
name. 
ਬਦਿਤ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ ॥੬॥੧॥ 
So prays Trilochan to the dear Lord. ||6||1|| 
ਸਰ੍ੀ ਸੈਣੁ ॥  Devotee Sri Sain: 
ਧੂਪ ਦੀਪ ਿਘਰ੍ਤ ਸਾਿਜ ਆਰਤੀ ॥ 
With incense, lamps and butter I offer this worship 
service. 
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥ 
I admire Vishnu (God). ||1|| 
ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮਗੰਲਾ ॥ ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I sing song of praise and joy to the Lord King. ||1||Pause|| 
ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਿਨਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥ 
The lamp is sacred and the wick is pure. 
ਤੁਹੀ ਿਨਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥ 
O God; You are that Lord Vishnu. ||2|| 
ਰਾਮਾ ਭਗਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ ॥ 
Raamaanand knows the devotional worship of the Lord. 
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥ 
He teaches to realize perfect God. 
ਮਦਨ ਮੂਰਿਤ ਭ ੈਤਾਿਰ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥ 
O beautiful Lord; take me across the terrifying world 
ocean. 
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪॥੨॥ 
Says Sain; o mortal recite God’s name. ||4||2|| 
ਪੀਪਾ ॥ God’s devotee Peepaa: 
ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥ 
God is in the body; why you worship gods, why you beg 
by ringing the bells? 



ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥ 
Why do you use incense, and lamp to worship gods. ||1|| 
ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
I searched allover; finally I found the priceless treasure in 
me.  
ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Nothing comes and nothing goes; I swear by God. 
||1||Pause|| 
ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਿਪੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ 
One who creates, is in the body. Whoever searches 
himself finds Him. 
ਪੀਪਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹ ੈਸਿਤਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥੨॥੩॥ 
Says Peepaa; it is true that God is realized through the 
guru. ||2||3|| 
ਧੰਨਾ ॥  Saint Dhannaa: 
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ 
O Lord of the world, this is the bigger worship service. 
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਤੇ ਿਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who worship You; their desires are fulfilled. 
||1||Pause|| 
ਦਾਿਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥ 
I ask for beans, flour and butter. 
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰ ੈਿਨਤ ਜੀਉ ॥ 
With these I enjoy myself. 
ਪਨਹ੍ਹ੍ ੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥ 
I ask for shoes, fine clothes and grain of seven kinds. ||1|| 
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ 
I ask for milk giving cow or a buffalo. 
ਇਕ ਤਾਜਿਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥ 
And a fine Arabian horse. 
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਿਨ ਚੰਗੀ ॥ 
A good wife; 
ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥ 
Servant Dhanna asks for all these O Lord. ||2||4|| 
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 
Jaitsree, Fourth Mahalla, First House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one He is realized by guru’s grace. 



ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਬਿਸਆ ਗੁਿਰ ਹਾਥੁ ਧਿਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥਾ ॥ 
The jewel of God’s name is enshrined in my mind by 
guru’s grace. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਿਰਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥ 
The guru bestowed God’s name to me. My loan is paid 
up and all sins of many lifes are eradicated. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਅਰਥਾ ॥ 
O my mind, recite God’s name and your affairs shall be 
resolved. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਿਬਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru taught me God’s Name; life without 
God’s name is useless. ||Pause|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿਨਤ ਫਾਥਾ ॥ 
The self-willed is ignorant without the guru. He is 
entangled in false attachment of worldly wealth.  
ਿਤਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹ ੂਿਤਨ ਸਭੁ ਜਨਮ ੁਅਕਾਥਾ ॥੨॥ 
They never serve the feet of devotees; their lifes are 
totally useless. ||2|| 
ਿਜਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਿਤਨ ਸਫਿਲਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥ 
Those who serve at the feet of devotees, their lifes 
become fruitful. 
ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਿਰ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥ 
O Lord of the universe; make me the servant of servants 
by Your grace. ||3|| 
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਿਗਆਨਹੀਨ ਅਿਗਆਨੀ ਿਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਿਗ ਪੰਥਾ ॥ 
I am blind, ignorant and without wisdom; how can I walk 
on devotee’s path? 
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਿਮਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥ 
O guru; give support to blind Nanak so that he walks with 
you. ||4||1|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਿਬਨੁ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ ॥ 
The jewel the diamond is priceless. Without real 
customer it sells for nothing. 
ਰਤਨ ਗਾਹਕੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਦੇਿਖਓ ਤਬ ਰਤਨੁ ਿਬਕਾਨੋ ਲਾਖਾ ॥੧॥ 
The guru the devotee is the buyer of jewels. The jewel 
sells for millions. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰੁ ਹਿਰ ਰਾਖਾ ॥ 
The Lord has hidden the jewel in my mind. 



ਦੀਨ ਦਇਆਿਲ ਿਮਲਾਇਓ ਗੁਰ ੁਸਾਧੂ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹੀਰੁ ਪਰਾਖਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The kind Lord united me with devotee the guru. Meeting 
the guru the diamond is appraised for its worth. ||Pause|| 
ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਤਨ ਘਿਰ ਰਤਨੁ ਨ ਲਾਖਾ ॥ 
The self-willed are in the darkness of ignorance. They do 
not have priceless jewel in their home. 
ਤੇ ਊਝਿੜ ਭਰਿਮ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਿਬਖੁ ਚਾਖਾ ॥੨॥ 
The ignorant deluded by doubt are after the poisonous 
worldly wealth. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਧ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਿਰ ਸਾਧ ੂਸਰਿਣ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥ 
O God; unite me with Your devotees and keep me in their 
company. 
ਹਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਿਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ ॥੩॥ 
O Lord, unite me with You. I am running to You. ||3|| 
ਿਜਹਵਾ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਹ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਵਡ ਪੁਰਖਾ ॥ 
I have one tongue; how many of Your virtues can I say! 
You are unfathomable, the greatest being. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਾਣੁ ਡੁਬਤ ਹਿਰ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥ 
God became kind to mortal Nanak and saved the stone 
from sinking. ||4||2|| 
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ਜੈਤਸਰੀ ਮ  ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮਰੂਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥ 
I am a child knowing nothing about Your state and extent; 
I am an ignorant fool. 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਦੀਜੈ ਮਿਤ ਊਤਮ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧੁ ਿਸਆਨਾ ॥੧॥ 
O God be kind and bestow higher knowledge and change 
the ignorant to wise. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆ ਉਘਲਾਨਾ ॥ 
My mind is lazy and sleepy. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਨ ਿਮਲਾਇਓ ਗੁਰ ੁਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God united me with holy guru. Meeting with him my mind 
opened up. ||Pause|| 
ਗੁਰ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰ ੇਪਰ੍ੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥ 
O God; fill my mind with love; O beloved Your name is 
my life. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਿਜਉ ਅਮਲੀ ਅਮਿਲ ਲੁਭਾਨਾ ॥੨॥ 
O Lord I will die without Your name like an addict without 
drug. ||2|| 



ਿਜਨ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 
Those with preordained destiny from the past, fall in love 
with God. 
ਿਤਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥੩॥ 
I forever worship the feet of those who love God. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ  ਧਾਰੀ ਮੇਰ ੈਠਾਕੁਿਰ ਜਨੁ ਿਬਛੁਿਰਆ ਿਚਰੀ ਿਮਲਾਨਾ ॥ 
God became kind to me and united me with Him after a 
long separation. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੪॥੩॥ 
Blessed is the guru who taught me to recite God’s name. 
I praise him. ||4||3|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਡ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਫਲ ਲਾਿਗਬਾ ॥ 
I realized guru the greatest being. I enjoy the sweet 
Godly fruit. 
ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗ ਗਰ੍ਿਸਓ ਹ ੈਪਰ੍ਾਣੀ ਗੁਰ ਬਚਨੀ iਬਸੁ ਹਿਰ ਕਾਿਢਬਾ ॥੧॥ 
The mortal is bitten by the poisonous worldly wealth. 
Guru’s teachings take the poison out. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਸ ਲਾਿਗਬਾ ॥ 
My mind is attached to the sublime essence of God’s 
name. 
ਹਿਰ ਕੀਏ ਪਿਤਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਗੁਰ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਹਿਰ ਰਸ ੁਚਾਿਖਬਾ ॥ ਰਹਾਉ 
॥ 
God purified the sinners, uniting with the holy guru I recite 
God’s name and enjoy the taste. ||Pause|| 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਿਮਿਲਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ੂਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਲਾਿਗਬਾ ॥ 
Fortunately I met the holy guru. Meeting with him I 
attained divine state. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਸਾਂਿਤ ਪਾਈ ਹਿਰ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਇਬਾ ॥੨॥ 
The fire of greed extinguished, I became peaceful and I 
sing true praises of true God. ||2|| 
ਿਤਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਿਰ ਪਾਏ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਇਬਾ ॥ 
Those who do not meet the guru; their bad luck is 
preordained. 
ਤੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਵਿਹ ਗਰ੍ਭ ਜੋਨੀ ਸਭੁ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿਤਨ ਜਾਇਬਾ ॥੩॥ 
In love of duality they go through womb for birth and their 
life goes waste. ||3|| 
ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਿਬਮਲ ਮਿਤ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਹ ਹਮ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਇਬਾ ॥ 
O God give me pure realization that I serve the guru and 



devotee’s feet. God tastes sweet.   
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣ ਸਾਧ ਪਗ ਮਾਗੈ ਹਿਰ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਿਦਵਾਇਬਾ ॥੪॥੪॥ 
Servant Nanak begs for dust of devotee’s feet. O God be 
kind and bless me with it. ||4||4|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਿਸਓ ਿਤਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਿਰ ਬਾਂਝਾ ॥ 
Those who do not enshrine God in the mind; may their 
mothers have no children. 
ਿਤਨ ਸੁੰਞੀ ਦੇਹ ਿਫਰਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਓਇ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਕਰਾਂਝਾ ॥੧॥ 
Their lone body wanders without God’s name. They die 
crying. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਮਾਝਾ ॥ 
O my mind; recite the name of the great God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨੁ ਦੀਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru taught me divine wisdom and I realized it by 
God’s grace. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਲਜੁਿਗ ਪਦੁ ਊਤਮੁ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰ ਮਾਝਾ ॥ 
Singing God’s praises in today’s age is the highest 
worship. God is realized through the guru. 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਿਜਿਨ ਗੁਪਤੁ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਝਾ ॥੨॥ 
I praise my guru who revealed the secret of God’s name 
to me. ||2|| 
ਦਰਸਨੁ ਸਾਧ ਿਮਿਲਓ ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ ॥ 
Fortunately I met God’s devotee. All my sins are 
eliminated. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ ਹਿਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਝਾ ॥੩॥ 
I met the great banker the guru. He shared God’s many 
virtues with me. ||3|| 
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ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਗਜੀਵਿਨ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਿਰਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ॥ 
God the life of the world became kind and they enshrined 
God in their mind. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਿਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ॥੪॥੫॥ 
The justice of destiny tore the account. Nanak’s account 
is settled. ||4||5|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁ ਚਲਤੌ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ ॥ 
The fortunate found devotee’s company and the 
wandering mind became stable. 



ਅਨਹਤ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰ ਰਿਸ ਲੀੜਾ ॥੧॥ 
The infinite divine music plays and I enjoy the stream of 
God’s nectar in my mouth. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਰੂੜਾ ॥ 
O my mind recite God’s beautiful name. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਹਿਰ ਿਮਿਲਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind and body are in love with my guru. God 
embraced me. ||Pause|| 
ਸਾਕਤ ਬੰਧ ਭਏ ਹੈ ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਸੰਚਿਹ ਲਾਇ ਜਕੀੜਾ ॥ 
The faithless are attached to worldly wealth. They hoard 
wealth. 
ਹਿਰ ਕੈ ਅਰਿਥ ਖਰਿਚ ਨਹ ਸਾਕਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਿਹ ਿਸਿਰ ਪੀੜਾ ॥੨॥ 
They cannot spend it for Godly deeds. They suffer the 
pain of death. ||2|| 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਅਰਿਥ ਸਰੀਰੁ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਧ ੂਬਹੁ ਸਰਧਾ ਲਾਇ ਮੁਿਖ ਧੂੜਾ ॥ 
Those who offer themselves to Godly deeds; they apply 
the dust of the feet of the guru and devotees to their 
forehead with love. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਮਿਨ ਗੂੜਾ ॥੩॥ 
God honors them here and hereafter. They are dyed with 
God’s permanent color. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਮੇਿਲ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ॥ 
O God; unite me with Your devotees. I am their lowly 
servant. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਪਗ ਸਾਧ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪਾਖਾਣੁ ਹਿਰਓ ਮਨੁ ਮੂੜਾ 
॥੪॥੬॥ 
Servant Nanak is in love with devotee’s feet. Meeting the 
guru the devotee, this stone mind got rejuvenated. ||4||6|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ Jaitsree, Fourth Mahalla, Second 
House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
 ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Recite the name of the immortal and infinite God. 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਿਮਟੈ ਹਮਾਰਾ ॥ 
Reciting His name eliminates my sufferings. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਵਹੁ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O God; unite me with the guru. Meeting the guru attains 
happiness. ||1|| 



ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 
O my friend; sing God’s praises. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Enshrine God’s name in your mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਹੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੨॥ 
O God; say sacred words to me. God is realized through 
the guru. ||2|| 
ਮਧੁਸੂਦਨ ਹਿਰ ਮਾਧੋ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥ 
The Lord, the destroyer of demons, is my life. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 
The nectar tastes sweet to my mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O God; be kind and unite me with the guru. Guru is God. 
||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
God’s name is bestowal of happiness forever. 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਮਰੇਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
My mind is imbued with God’s love. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਹਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੭॥ 
O God; unite me with great guru. Nanak attains peace 
reciting God’s name. ||4||1||7|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥ 
Recite the name of God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 
O guru-willed; take benefit of God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਵਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ        ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Recite and worship God and enjoy reciting His name. ||1|| 
 ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਦਇਆਲੁ  ਿਧਆਹਾ ॥ 
Recite the name of merciful God. 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ॥ 
Sing God’s praises with love. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਘਮੂਿਰ ਪਾਵਹੁ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਿਗ  ਓਮਾਹਾ    ਰਾਮ ॥੨॥ 
Sing God’s praises and dance and be happy meeting 
devotee’s company. ||2|| 
ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਹਾ ॥ 
Come friends; let us go and meet God. 
ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 
Listen to the sermon of the Lord and take advantage of 



reciting His name. 
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਿਰ ਗੁਰ ਮੇਲਹੁ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O God; be kind and unite me with the guru. Meeting the 
guru I yearn for God. ||3|| 
ਕਿਰ ਕੀਰਿਤ ਜਸੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ 
Sing the praises of the immortal unfathomable Lord. 
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਵਾਹਾ ॥ 
I recite God’s name every moment. 
ਮੋ ਕਉ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਮਲੀਐ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਓਮਾਹਾ    ਰਾਮ 
॥੪॥੨॥੮॥ 
O guru the bestowal; be kind and meet Nanak. He yearns 
to worship God. ||4||2||8|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮ ੁਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥ 
I praise God the ocean of nectar with love.  
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਭੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 
My mind is drenched with God’s name by reciting His 
name. 
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਿਤ ਭਗਿਤ  ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 
I worship God every moment day and night. I enjoy 
worship through guru’s teachings. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਜਪਾਹਾ ॥ 
I recite and praise the Lord of the universe. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੀਿਤ ਸਬਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 
I got the benefit of conquering my mind and body through 
guru’s teachings. 
ਗੁਰਮਿਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਸ ਆਵਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Through guru’s teachings, the five demons come in 
control. My mind and body have yearning for God. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥ 
I recite the jewel God’s name. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 
I get the benefit of praising God. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਮਾਧੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O Lord; be kind to the poor. I yearn to recite God’s name. 
||3|| 
ਜਿਪ ਜਗਦੀਸੁ ਜਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥ 
Recite God’s name in the mind. 



ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਿਗ ਲਾਹਾ ॥ 
Get the benefit of reciting the name of the Lord of the 
universe and get the benefit in the world. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥ 
O Lord; Nanak is blessed to recite Your name and 
worship with love. ||4||3||9|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਜੁਗਾਹਾ ॥ 
You are the Yogi knowing the process of worship for 
ages. 
ਆਪੇ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਹਾ ॥ 
You sit in trance unconcerned. 
ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਨਾਿਮ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 
You are all pervading. You recite Your name with love. 
||1|| 
ਆਪੇ ਦੀਪ ਲੋਅ ਦੀਪਾਹਾ ॥ 
You are the light in every land in the universe. 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਮੁੰਦੁ ਮਥਾਹਾ ॥ 
You are guru churning the ocean. 
ਆਪੇ ਮਿਥ ਮਿਥ ਤਤੁ ਕਢਾਏ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਓਮਾਹਾ  ਰਾਮ ॥੨॥ 
You churn and find sacred jewels. You enjoy reciting 
Your jewel name. ||2|| 
ਸਖੀ ਿਮਲਹੁ ਿਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹਾ ॥ 
O friends; let us sing His praises.  
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ॥ 
O guru-willed; take advantage of reciting God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜੀ ਮਿਨ ਭਾਈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ  ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
I worship God and enjoy it. God’s name pleases me. ||3|| 
ਆਪੇ ਵਡ ਦਾਣਾ ਵਡ ਸਾਹਾ ॥ 
You are the real merchandise and the great banker. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੰੂਜੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹਾ ॥ 
The guru-willed believe in the wealth of God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਾਿਤ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ  ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥੧੦॥ 
O God; bestow the gift of Your choice on me. Nanak 
enjoys praising Your name. ||4||4||10|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Jaitsree, Fourth Mahalla: 
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸੰਿਗ ਗੁਰਾਹਾ ॥ 
Joining the congregation of the guru. 
ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਿੁਖ ਵੇਸਾਹਾ ॥ 



The guru-willed believe in the wealth of God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਿਰ ਮਧੁਸੂਦਨ ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਿਗ  ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O God the destroyer of demons I enjoy the company of 
devotees. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ਵਿਣ ਸੁਣਾਹਾ ॥ 
I listen to God’s praises and sermon. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਲਾਹਾ ॥ 
O God, be kind and unite me with the guru. 
ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਬੋਲਹ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁਣ ਜਿਪ ਓਮਾਹਾ   ਰਾਮ ॥੨॥ 
I sing God’s praises and speak His sermon. I enjoy 
reciting and praising God. ||2|| 
ਸਿਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੰੁਨ ਤੋਲਾਹਾ ॥ 
I went on pilgrimage, kept fast, offered feasts and gave 
awns. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਪੁਜਿਹ ਪੁਜਾਹਾ ॥ 
None of the above equals reciting God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਤੁਲੁ ਤੋਲੁ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮਿਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
God is too heavy to be weighed. He is realized through 
guru’s teachings. ||3|| 
ਸਿਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਜਪਾਹਾ ॥ 
All good deeds and religion are realized reciting God’s 
name. 
ਿਕਲਿਵਖ ਮੈਲੁ ਪਾਪ ਧੋਵਾਹਾ ॥ 
It washes away the sins and sufferings. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ ਊਪਿਰ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥੧੧॥ 
O God; be kind to Nanak and bestow Your name on him. 
||4||5||11|| 
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ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ Jaitsree, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਜਿਗ ਮੀਤੁ ॥ 
Does anyone know, who is your friend in this world? 
ਿਜਸੁ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸੋਈ ਿਬਿਧ ਬੂਝੈ ਤਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He whom God is kind, knows the process. His way of life 
becomes pure. ||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬਿਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸਟ ਮੀਤ ਅਰ ੁਭਾਈ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਿਮਲੇ 
ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਿਹ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ   
Mother, father, spouse, children, relatives, guru brothers 



and siblings; They are united with you due to past life’s 
dealings. No one helps in the end. ||1|| 
ਮੁਕਿਤ ਮਾਲ ਕਿਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥ 
Salvation, wealth, gold, diamond and rubies are worldly 
enjoyments. 
ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਿਬਹਾਨੀ ਅਵਧਿਹ ਤਾ ਮਿਹ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
The life is passing in egotistic deeds. One does not find 
contentment in it. ||2|| 
ਹਸਿਤ ਰਥ ਅਸਵ੍ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਣੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ ॥ 
An elephant, chariots, horses fast like wind, fourth the 
foot soldiers. 
ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਿਲਓ ਇਨ ਮਿਹ ਕਛੂਐ ਊਿਠ ਿਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ ॥੩॥ 
None of the above goes with you. You will go naked. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਤਾ ਕੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥ 
O Godly saints beloved of the Lord sing God’s praises. 
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸੰਿਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak peace here and happiness hereafter is attained 
in saint’s company. ||4||1|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦ ੇ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Third House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸਰ ੋਕਹੀਅਉ ਿਪਰ੍ਅ ਕਹੀਅਉ ॥ 
Give me the news of my beloved. 
ਿਬਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਸੁਨਤੇ ਕਹਹੁ ਸਹੁਾਗਿਨ ਸਹੀਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am wonder struck hearing many reports of Him; tell 
them to me O my happy sister soul-brides. ||1||Pause|| 
ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਬਾਹਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ॥ 
Some say God is outside and some say He is inside. 
ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਿਚਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਿਨ ਸਾਿਤ ਬੁਝਹੀਅਉ ॥੧॥ 
Do not see His form or hear about His symbol, O happy 
soul-brides, tell me the truth! ||1|| 
ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥ 
God is omnipresent, pervades in everyone. He is beyond 
staining. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸਤੰ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ॥੨॥੧॥੨॥ 
Says Nanak listen o people; He dwells on the tongues of 
the saints. ||2||1||2|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 



ਧੀਰਉ ਸੁਿਨ ਧੀਰਉ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Listen to God`s name and be at peace. ||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਨੀਰਉ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਨੀਰਉ ॥੧॥ 
See God very near; offer your life, mind and body to Him. 
||1|| 
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤੁ ਬਡ ਦਾਤਾ ਮਨਿਹ ਗਹੀਰਉ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ॥੨॥ 
Limitless infinite and great bestowal God is in you. See 
Him in your mind. ||2|| 
ਜੋ ਚਾਹਉ ਸਈੋ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਉ ਜਿਪ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ॥੩॥ 
You receive what you wish. Reciting God fulfills hopes 
and desires. ||3|| 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਦੂਿਖ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰਉ ਬੁਿਝ ਪਰ੍ਭ ਕਉ 
॥੪॥੨॥੩॥ 
Enshrine God in your mind through guru`s grace. Realize 
God and suffer no pain. ||4||2||3|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਲੋੜੀਦੜਾ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 
I seek my friend the Lord. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨੀਕੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਤਸਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Everbody; sing His praises. He abides in everbody. 
||1||Pause|| 
ਸੂਿਖ ਅਰਾਧਨੁ ਦੂਿਖ ਅਰਾਧਨੁ ਿਬਸਰੈ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ  
Recite God in pleasure and pain. Never forget Him. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੋਿਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ ਿਬਨਸੈ ਭਰਮ ੁਅੰਧਰੇਾ ॥੧॥ 
Reciting God`s name gives more light than million suns. 
The darkness of doubt disappears. ||1|| 
ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ  
In all places of worship and importance, whatever we see 
is Yours. 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰਾ ॥੨॥੩॥੪॥ 
O Nanak, one who joins saint`s company does not take 
birth again. ||2||3||4|| 
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 ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Fourth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਬ ਮ ੈਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਆ・ਗ੍ ॥ 
Now, I found peace bowing down to the guru. 



ਤਜੀ ਿਸਆਨਪ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਰੀ ਅਹੰ ਛੋਿਡਓ ਹੈ ਿਤਆ・ਗ੍ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have abandoned cleverness, forgot anxiety, and 
renounced my ego. ||1||Pause|| 
ਜਉ ਦੇਖਉ ਤਉ ਸਗਲ ਮੋਿਹ ਮੋਹੀਅਉ ਤਉ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਗੁਰ ਭਾਿਗ ॥ 
Wherever I looked, I see everything is a false attachment; 
then, I hurried to guru’s sanctuary. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਟਹਲ ਹਿਰ ਲਾਇਓ ਤਉ ਜਿਮ ਛੋਡੀ ਮੋਰੀ ਲਾਿਗ ॥੧॥ 
By His grace, God put me to serve Him. Then the devil of 
death left me alone. ||1|| 
ਤਿਰਓ ਸਾਗਰੁ ਪਾਵਕ ਕੋ ਜਉ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਵਡ ਭਾਿਗ ॥ 
I swam across the burning World Ocean luckily 
surrendering to the saint.   
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੋਰੋ ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਿਚਤੁ ਲਾਿਗ ॥੨॥੧॥੫॥ 
Attaching my mind to God’s feet servant Nanak attained 
eternal peace. ||2||1||5|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਮਿਹ ਸਿਤਗੁਰ ਿਧਆਨੁ ਧਰਾ ॥ 
I have enshrined my guru in my mind intently. 
ਿਦਰ੍ ਿੜ੍ਹਹ੍ਓ ਿਗਆਨੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਮਇਆ ਕਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By God’s grace I learned divine wisdom reciting guru’s 
lesson. ||1||Pause|| 
ਕਾਲ ਜਾਲ ਅਰੁ ਮਹਾ ਜੰਜਾਲਾ ਛੁਟਕੇ ਜਮਿਹ ਡਰਾ ॥ 
The net of death, other great entanglements and fear of 
devil of death are eliminated.  
ਆਇਓ ਦੁਖ ਹਰਣ ਸਰਣ ਕਰੁਣਾਪਿਤ ਗਿਹਓ ਚਰਣ ਆਸਰਾ ॥੧॥ 
I came to God’s refuge the destroyer of sufferings. I took 
shelter at His feet. ||1|| 
ਨਾਵ ਰੂਪ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਭਵ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਾ ॥ 
I assumed the form of a boat in devotee’s company to 
cross the terrifying world ocean. 
ਅਿਪਉ ਪੀਓ ਗਤੁ ਥੀਓ ਭਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਜਰਾ ॥੨॥੨॥੬॥ 
I attained salvation by drinking nectar. My doubts 
destroyed O Nanak. ||2||2||6|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਗੋਿਵੰਦ ਸਹਾਈ ॥ 
Whoever the Lord of the universe is kind. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਿਸਉ ਵਾ ਕਉ ਿਬਆਿਧ ਨ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He attains peace contentment and joy. He suffers no 
sickness. ||1||Pause|| 



ਦੀਸਿਹ ਸਭ ਸੰਿਗ ਰਹਿਹ ਅਲੇਪਾ ਨਹ ਿਵਆਪੈ ਉਨ ਮਾਈ ॥ 
He abides in all but detached. The worldly wealth does 
not bother him. 
ਏਕੈ ਰੰਿਗ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ॥੧॥ 
He learned from the guru. He realized and remains 
absorbed in God lovingly. ||1|| 
ਦਇਆ ਮਇਆ ਿਕਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸੇਈ ਸੰਤ ਸੁਭਾਈ ॥ 
By God’s grace and kindness, the saint intuitively 
remains detached.  
ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਿਨਸਤਰੀਐ ਿਜਨ ਰਿਸ ਰਿਸ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੨॥੩॥੭॥ 
O Nanak salvation is attained in the company of those 
who sing God’s praises with love. ||2||3||7|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਗੋਿਬੰਦ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥ 
The Lord of the universe is my life, wealth and beauty. 
ਅਿਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰ੍ਾਨੀ ਅੰਿਧਆਰੇ ਮਿਹ ਦੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mortal is intoxicated in ignorance and worldly 
attachments. God’s name is the light in the darkness. 
||1||Pause|| 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥ 
Visualizing You O my beloved Lord is fruitful. Your lotus 
feet are incomparably beautiful! 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕਰਉ ਿਤਹ ਬੰਦਨ ਮਨਿਹ ਚਰਹ੍ਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥ 
I bow in respect to Him again and again and offer my 
mind as incense to Him. ||1|| 
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੈ ਪਰ੍ਭ ਦੁਆਰੈ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ੁ  ਕਿਰ ਗਹੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਲੂਕ ॥ 
Finally I came to Your refuge O God and I am hiding in 
You. 
ਕਾਿਢ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂਪ ॥੨॥੪॥੮॥ 
Please, lift Your servant Nanak out of the pit of worldly 
fire. ||2||4||8|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਦੇਵੈ ਜੋਿਰ ॥ 
Will someone unite me with the Lord! 
ਚਰਨ ਗਹਉ ਬਕਉ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਿਹ ਪਰ੍ਾਨ ਅਕੋਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I touch His feet and praise him with my tongue and offer 
my life. ||1||Pause|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲ ਕਰਤ ਿਕਆਰੋ ਹਿਰ ਿਸੰਚੈ ਸਧੁਾ ਸੰਜੋਿਰ ॥ 
I divide my body and mind in small section that God may 



irrigate running the well with oxen.  
ਇਆ ਰਸ ਮਿਹ ਮਗਨੁ ਹੋਤ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਤੇ ਤੋਿਰ ॥੧॥ 
I am intoxicated with the sublime nectar. God saved me 
from sins by His grace. ||1|| 
ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਿਚਤਵਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਓਿਰ ॥ 
I came to Your refuge O Lord merciful to the poor and 
destroyer of sufferings. I look up to You. 
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ਅਭੈ ਪਦੁ ਦਾਨੁ ਿਸਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਿਰ ॥੨॥੫॥੯॥   
Reciting God’s name attains the gift of fearlessness; O 
Nanak, God is the breaker of bonds. ||2||5||9|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਚਤਵਤ ਬਰਸਤ ਮਹ ॥ 
The rain bird longs for the rain to fall. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਸੰਧੁ ਕਰੁਣਾ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕੋ ਨਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Worship God the ocean of kindness with love. ||1||Pause||  
ਅਿਨਕ ਸੂਖ ਚਕਵੀ ਨਹ  ਚਾਹਤ ਅਨਦ ਪੂਰਨ ਪੇਿਖ ਦਹ ॥ 
The chakvi (duck) does not want any other comfort, but to 
see You with complete happiness. 
ਆਨ ਉਪਾਵ ਨ ਜੀਵਤ ਮੀਨਾ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮਰਨਾ ਤਹ ॥੧॥ 
The fish cannot survive any other way; she dies without 
water. ||1|| 
ਹਮ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ਅਪੁਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹ 
I the orphan seek Your sanctuary O Lord; be kind to me. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਆਨ ਨ ਕਹ ॥੨॥੬॥੧੦॥ 
Nanak worships Your lotus feet, not anyone else. 
||2||6||10|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
O God; You abide in my mind body and life. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Be kind and unite me with devotee’s company O perfect, 
all-knowing God. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਠਗਉਰੀ ਿਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਿਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥ 
Whoever You cheated with love, drinks nectar 
wholeheartedly. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਨ ਹਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੧॥ 
I cannot describe their value; what power do I have? ||1|| 
ਲਾਇ ਲਏ ਲਿੜ ਦਾਸ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਉਧਰ ੇਉਧਰਨਹਾਰੇ ॥ 



He attached me to Him and saved the worthy. 
ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸਖੁੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥ 
O God; Nanak found peace reciting Your name in Your 
refuge. ||2||7||11|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਆਏ ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਸਰਣੀ ॥ 
Wandering through many lifes I came to Your sanctuary. 
ਉਧਰ ੁਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Take me out of a dark well and save. Attach me to Your 
feet. ||1||Pause|| 
 ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਿਹਨ ਿਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 
I do not know to contemplate divine wisdom or love. My 
way of life is not pure. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਅੰਚਿਲ ਲਾਵਹੁ ਿਬਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣੀ ॥੧॥ 
Please attach me to devotee’s robe that I swim across 
the terrifying river. ||1|| 
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਿਹ ਧਰਣੀ ॥ 
I do not want the sweet taste of peace wealth and worldly 
pleasure in my mind. 
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥ 
Servant Nanak is satisfied by visualizing God and wears 
the ornament of God`s name in the neck. ||2||8||12|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਮਰਹੁ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥ 
O God`s devotees, recite God in your mind. 
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਅਪਦਾ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The calamities do not come close to God`s servant. His 
deeds are fulfilled. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਿਬਨਸਿਹ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਿਨਹਚਲੁ ਗੋਿਵਦ ਧਾਮ ॥ 
Serving God, millions of obstacles are removed. God`s 
refuge is eternal.  
ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਆਦਰੁ ਦੇਵਤ ਜਾਮ ॥੧॥ 
God`s devotee has no fear. Devil of death respects him; 
||1|| 
ਤਿਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਜੋ ਕਰਣੀ ਸਈੋ ਸੋਈ ਿਬਨਸਤ ਖਾਮ ॥ 
Doing other deeds by forgetting God is temporary. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਿਬਸਰਾਮ ॥੨॥੯॥੧੩॥ 
Enshrining God`s lotus feet in the mind O Nanak attains 
eternal peace. ||2||9||13|| 



ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ 
Jaitsree, Ninth Mahalla: One Universal Creator God. 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਭੂਿਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥ 
My mind is deluded and entangled in worldly pleasure. 
ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਿਗ ਿਤਹ ਿਤਹ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever I do in greed, I get attached to it. ||1||Pause|| 
ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਿਬਖੈ ਰਸ ਰਿਚਓ ਜਸੁ ਹਿਰ ਕੋ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥ 
I did not know. I got involved in ill deeds forgetting God`s 
sublime essence. 
ਸੰਿਗ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਜਾਿਨਓ ਨਾਿਹਨ ਬਨੁ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ ॥੧॥ 
I did not know that God is with me; I went to the forest in 
His search. ||1|| 
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ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਕੋ ਿਗਆਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥ 
God the jewel is in the mind. I do not have knowledge to 
find Him. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੧॥ 
O servant Nanak; life without worshipping God goes 
waste. ||2||1|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Jaitsree, Ninth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੂ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ॥ 
O dear Lord, please, save my honor! 
ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ ਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਤੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am afraid of death. I seek Your refuge O merciful God! 
||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਪਿਤਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਫੁਿਨ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ ॥ 
I am a great sinner, foolish and greedy; now I am tired of 
committing sins. 
ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਿਬਸਰਤ ਨਾਿਹਨ ਿਤਹ ਿਚੰਤਾ ਤਨੁ ਜਾਰਾ ॥੧॥ 
I do not forget the fear of death. My mind is burning in 
that worry. ||1|| 
ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਿਤ ਕੇ ਕਾਰਿਨ ਦਹ ਿਦਿਸ ਕਉ ਉਿਠ ਧਾਇਆ ॥ 
I went in all ten directions to find the way to attain 
salvation. 
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਬਸੈ ਿਨਰੰਜਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮ ੁਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
God abides in the mind. I do not know the way to realize 
Him. ||2|| 



ਨਾਿਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਿਹਨ ਕਛੁ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥ 
I have no virtues; I did no meditation or self-discipline. 
What should I do now? 
ਨਾਨਕ ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਸਰਨਾਗਿਤ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਦੀਜੈ ॥੩॥੨॥ 
Nanak has come to Your refuge O God; bestow me with 
fearlessness. ||3||2|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Jaitsree, Ninth Mahalla: 
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਿਬਚਾਰਾ ॥ 
O mind, think of the true Lord. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਮਿਥਆ ਮਾਨੋ ਸਗਰੋ ਇਹ ੁਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Know that the whole world without God’s name is 
temporary. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕਉ ਜੋਗੀ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਿਹ ਿਤਹ ਪਾਰਾ ॥ 
The Yogis are tired of searching for Him, they could not 
find His limits. 
ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਿਨਕਿਟ ਪਛਾਨੋ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੇ ਿਨਆਰਾ ॥੧॥ 
Realize that God close by; He is beyond features or 
creed. ||1|| 
ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਤ ਮੈ ਹਿਰ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾਿਹ ਸੰਭਾਰਾ ॥ 
God’s name is sacred in the world; you never missed 
Him. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਜਗ ਬੰਦਨ ਰਾਖਹੁ ਿਬਰਦੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥੨॥੩॥ 
Nanak seeks Your refuge O praiseworthy God. Please do 
the natural deed. 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Chhant, First House: 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Chhant, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace.  
ਸਲੋਕ ॥   Hymn: 
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸੀ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਿਚਤਵਉ ਅਨਿਦਨੁ ਨੀਤ ॥ 
I am thirsty of visualizing You. I yearn for You day and 
night. 
ਖੋਿਲ੍ਹਹ੍ ਕਪਟ ਗੁਿਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਮੀਤ ॥੧॥ 
O Nanak; my mind opened up meeting the guru the Lord 
the friend. ||1|| 
ਛੰਤ ॥ Chhant: 
ਸੁਿਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ  



Listen, O my friend to my request. 
ਿਤਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਿਪਆਰੇ ਹਉ ਿਫਰਉ ਖੋਜੰਤੀਆ ॥ 
I am searching for that enticing beloved. 
ਿਤਸੁ ਦਿਸ ਿਪਆਰੇ ਿਸਰੁ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥   
O beloved tell him that I will offer my head if I could see 
Him for a moment. 
ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ॥ 
My eyes are imbued with his love, cannot live without 
Him even for a moment. 
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਿਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਜਵੈ ਿਤਸੰਤੀਆ ॥ 
My mind is attached to God like the fish to water and the 
rain bird thirsty for raindrops. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ॥੧॥ 
Servant Nanak found the perfect guru; his thirst is totally 
quenched. ||1|| 
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰ੍ਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਜੇਹੀਆ  
O beloved friend, I cannot compare with any of my 
friends. 
ਯਾਰ ਵੇ ਿਹਕੁ ਡੰੂ ਿਹਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਿਕਸੁ ਿਚਤੇਹੀਆ ॥ 
O friend, everyone is better than the next. Who do I 
befriend with? 
ਿਹਕ ਦੰੂ ਿਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਿਨਕ ਿਪਆਰੇ ਿਨਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾ ॥ 
Everyone is better than the next and in love with their 
beloved. They enjoy themselves every day. 
ਿਤਨਾ ਦੇਿਖ ਮਿਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ ਹਉ ਕਿਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 
Seeing them I hope when will I attain such virtues O 
Lord? 
ਿਜਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਡਹੀਆ ॥ 
I offer my mind to those who enticed my beloved. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਿਣ ਿਬਨਉ ਸੁਹਾਗਿਣ ਮੂ ਦਿਸ ਿਡਖਾ ਿਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥ 
Says Nanak hear my prayer o soul brides. Tell me what 
my Husband Lord looks like? ||2|| 
ਯਾਰ ਵੇ ਿਪਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਿਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ  
O beloved; God does whatever he pleases. But He has 
no desire. 
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ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਿਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਿਸ ਦਸੰਦਾ ॥ 
O friend, you enjoy your beloved; please tell me about 
Him. 



ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥ 
The fortunate who self-surrendered, found her beloved 
Lord.   
ਬਾਂਹ ਪਕਿੜ ਠਾਕੁਿਰ ਹਉ ਿਘਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥ 
The Lord took me by the arm and did not care about 
merits or demerits. 
ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਿਤਸੁ ਹਭੋ ਿਕਛੁ ਸੁਹਦੰਾ ॥ 
She wore the necklace of virtues dyed it deep red. 
Everything looks beautiful on her.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਣ ਸਾਈ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਭਤਾਰੁ ਵਸੰਦਾ ॥੩॥ 
O servant Nanak, blessed is the happy soul-bride, who 
lives with her husband. ||3|| 
ਯਾਰ ਵੇ ਿਨਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥ 
O friend, I found peace that I sought. 
ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 
I found my husband Lord, the one I wanted and I am 
honored. 
ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਿਪਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥ 
Great joy and happiness welled up, when I found ever 
joyful Husband Lord.     
ਵਡ ਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਗੁਿਰ ਿਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ ॥ 
I the fortunate met the guru in the company of devotees. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਿਪਰ੍ਅ ਅੰਿਕ ਅੰਕੁ ਿਮਲਾਈ ॥ 
All my desires are fulfilled and the lovers embraced each 
other. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥ 
Prays Nanak; I found peace which I sought, meeting with 
the guru. ||4||1|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Second House, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥ 
God is lofty, immortal and infinite. He is indescribable - 
He cannot be described. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥ 
Nanak seeks God’s refuge, who is all-powerful and 
savior.   



ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ॥ 
Keep me as You please O Lord; I am yours. 
ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਿਰਆ ॥ 
I have many demerits, they are beyond count. 
ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ  
I commit millions of crimes every day and forget it. 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਿਬਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਘਲੂੀਐ ॥ 
I am intoxicated by false attachments and useless worldly 
wealth. It dissolves by Your grace. 
ਲੂਕ ਕਰਤ ਿਬਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਪਰ੍ਭ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਿਰਆ ॥ 
I do bad deeds by hiding but God is the nearest and 
watches. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਿਢ ਭਵਜਲ ਫੇਿਰਆ ॥੧॥ 
Prays Nanak, be kind O Lord and get me out of the 
terrifying world-ocean. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਿਨਰਿਤ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਉ  
Countless are His virtues; they cannot be counted. God’s 
name is high. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥ 
This is Nanak’s prayer O Lord; bless the homeless with a 
home. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਿਹ ਜਾਈਐ ॥ 
There is no other place; where should I go? 
ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਿੜ ਸ ੋਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Twenty-four hours a day with my palms pressed together, 
I recite God.                                   
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਿਹ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਈਐ ॥ 
Obtain the fruit of you desire by reciting God’s name. 
ਤਿਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ੁਿਵਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਏਕ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥ 
Renounce pride, attachment, corruption and duality and 
attune  to One God. 
ਅਰਿਪ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਿਮਟਾਈਐ ॥ 
Offer your mind and body to God and eliminate your ego. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥ 
Prays Nanak, be kind that I merge in Your name. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 



ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾ ਕੈ ਹਾਿਥ ॥ 
O mind recite His name that controls everything. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਿਨਬਹੈ ਸਾਿਥ ॥੩॥ 
Gather the wealth of Lord’s name; O Nanak, it shall 
always be with You. ||3|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਸਾਥੀਅੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥ 
God is the only true friend; there is no other. 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥ 
God abides in all high low places of importance, water 
and land. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਧਨੀ ॥ 
Wealthy Lord dwells in water and land the bestowal of all. 
ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕੇ ਿਕਆ ਗਨੀ ॥ 
The Lord of the world and the universe has no limit; His 
virtues are unlimited; how can I count them? 
ਭਜੁ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਅਨ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥ 
Worship and seek the sanctuary of the bestowal of 
peace. There is no other like Him. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਿਤਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥ 
Prays Nanak, whoever God is kind to; attains God’s 
name.   
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ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਿਚਿਤ ਿਜ ਿਚਤਿਵਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
Whatever I thought in my mind, I received it. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥ 
O Nanak; reciting God’s name attains eternal peace. ||4|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਿਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲੇ ॥ 
Meeting with the devotees my mind is freed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਰਲੇ ॥ 
Reciting God’s name my soul merged with divine soul. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਿਮਟ ੇਿਕਲਿਬਖ ਬੁਝੀ ਤਪਿਤ ਅਘਾਿਨਆ ॥  
Reciting God’s name the sins are erased and burning fire 
extinguished. 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਨੇ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥ 
God took me by the arm and made me His own. 
ਲੈ ਅੰਿਕ ਲਾਏ ਹਿਰ ਿਮਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ॥ 



God embraced me and united with Him. The pain of birth 
death eliminated. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਿਲ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲੇ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak; God united me with Him in an instant. 
||4||2|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Jaitsree, Chhant, Fifth Mahalla: 
ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ੁਗਾਰਿਬ ਅਿਟਆ ॥ 
The worldly travelers are full of ego. 
 ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਿਟਆ ॥ 
They commit many sins dyed with worldly pleasure. 
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਅਿਭਮਾਿਨ ਬੂਡੇ ਮਰਣੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵਏ ॥ 
They have drowned in greed, false attachment and pride. 
They forgot death. 
ਪੁਤਰ੍  ਿਮਤਰ੍ ਿਬਉਹਾਰ ਬਿਨਤਾ ਏਹ ਕਰਤ ਿਬਹਾਵਏ ॥ 
Children, friends, worldly occupations and spouse; they 
spend their life talking about these.   
ਪੁਿਜ ਿਦਵਸ ਆਏ ਿਲਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖੁ ਧਰਮ ਦੂਤਹ ਿਡਿਠਆ ॥ 
The predetermined time has come; pain and faith and 
devil of death are in front. 
ਿਕਰਤ ਕਰਮ ਨ ਿਮਟੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਨਹੀ ਖਿਟਆ ॥੧॥ 
O Nanak; your past actions cannot be erased. You did 
not earn wealth of God’s name.||1|| 
ਉਦਮ ਕਰਿਹ ਅਨੇਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਗਾਵਹੀ ॥ 
He makes all sorts of efforts, but does not sing God’s 
name. 
ਭਰਮਿਹ ਜੋਿਨ ਅਸੰਖ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਆਵਹੀ ॥ 
He wanders around in countless lifes; he dies, only to be 
born again. 
ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨ ਆਵਏ  
Do not know what species; like animals, birds, stones 
and trees; cannot count how many. 
ਬੀਜੁ ਬੋਵਿਸ ਭੋਗ ਭੋਗਿਹ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਵਏ  
You harvest what you seed. You get what you earn. 
ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਹਾਰੰਤ ਜੂਐ ਪਰ੍ਭੂ ਆਿਪ ਨ ਭਾਵਹੀ  
You are losing your life in a gamble. Even God does not 
like it. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮਿਹ ਭਰ੍ਮਾਏ ਿਖਨੁ ਏਕੁ ਿਟਕਣੁ ਨ ਪਾਵਹੀ ॥੨॥ 
Prays Nanak, the mortal wanders in doubt; cannot stay 
put even for a moment. ||2|| 



ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਿਬਤੀਿਤ ਜਰੁ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆ ॥ 
Youth has passed and old age has come. 
ਕਰ ਕੰਪਿਹ ਿਸਰੁ ਡੋਲ ਨੈਣ ਨ ਡੀਿਠਆ ॥ 
The hands tremble, the head shakes, and the eyes do 
not see. 
ਨਹ ਨੈਣ ਦੀਸੈ ਿਬਨੁ ਭਜਨ ਈਸੈ ਛੋਿਡ ਮਾਇਆ ਚਾਿਲਆ ॥ 
The eyes do not see, without worshipping God; he 
departs leaving worldly wealth behind. 
 ਕਿਹਆ ਨ ਮਾਨਿਹ ਿਸਿਰ ਖਾਕੁ ਛਾਨਿਹ ਿਜਨ ਸੰਿਗ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜਾਿਲਆ ॥ 
He burnt his mind and body for those; who do not listen 
to him; they throw dust on his head. 
ਸਰ੍ੀਰਾਮ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹ ਿਨਮਖ ਮਨ ਮਿਹ ਵੂਿਠਆ ॥ 
He never loved the infinite God in his mind at all. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਿਟ ਕਾਗਰ ਿਬਨਸ ਬਾਰ ਨ ਝੂਿਠਆ ॥੩॥ 
Prays Nanak, millions of papers  are destroyed in a 
moment. It is not a lie. ||3|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥ 
Nanak has come to the sanctuary of Lord’s lotus feet. 
ਦੁਤਰੁ ਭੈ ਸੰਸਾਰੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਤਰਾਇਆ ॥ 
God carried Him across the impassable, terrifying world-
ocean. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਗੇ ਭਜੇ ਸਰ੍ੀਧਰ ਕਿਰ ਅੰਗੁ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤਾਿਰਆ ॥ 
Joining devotee’s company I recited God; God made me 
his own and saved me. 
ਹਿਰ ਮਾਿਨ ਲੀਏ ਨਾਮ ਦੀਏ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
God accepted me and bestowed His name on me. He did 
not think of anything else.  
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਮਿਨ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ 
I realized the priceless treasure the infinite Lord of my 
choice.  
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥੪॥੨॥੩॥ 
Prays Nanak, I am satisfied forever; I ate the food of 
Lord’s name. ||4||2||3|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਿਲ 
Jaitsree, Fifth Mahalla, Vaar with Hymns: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਆਿਦ ਪੂਰਨ ਮਿਧ ਪੂਰਨ ਅੰਿਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥ 



God is perfect from the beginning, in the middle and to 
the end. 
ਿਸਮਰੰਿਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ੍ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸੁਰਹ ॥੧॥ 
All saints recite God the destroyer of sins O Nanak. 
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ਪੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸਨੁਾਵਨੋ ਮਨ ਮਿਹ ਿਦਰ੍ੜੀਐ ਸਾਚੁ  
See, hear, speak and implant the true Lord in your mind. 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬਤਰ੍ ਮ ੈਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਚੁ ॥੨॥ 
He is all-pervading O Nanak, get imbued in God’s love. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਸੋਈ  
Sing the praise of One Lord; He abides in all. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭੁ ਜੋ ਕਰੇ ਸ ੁਹੋਈ ॥ 
God is the cause of causes. Whatever he does happens. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਦਾ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
He creates and destroys in a moment. No one is without 
Him. 
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਿਵਆ ਸਭ ਲੋਈ  
He pervades the continents, solar systems, underworld, 
islands and the whole worlds. 
ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਿਨਰਮਲ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥ 
Whoever He inspires realizes Him and becomes pure. 
||1|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਰਚੰਿਤ ਜੀਅ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ ॥ 
God creates the being through mother`s womb. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਨ ਿਬਨਾਸਨੰ ॥੧॥ 
O Nanak, the fetus recites God in every breath so that 
the heat of the womb does not destroy him. ||1|| 
ਮੁਖੁ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਇ ॥ 
With its head down, feet up, it dwells in that slimy place. 
ਨਾਨਕ ਸ ੋਧਣੀ ਿਕਉ ਿਵਸਾਿਰਓ ਉਧਰਿਹ ਿਜਸ ਦੈ ਨਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, why do you forget the master? Whose Name 
saves us? ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਰਕਤੁ ਿਬੰਦੁ ਕਿਰ ਿਨੰਿਮਆ ਅਗਿਨ ਉਦਰ ਮਝਾਿਰ ॥ 
From egg and sperm, you were conceived, and placed in 
the heat of the womb. 



ਉਰਧ ਮੁਖੁ ਕੁਚੀਲ ਿਬਕਲੁ ਨਰਿਕ ਘੋਿਰ ਗੁਬਾਿਰ  
Head downwards, you are weak and filthy and live in the 
dark hell. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੂ ਨਾ ਜਲਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਉਰ ਧਾਿਰ  
Enshrining and reciting God in the mind and body, you do 
not burn there. 
ਿਬਖਮ ਥਾਨਹੁ ਿਜਿਨ ਰਿਖਆ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਿਵਸਾਿਰ ॥ 
He saved you in that terrible place; do not ever forget 
Him; 
ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰਤ ਸਖੁੁ ਕਦੇ ਨਾਿਹ ਜਾਸਿਹ ਜਨਮੁ ਹਾਿਰ ॥੨॥ 
Forgetting God, you never find peace; you lose your life 
and depart. ||2|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਮਨ ਇਛਾ ਦਾਨ ਕਰਣੰ ਸਰਬਤਰ੍ ਆਸਾ ਪੂਰਨਹ  
He grants our wish and fulfills all our hopes. 
ਖੰਡਣੰ ਕਿਲ ਕਲੇਸਹ ਪਰ੍ਭ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਦੂਰਣਹ ॥੧॥ 
He destroys pain and suffering; recite God O Nanak, He 
is not far. ||1|| 
ਹਿਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਹ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਤੈ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ਨੇਹੁ ॥ 
Love Him, with whom you enjoy Godly pleasures. 
ਸੋ ਸਹੁ ਿਬੰਦ ਨ ਿਵਸਰਉ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਸੁੰਦਰੁ ਰਿਚਆ ਦੇਹੁ ॥੨॥ 
Do not forget that Lord even for a moment O Nanak; He 
created this beautiful body. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
He gave you your soul, life, body and wealth; He gave 
you pleasures to enjoy. 
ਿਗਰ੍ਹ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸੁ ਦੀਏ ਰਿਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥ 
He gave you households, mansions, chariots and horses; 
He created you with good destiny. 
ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ ॥ 
He gave you children, spouse, friends and servants; God 
is the great giver. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਲਿਹ ਜਾਿਹ ਿਵਜੋਗ  
Reciting God the body and mind get rejuvenated and 
sorrows depart. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਮਹ ੁਿਬਨਸੇ ਸਿਭ ਰੋਗ ॥੩॥ 
In the company of devotees sing the praises of God; all 
your sickness shall vanish. ||3|| 



ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਕੁਟੰਬ ਜਤਨ ਕਰਣੰ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕ ਉਦਮਹ  
He works hard for his family; for the sake of worldly 
wealth he makes countless efforts. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਾਵ ਹੀਣੰ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰਤ ਤੇ ਪਰ੍ੇਤਤਹ ॥੧॥ 
Without devotional worship of the Lord, O Nanak, 
forgetting God he is a ghost. ||1|| 
ਤੁਟੜੀਆ ਸਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਜੋ ਲਾਈ ਿਬਅੰਨ ਿਸਉ ॥ 
That love which is established with any other than the 
Lord will break. 
ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰੀਿਤ ਸਾਂਈ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ॥੨॥ 
O Nanak, to fall in love with God is the true way. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸੁ ਿਬਸਰਤ ਤਨੁ ਭਸਮ ਹੋਇ ਕਹਤੇ ਸਿਭ ਪਰ੍ੇਤੁ ॥ 
Forgetting Him, one’s body turns to ashes and everyone 
calls him a ghost. 
ਿਖਨੁ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਬਸਨ ਨ ਦੇਵਹੀ ਿਜਨ ਿਸਉ ਸੋਈ ਹੇਤੁ ॥ 
All those who you loved, do not let you stay at home even 
for a moment.  
ਕਿਰ ਅਨਰਥ ਦਰਬੁ ਸੰਿਚਆ ਸੋ ਕਾਰਿਜ ਕੇਤੁ  
He gathers wealth committing sins; what good is it? 
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮ ਇਹ ੁਖੇਤੁ ॥ 
As you sow so shall you reap, the body is the land of 
destiny 
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ ਜੋਨੀ ਭਰਮੇਤੁ ॥੪॥ 
The thankless forgot God and wander in different lifes. 
||4|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਕੋਿਟ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨੰ ਅਿਨਕ ਸਧੋਨ ਪਿਵਤਰ੍ਤਹ 
Millions of awns, baths, and many other ceremonies 
performed to purify;  
ਉਚਰੰਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਸਰਬ ਪਾਪ ਿਬਮੁਚਤੇ ॥੧॥ 
O Nanak saying God, God from the tongue; all sins are 
erased.    
ਈਧਣੁ ਕੀਤੋਮੂ ਘਣਾ ਭੋਰੀ ਿਦਤੀਮੁ ਭਾਿਹ ॥ 
I gathered lot of firewood, and applied a tiny flame to light 
it. 
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ਮਿਨ ਵਸੰਦੜੋ ਸਚੁ ਸਹ ੁਨਾਨਕ ਹਭੇ ਡੁਖੜੇ ਉਲਾਿਹ ॥੨॥ 
My true Lord abides in the mind and all my sufferings are 
removed. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕੋਿਟ ਅਘਾ ਸਿਭ ਨਾਸ ਹੋਿਹ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
Millions of sins are erased by reciting Lord’s name. 
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਫਲ ਪਾਈਅਿਹ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ  
Obtain the fruit of your choice singing God’s praises. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਟੀਅਿਹ ਿਨਹਚਲ ਸਚੁ ਥਾਉ  
The fear of birth and death is eradicated and attain 
eternal place. 
ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਹਿਰ ਚਰਣ ਸਮਾਉ ॥ 
If it is pre-ordained, one is absorbed in Lord’s lotus feet. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੫॥ 
O God; protect me by Your grace. Nanak praises You. 
||5|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਿਗਰ੍ਹ ਰਚਨਾ ਅਪਾਰੰ ਮਿਨ ਿਬਲਾਸ ਸੁਆਦੰ ਰਸਹ  
They enjoy unlimited pleasures and sublime taste  at 
home. 
ਕਦਾਂਚ ਨਹ ਿਸਮਰੰਿਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੰਤ ਿਬਸਟਾ ਿਕਰ੍ਮਹ ॥੧॥ 
They never recite God; O Nanak, they are like filthy 
worms.   
ਮੁਚੁ ਅਡੰਬਰੁ ਹਭੁ ਿਕਹੁ ਮੰਿਝ ਮਹੁਬਿਤ ਨੇਹ ॥ 
What good is the love of show business. 
ਸੋ ਸਾਂਈ ਜ ਿਵਸਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥੨॥ 
The body which forgets God, O Nanak, shall be reduced 
to ashes. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰ ੇ॥ 
He may enjoy a beautiful bed, countless pleasures and 
all sorts of enjoyments. 
ਿਗਰ੍ਹ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ॥ 
He owns gold, pearls, rubies and enjoys fragrance of 
sandalwood. 
ਮਨ ਇਛ ੇਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
He enjoys pleasures of his desire and has no suffering at 
all. 



ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਵਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ ॥ 
But if he does not remember God, he is like a worm in 
filth. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਸਾਂਿਤ ਹੋਇ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੬॥ 
Without God’s name, there is no peace. How can the 
mind find peace? ||6|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਬਰਹੰ ਖੋਜੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਦਹ ਿਦਸਹ  
One who loves Lord’s lotus feet searches for Him in ten 
directions. 
ਿਤਆਗੰਤ ਕਪਟ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧॥ 
He renounces the deceptive illusion of worldly wealth, 
and enjoys in the company of devotees O Nanak. ||1|| 
ਮਿਨ ਸਾਂਈ ਮੁਿਖ ਉਚਰਾ ਵਤਾ ਹਭੇ ਲੋਅ ॥ 
God’s name in the mind and recites from the mouth; he is 
accepted everywhere. 
ਨਾਨਕ ਹਿਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂਿੜਆ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, all show business is false; I live by listening to 
God’s praise. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder:      
ਬਸਤਾ ਤੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਿਭ ਿਛੰਨਾ ॥ 
He dwells in a broken-down shack, in tattered clothes, 
ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ਨ ਆਦਰੋ ਉਿਦਆਨ ਭਰ੍ਿਮੰਨਾ ॥ 
He has no caste no honor or status. He wanders in the 
wild.  
ਿਮਤਰ੍ ਨ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪ ਹੀਣ ਿਕਛੁ ਸਾਕੁ ਨ ਿਸੰਨਾ ॥ 
He is without a friend, without wealth, beauty, relatives or 
relations. 
ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਿਭੰਨਾ  
He who is drenched with God`s name is the emperor of 
the whole world. 
ਿਤਸ ਕੀ ਧੂਿੜ ਮਨੁ ਉਧਰ ੈਪਰ੍ਭੁ ਹੋਇ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨਾ ॥੭॥ 
With the dust of his feet, the mind attains salvation and 
God becomes happy with him. ||7|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਅਿਨਕ ਲੀਲਾ ਰਾਜ ਰਸ ਰੂਪੰ ਛਤਰ੍ ਚਮਰ ਤਖਤ ਆਸਨੰ ॥ 
Many pleasures, power, joy, beauty, canopies, cooling 
fans and throne to sit on; 
ਰਚੰਿਤ ਮੂੜ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧਹ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 



The foolish, ignorant and blind are engrossed in these 
things. O Nanak, the worldly wealth is like a dream. ||1|| 
ਸੁਪਨੈ ਹਿਭ ਰੰਗ ਮਾਿਣਆ ਿਮਠਾ ਲਗੜਾ ਮੋਹ ੁ॥ 
In a dream, he enjoys and emotional attachment seems 
sweet to him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੀਆ ਸੁੰਦਿਰ ਮਾਇਆ ਧਰ੍ੋਹੁ ॥੨॥ 
O Nanak, without God`s name, the beauty of worldly 
wealth is enticing. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਮੂਰਿਖ ਲਾਇਆ ॥ 
The fool attaches his mind to the dream. 
ਿਬਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ ਜਾਗਤ ਭਖਲਾਇਆ ॥ 
When he gets up; the kingdom and enjoyments 
disappear and he is puzzled. 
ਆਰਜਾ ਗਈ ਿਵਹਾਇ ਧੰਧੈ ਧਾਇਆ ॥ 
He spent his life chasing after worldly affairs. 
ਪੂਰਨ ਭਏ ਨ ਕਾਮ ਮੋਿਹਆ ਮਾਇਆ ॥ 
His works are not completed, he is enticed by worldly 
pleasure. 
ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਜੰਤੁ ਜਾ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥੮॥ 
What can the poor creature do? The Lord has deluded 
him.   
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਬਸੰਿਤ ਸਵ੍ਰਗ ਲੋਕਹ ਿਜਤਤੇ ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਹ ॥ 
They may live in heavenly realms and conquer the nine 
regions of the world. 
ਿਬਸਰੰਤ ਹਿਰ ਗੋਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਿਦਆਨ ਭਰਮਣਹ ॥੧॥ 
Forgetting the Lord of the world, O Nanak, they wander in 
the wilderness. ||1|| 
ਕਉਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਿਸਆ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਸੁ ਨਾਉ  
In the midst of millions of plays and entertainments, he 
does not miss God`s name. 
ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜੁ ਸੋਈ ਥਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak, it is equal to a million hells and their home is 
deserted. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਿਦਆਨ ਨਗਰ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥ 
He sees the terrible wilderness as a city. 
ਝੂਠ ਸਮਗਰ੍ੀ ਪੇਿਖ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਿਨਆ ॥ 



Seeing the false wealth, he thought it was true. 
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ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਫਰਿਹ ਦੇਵਾਿਨਆ ॥ 
Engrossed in lust, anger and ego, he wanders around 
insane. 
ਿਸਿਰ ਲਗਾ ਜਮ ਡੰਡੁ ਤਾ ਪਛੁਤਾਿਨਆ ॥ 
When the devil of death hits him on the head with his 
club, he regrets. 
ਿਬਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਿਫਰੈ ਸੈਤਾਿਨਆ ॥੯॥ 
Without the perfect guru, he  wanders like a devil. ||9|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ ॥ 
Power, beauty, wealth and pride of good ancestry, are 
fraud. 
ਸੰਚੰਿਤ ਿਬਿਖਆ ਛਲੰ ਿਛਦਰ੍ ੰ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ॥੧॥ 
One may gather poison through deception and fraud, O 
Nanak, but without the Lord, nothing shall go with him in 
the end. ||1|| 
ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ ਤੰੁਮਾ ਿਦਸਮੁ ਸੋਹਣਾ ॥ 
Seeing the bitter melon’s beautiful look, he is deceived. 
ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਿਥ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 
It is not worth half a shell O Nanak, the worldly wealth 
does not go with you. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲੈ ਸੋ ਿਕਉ ਸੰਜੀਐ ॥ 
Why to collect that which does not go with you. 
ਿਤਸ ਕਾ ਕਹੁ ਿਕਆ ਜਤਨੁ ਿਜਸ ਤੇ ਵੰਜੀਐ ॥ 
What can you do to the one which is going to be lost? 
ਹਿਰ ਿਬਸਿਰਐ ਿਕਉ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੰਜੀਐ  
How can you be satisfied forgetting God and dye yourself 
with love? 
ਪਰ੍ਭੂ ਛੋਿਡ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਿਕ ਸਮੰਜੀਐ ॥ 
Attaching to other things forgetting God takes one to hell. 
ਹੋਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ ॥੧੦॥ 
O merciful God, be kind and eliminate Nanak’s concern. 
||10|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਿਮਸਟ ੰਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਿਮਸਟੰ ਨਚ ਿਮਸਟ ੰਸੁਖ ਮਾਇਆ ॥ 
The happiness of ruling, enjoyment of taste and joy of 



worldly wealth are not sweet.  
ਿਮਸਟ ੰਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਮਸਟ ੰਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੰ ॥੧॥ 
Visualizing God in the company of devotee’s O servant 
Nanak is sweet. ||1|| 
ਲਗੜਾ ਸ ੋਨੇਹੁ ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਰਿਤਆ ॥ 
My mind is imbued with that love. 
ਿਵਧੜੋ ਸਚ ਥੋਿਕ ਨਾਨਕ ਿਮਠੜਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥੨॥ 
I am pierced by it all the way O Nanak; the master is very 
sweet. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਤਨ ਕਉ ਮੀਠਾ  
Nothing seems sweet to His devotees, except God. 
ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਿਭ ਫੀਿਕਆ ਕਿਰ ਿਨਰਨਉ ਡੀਠਾ ॥ 
All other tastes are bland; I tested them all. 
ਅਿਗਆਨੁ ਭਰਮ ੁਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥ 
Guru became my lawyer and my ignorance and doubt got 
erased. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ  
My mind is pierced by God’s lotus feet like the deep red 
color of love. 
ਜੀਉ ਪਰ੍ਾਣ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਰ੍ਭੂ ਿਬਨਸੇ ਸਿਭ ਝੂਠਾ ॥੧੧॥ 
My soul, life, body and mind belong to God; all falsehood 
has left me. ||11|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਿਤਅਕਤ ਜਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਮੀਨੰ ਨਹ ਿਤਆਿਗ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲਹ ॥ 
The fish dies leaving water; the rain bird dies without the 
raindrop from the cloud. 
ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰ ਅਿਲ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਬਾਸਨਹ ॥ 
Intuitively the deer is pierced by arrow enticed by the 
sound and so  the bumblebee dies enticed by fragrance. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਿਤ ਸੰਤਹ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤੇ ॥੧॥ 
The saints are enticed by Lord’s lotus feet; O Nanak, they 
want nothing else. ||1|| 
ਮੁਖੁ ਡੇਖਾਊ ਪਲਕ ਛਿਡ ਆਨ ਨ ਡੇਊ ਿਚਤੁ ॥ 
Show me Your face for a moment O Lord, I will not offer 
my mind to anyone else. 
ਜੀਵਣ ਸੰਗਮੁ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ ਿਮਤੁ ॥੨॥ 
God is my life O Nanak. He is the friend of the saints. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 



ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਿਕਉ ਜੀਵਣੁ ਪਾਵੈ  
As the fish cannot survive without water; 
ਬੂੰਦ ਿਵਹੂਣਾ ਚਾਿਤਰ੍ਕੋ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ ॥ 
Without the rain drops the rain bird cannot be satisfied? 
ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਿਹ ਬੇਿਧਆ ਸਨਮੁਖ ਉਿਠ ਧਾਵੈ ॥ 
The deer pierced by the sound runs towards it. 
ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਿਮਿਲ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ  
The bumble bee greedy of flower’s fragrance; finds 
trapped in it. 
ਿਤਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੈ ਦੇਿਖ ਦਰਸੁ ਅਘਾਵੈ ॥੧੨॥ 
Same way the humble servants love God and get 
satisfaction visualizing Him. ||12|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਿਚਤਵੰਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲੰ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਅਰਾਧਨਹ  
They contemplate Lord’s lotus feet and recite His name 
with every breath. 
ਨਹ ਿਬਸਰੰਿਤ ਨਾਮ ਅਚੁਤ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੧॥ 
They do not forget the name of the immortal transcendent 
Lord who fulfills their hopes. ||1|| 
ਸੀਤੜਾ ਮੰਨ ਮੰਝਾਿਹ ਪਲਕ ਨ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ ॥ 
He is sewed in my mind; He is never outside even for a 
moment. 
ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਿਨਬਾਿਹ ਸਦਾ ਪੇਖੰਦੋ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥ 
O Nanak; God fulfills my desires. He looks after me all 
the time. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ ॥ 
Lord of the universe fulfills the desire of the desirous. 
ਿਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ ॥ 
Meeting the Lord of the universe, one never feels sorrow. 
ਦਹੇੁ ਦਰਸੁ ਮਿਨ ਚਾਉ ਲਿਹ ਜਾਿਹ ਿਵਸੂਰੀਐ ॥ 
O God; visualize yourself to me so that my pain goes 
away. 
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ਹੋਇ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਰੀਰੁ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ ॥ 
The body is sanctified, by the dust of Your feet. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ ॥੧੩॥ 
O supreme Lord divine guru, You are always with me 
close by.   



ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਿਤ ਨਾਮੰ ਸਰ੍ਵਣੰ ਸਨੰੁਿਤ ਸਬਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤਹ ॥ 
My tongue recites God following guru’s sacred teachings. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੰ ਿਜਨਾ ਿਧਆਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮਣਹ ॥੧॥ 
Nanak praises those who recite God’s name with love. 
||1|| 
ਹਿਭ ਕੂੜਾਵੇ ਕੰਮ ਇਕਸ ੁਸਾਈ ਬਾਹਰੇ ॥ 
All concerns beyond God’s realm are false. 
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਧੰਨੁ ਿਜਨਾ ਿਪਰਹੜੀ ਸਚ ਿਸਉ ॥੨॥ 
O Nanak, people who love God are great. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨਾ ਿਜ ਸੁਨਤੇ ਹਿਰ ਕਥਾ ॥ 
I admire those who listen to God’s discourse. 
ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਰਧਾਨ ਿਨਵਾਵਿਹ ਪਰ੍ਭ ਮਥਾ ॥ 
Those who bow down in respect to God are the highest 
of all. 
ਹਿਰ ਜਸ ੁਿਲਖਿਹ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹਿਹ ਸ ੇਹਥਾ ॥ 
The hands that write God’s praises are beautiful. 
ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਿਵਤਰ੍ ਚਾਲਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਥਾ ॥ 
The feet that walk on God`s sacred path are sacred. 
ਸੰਤਾਂ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰੁ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥੧੪॥ 
Salvation attained in the company of saints and all 
sufferings removed. ||14|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਭਾਵੀ ਉਦੋਤ ਕਰਣੰ ਹਿਰ ਰਮਣੰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਨਹ  
The enlightenment attained by reciting God by good luck. 
ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ ਭੇਟੰ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਸ ੋਮਹੂਰਤਹ ॥੧॥ 
The moment when one visualizes God is a fruitful 
moment O Nanak; ||1|| 
ਕੀਮ ਨ ਸਕਾ ਪਾਇ ਸੁਖ ਿਮਤੀ ਹੂ ਬਾਹਰੇ ॥ 
Its value cannot be estimated; the peace it brings is 
beyond measure. 
ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਤੁ ਿਮਲੰਦੜੋ ਮਾ ਿਪਰੀ ॥੨॥ 
O Nanak, when God is realized that time is auspicious. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੁ ਕਉਣੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਪਾਈ  
Tell me; what is that time, when I find God? 
ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਿਮਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥ 



Blessed and auspicious is that moment, when the Lord of 
the universe is realized. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਕੈ ਮਨ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥ 
Reciting God twenty-four hours a day, fulfills the desires 
of mind. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗੁ ਹੋਇ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ॥ 
It is my good fortune to meet the company of devotees. I 
bow and touch their feet. 
ਮਿਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥੧੫॥ 
My mind is thirsty of seeing God. Nanak yearns for it; 
||15|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਿਬੰਦਹ ਸਰਬ ਦੋਖ ਿਨਵਾਰਣਹ  
The Lord of the universe is the purifier of sinners; He 
eliminates all sufferings. 
ਸਰਿਣ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨਹ ਜਪੰਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥੧॥ 
O Nanak, the braves recite God in  God`s refuge. ||1|| 
ਛਿਡਓ ਹਭੁ ਆਪੁ ਲਗੜੋ ਚਰਣਾ ਪਾਿਸ ॥ 
Renouncing all self-conceit, I fell to Lord’s feet. 
ਨਠੜੋ ਦੁਖ ਤਾਪੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਪੇਖੰਿਦਆ ॥੨॥ 
O Nanak the fever of sufferings ran away visualizing God. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਿਹ ਪਏ ਦੁਆਿਰਆ ॥ 
Unite with me with You O merciful Lord; I have fallen at 
Your door. 
ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰ੍ਮਤ ਬਹੁ ਹਾਿਰਆ ॥ 
O merciful to the meek, save me; I am tired of wandering. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਿਬਰਦੁ ਹਿਰ ਪਿਤਤ ਉਧਾਿਰਆ ॥ 
It is Your nature to love Your devotees and save the 
sinners. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਿਬਨਉ ਮੋਿਹ ਸਾਿਰਆ ॥ 
I have no one without You. I offer my prayer to You. 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਿਰਆ ॥੧੬॥ 
O merciful Lord; save me from the worldly ocean. ||16|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਸੰਤ ਉਧਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਹ ॥ 
The saints attain salvation by reciting and singing the 
praises of the universal God. 



ਿਨਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੧॥ 
One becomes pure in saint`s company taking God`s 
support O Nanak. ||1|| 
ਚੰਦਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸਰਦ ਰੁਿਤ ਮੂਿਲ ਨ ਿਮਟਈ ਘਾਂਮ ॥ 
The sandalwood, the moon or the winter season do not 
eliminate the heat. 
ਸੀਤਲੁ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 
O Nanak; soothing comes by reciting God`s name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ ॥ 
Through the support of Lord’s lotus feet, all beings are 
saved. 
ਸੁਿਣ ਪਰਤਾਪੁ ਗੋਿਵੰਦ ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਮਨ ॥ 
Hearing the glory of the Lord of the universe, the mind 
becomes carefree. 
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਿਲ ਸੰਿਚਆ ਨਾਮੁ ਧਨ ॥ 
Nothing falls short collecting God`s name. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਡੈ ਪੁਨ ॥ 
Doing good deeds obtains the company of saints. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਨਤ ਸੁਨ ॥੧੭॥ 
Recite and listen to God`s praises twenty-four hours a 
day.   
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਦਇਆ ਕਰਣੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨਹ ॥ 
Saying God`s name obtains God`s grace and the 
sufferings are eliminated. 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਹ ਨਾਨਕ ਿਲਪਤ ਨ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 
By God`s grace the worldly wealth does not bother O 
Nanak.   


