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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 ।। 
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ਭਾਿਹ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਿਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ  
The burning fire is extinguished by God`s grace. 
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਪ ॥੨॥ 
Recite God O Nanak, who created the universe. ||2|| 
ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The mind and body become content, finding the perfect Lord. 
ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਿਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ ॥੧੮॥ 
One is saved, along with his family, and entire dynasty. ||18|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥  
Guru is God. 
ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧॥ 
O Nanak; guru is kind, does everything, he is the savior of 
sinners. ||1|| 
ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਿਰ ਬੋਿਹਥੈ ਤਾਿਰਅਮੁ ॥ 
The guru is the boat to cross over the dangerous, treacherous, 
unfathomable world-ocean. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਿਗਆ ॥੨॥ 
O Nanak, falling at guru`s feet all deeds are fulfilled.  
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਿਜਸੁ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਜਪੇ ॥ 
Blessed is the guru; in his company we recite God. 
ਗੁਰ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤ ਅਵਗੁਣ ਸਿਭ ਛਪੇ ॥ 
When the guru becomes kind, one’s demerits are dispelled. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚਹੁ ਉਚ ਥਪੇ ॥ 
The supreme Lord raises the lowly to a high. 
ਕਾਿਟ ਿਸਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਲੀਨੇ ਅਪ ਦਸੇ ॥ 
Cutting away the rope of worldly wealth He makes us His own 
slaves. 
ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਜਸੇ ॥੧੯॥ 
One sings unlimited praises of God with his tongue. ||19|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn:       
ਿਦਰ੍ਸਟੰਤ ਏਕੋ ਸੁਨੀਅੰਤ ਏਕੋ ਵਰਤੰਤ ਏਕੋ ਨਰਹਰਹ ॥ 
I see one Lord; I hear one Lord; one Lord is all-pervading. 
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਜਾਚੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹ ॥੧॥ 
Nanak begs for the gift of God`s name O kind Lord, please 



grant Your grace. ||1|| 
ਿਹਕੁ ਸੇਵੀ ਿਹਕੁ ਸੰਮਲਾ ਹਿਰ ਇਕਸੁ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
I serve one Lord, I recite one Lord and I offer my prayer to one 
Lord. 
ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰਾਿਸ ॥੨॥ 
Nanak collected the wealth of invaluable God`s name, it is the 
true wealth. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਇਕੁ ਏਹੁ ॥ 
God is one. He is merciful and infinite and perfect.   
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਦੂਜਾ ਕਹਾ ਕੇਹੁ ॥ 
He is everything. Who else can we say? 
ਆਿਪ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਨੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਲੇਹੁ ॥ 
God bestows the gift and He receives it as well. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮੁ ਸਭੁ ਿਨਹਚਲੁ ਤੁਧੁ ਥੇਹੁ ॥ 
Everyone comes and goes by Your command. Only You are 
eternal. 
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥੨੦॥੧॥ 
Nanak begs for this gift; please grant me Your name by Your 
grace. ||20||1|| 
ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ 
Jaitsree, the sermon Of Devotees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 
The yogi does not know anything. 
 ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਿਥ ਿਬਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
My mind is sold to the worldly pleasure. ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
O guru; You are called the master of the world. 
ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਿਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ ॥੧॥ 
I am called a lustful being in today`s age. ||1|| 
ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥ 
The five senses have corrupted my mind. 
ਪਲੁ ਪਲੁ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰੁ ਪਾਿਰਓ ॥੨॥ 
They created distance between me and God every moment. 
||2|| 
ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥ 
Wherever I look, I see suffering. 



ਅਜ ਨ ਪਤਯਾਇ ਿਨਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 
I did not read but the Vedas are witness. ||3|| 
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਉਮਾਪਿਤ ਸਵ੍ਾਮੀ ॥ 
Gautam’s wife and the Lord Indra mated; 
ਸੀਸੁ ਧਰਿਨ ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਂਮੀ ॥੪॥ 
Due to lust she was cut into hundred pieces and her head fell 
to the ground. ||4|| 
ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਬਧੁ ਕਿਰ ਮਾਿਰਓ ॥ 
These demons insult me. 
ਬਡੋ ਿਨਲਾਜੁ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਹਾਿਰਓ ॥੫ ॥ 
They are shameless. They still do not give up. ||5|| 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ ॥ 
Says Ravi Daas, what can I do now? 
ਿਬਨੁ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਿਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ ॥੬॥੧॥ 
Other than God; whose refuge should I seek!  ||6||1|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜਾ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ਨ ਿਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ 
When God becomes kind then worldly wealth does not bother. 
ਕੋਿਟ ਅਘਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਿਰ ਇਕੁ ਿਧਆਇਆ  
Millions of sins are eliminated, by reciting the name of one 
Lord. 
ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ॥ 
The body becomes pure, bathing in the dust of the feet of 
Lord’s servants. 
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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 ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Todee, Chau-Padas, Fourth Mahalla, First House: 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 
My mind cannot survive without God. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਭਵਜਿਲ ਫੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God love of my life, unite me with my guru so that I do not 
take birth again in the world. ||1||Pause|| 
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਹਿਰ ਨੈਨਹੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਹੇਰਾ ॥ 
My mind yearns for God. I want to see my beloved God with 
my eyes.  



ਸਿਤਗੁਿਰ ਦਇਆਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਪਾਧਰੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥੧॥ 
The merciful guru taught me God’s name and the way to 
realize God. ||1|| 
ਹਿਰ ਰੰਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥ 
I got imbued with God’s name and realized God the Lord of 
the universe. 
ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥੨॥ 
Enshrining God in the mind tastes sweet to  
my mind body and mouth. I am lucky. ||2|| 
ਲੋਭ ਿਵਕਾਰ ਿਜਨਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰਆ ਪੁਰਖੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥ 
Those enticed by useless greed, forgot the good God.  
ਓਇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਿਗਆਨੀ ਕਹੀਅਿਹ ਿਤਨ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਮੰਦੇਰਾ ॥੩॥ 
They are self-willed ignorant. They are unfortunate. ||3|| 
ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ॥ 
I obtained the discerning intellect from the guru. Guru’s 
wisdom is same as God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਿਲਖੇਰਾ ॥੪॥੧॥ 
Servant Nanak has obtained God’s name from the guru.  
It was written in my fate from destiny. ||4||1|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, First House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥ 
The saints do not know anyone else. 
ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They became carefree forever dyed with God’s love. God is on 
their side. ||Pause|| 
ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ  
Your canopy is very high, O Lord; no one else has a tent with 
so high canopy. 
ਐਸੋ ਅਮਰੁ ਿਮਿਲਓ ਭਗਤਨ ਕਉ ਰਾਿਚ ਰਹੇ ਰੰਿਗ ਿਗਆਨੀ ॥੧॥ 
The devotees found an immortal Lord.  
They attained divine wisdom through love. ||1|| 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਿਰ ਜਨਿਹ ਨਹੀ ਿਨਕਟਾਨੀ ॥ 
Disease, sorrow, pain, old age and death do not come close to 
them 
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥ 
They become carefree in love of one Lord; O Nanak, 



 they have surrendered their minds to the Lord. ||2||1|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ 
Forgetting the Lord, one is ruined forever. 
ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਿਬਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Anyone who has Your support cannot be deceived. ||Pause|| 
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ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥ 
Without reciting God the life is burning like the life of a snake. 
ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਿਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 
One may rule over the whole world. But in the end he will lose 
and depart. ||1||    
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਗੁਣ ਿਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
One, who is blessed by God, sings His praises. 
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥ 
He is at peace, and his birth is blessed; Nanak praises him. 
||2||2|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, Second House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਇਓ ॥ 
The mind wanders in ten directions. 
ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸੁਆਿਦ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹਓ ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is intoxicated by the worldly greed. God has deluded him. 
||Pause|| 
ਹਿਰ ਕਥਾ ਹਿਰ ਜਸ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਇਕੁ ਮੁਹਤੁ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥ 
He does not focus his mind even for a moment  
on God’s sermon or His praises in the company of devotees. 
ਿਬਗਿਸਓ ਪੇਿਖ ਰੰਗੁ ਕਸੰੁਭ ਕੋ ਪਰ ਿਗਰ੍ਹ ਜੋਹਿਨ ਜਾਇਓ ॥੧॥ 
He is excited seeing the temporary color of  
the safflower and goes to rob other’s house. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਭਾਉ ਨ ਕੀਨੋ ਨਹ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਓ ॥ 
He does not love God’s lotus feet and he does not please the 
true Lord. 
ਧਾਵਤ ਕਉ ਧਾਵਿਹ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਿਜਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦੁ ਭਰ੍ਮਾਇਓ ॥੨॥ 
He wanders around in many ways like an ox around the oil 
mill. ||2|| 
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਕੀਓ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਰਿਤ ਗਾਇਓ ॥ 



He does not recite God’s name, does not give awns, and does 
not bathe at shrines. He does not sing God’s praises at all. 
ਨਾਨਾ ਝੂਿਠ ਲਾਇ ਮਨੁ ਤੋਿਖਓ ਨਹ ਬੂਿਝਓ ਅਪਨਾਇਓ ॥੩॥ 
He enjoys doing false deeds. He does not realize himself. ||3|| 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂ ਕੀਏ ਨਹੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਿਧਆਇਓ ॥ 
He never does good for others; he does not serve or worship 
the guru. 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਰਿਚ ਸੰਗਿਤ ਗੋਸਿਟ ਮਤਵਾਰੋ ਮਦ ਮਾਇਓ ॥੪॥ 
He is entangled in the company of five thieves and takes their 
advice. He is intoxicated by the worldly wealth. ||4|| 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਸੁਿਣ ਆਇਓ ॥ 
I pray in devotee’s congregation; hearing that God is the love 
of devotees! 
ਨਾਨਕ ਭਾਿਗ ਪਿਰਓ ਹਿਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪੁਨਾਇਓ ॥੫॥੧॥੩॥ 
Nanak runs after God and pleads, protect the honor of Your 
own. ||5||1||3|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਨੁਖੁ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਬਰਥਾ ਆਇਆ ॥ 
O mortal, without realizing God; coming into the world is 
useless.  
ਅਿਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਿਜਉ ਿਮਰਤਕੁ ਓਢਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He puts on various ornaments and many decorations, 
 but it is like dressing the dead. ||Pause|| 
ਧਾਇ ਧਾਇ ਿਕਰ੍ਪਨ ਸਰ੍ਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਤਰ੍ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ 
Going allover and working hard the miser collects wealth. 
ਦਾਨੁ ਪੰੁਨੁ ਨਹੀ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਜ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 
He does not give awns or generosity, he does not  
serve the saints; his wealth does not do him any good.. ||1|| 
ਕਿਰ ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਿਨ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਆ ॥ 
The soul-bride imagines, puts on ornaments makes her bed. 
ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਓ ਅਪੁਨੇ ਭਰਤੇ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
She does not obtain the company of her Husband Lord; she 
feels pain seeing it. ||2|| 
ਸਾਰੋ ਿਦਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹੁ ਮੂਸਲਿਹ ਛਰਾਇਆ ॥ 
The man works all day threshing the husks with the pestle. 
ਖੇਦੁ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਿਨਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥ 
He feels pain working for nothing. It is not of any use to him. 
||3|| 
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਜਾ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਕੋ ਿਤਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 



Those, whom God is kind, enshrine God’s name in the mind. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਿਰਅਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੪॥ 
Following devotees company servant Nanak obtained God’s 
sublime taste. ||4||2||4|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਬਸਹੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਨੀਤ ॥ 
O Lord, ocean of mercy, please; live in my heart forever. 
ਤੈਸੀ ਬੁਿਧ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please bestow such an intellect that I fall in love with God. 
||Pause|| 
ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਿਕ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥ 
May I obtain the dust of Your servants and apply to my 
forehead. 
ਮਹਾ ਪਿਤਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 
Singing Gods praises the worst sinners become sacred. ||1|| 
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ਆਿਗਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਭਾਵਉ ॥ 
Your command appeals to me and I do what pleases You. 
ਜੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਤਹੀ ਇਹੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵਉ ॥੨॥ 
Whatever You give satisfies me; I do not go anywhere else. 
||2|| 
ਸਦ ਹੀ ਿਨਕਿਟ ਜਾਨਉ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ 
Know that God is close and be the dust of everybody’s feet. 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਪਰਾਪਿਤ ਤਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 
Finding the company of devotees I shall find God. ||3|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ॥ 
I am Your child forever; You are my God, my King. 
ਨਾਨਕ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ ॥੪॥੩॥੫॥ 
Nanak is Your child; You are my mother and father; 
 Your name is milk to my mouth. ||4||3||5|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, Second House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ॥ 
I beg for the gift of Your name, O Lord. 
ਅਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਿਮਲੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Nothing else shall go with me. Be kind that I sing Your praises. 
||1||Pause|| 



ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ॥ 
Power, wealth, various pleasures and enjoyments, all are like 
the shadow of a tree. 
ਧਾਇ ਧਾਇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸਗਲ ਿਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥੧॥ 
He runs around in many directions, but all of his pursuits are 
useless. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਗੋਿਵੰਦ ਅਵਰੁ ਜੇ ਚਾਹਉ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ॥ 
If I long for anything other than God; it appears that everything 
is temporary. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਾਗਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥੨॥੧॥੬॥ 
Says Nanak, I beg for the dust of saint’s 
 feet so that my mind may find peace. ||2||1||6|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨਿਹ ਸਾਧਾਰੈ ॥ 
The Name of the dear Lord is the Support of my mind. 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਸੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਰਤਿਨ ਏਹ ਹਮਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind finds happiness in my soul and life doing so. 
||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਜਾਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰੀ ਪਿਤ ਹੈ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥ 
God’s name is my caste, my honor and my family. 
ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੋ ਕਉ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੧॥ 
God’s name is my companion; it is always with me. God’s 
 name bestows salvation to me. ||1|| 
ਿਬਖੈ ਿਬਲਾਸ ਕਹੀਅਤ ਬਹੁਤੇਰੇ ਚਲਤ ਨ ਕਛੂ ਸੰਗਾਰੈ ॥ 
Sensual pleasures are talked about a lot, but nothing goes 
with You in the end. 
ਇਸਟੁ ਮੀਤੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਭੰਡਾਰੈ ॥੨॥੨॥੭॥ 
God’s name is Nanak’s companion of the same 
 congregation. God’s Name is my treasure. ||2||2||7|| 
ਟੋਡੀ ਮ; ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਨੀਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਿਮਟਹੀ ਰੋਗ ॥ 
Singing the sublime praises of the Lord eradicates your 
disease. 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੋ ਰਹੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਲੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your face will become happy and mind pure. You will 
 find your company here and hereafter. ||1||Pause|| 
ਚਰਨ ਪਖਾਿਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਨਿਹ ਚਰਾਵਉ ਭੋਗ ॥ 
I wash guru’s feet and serve Him; I offer my mind to him. 
ਛੋਿਡ ਆਪਤੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜੋ ਹੋਗੁ ॥੧॥ 



Renounce self-conceit, negativity and ego and accept what 
happens. ||1|| 
ਸੰਤ ਟਹਲ ਸੋਈ ਹੈ ਲਾਗਾ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖੋਗੁ ॥ 
He, on whose forehead such destiny is written serves the 
saints. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੨॥੩॥੮॥ 
Says Nanak, other than One God there is no other able to do 
so. ||2||3||8|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥ 
O true guru, I have come to Your sanctuary. 
ਿਮਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਿਚੰਤਾ ਲਾਿਹ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Grant me the peace and glory of God’s name and remove my 
worry. ||1||Pause|| 
ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ ॥ 
I cannot see any other place of shelter; got tired and I came to 
Your door. 
ਲੇਖਾ ਛੋਿਡ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟਹ ਹਮ ਿਨਰਗੁਨ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ 
I can be saved only by ignoring my account. I am worthless, 
please, save me! ||1|| 
ਸਦ ਬਖਿਸੰਦੁ ਸਦਾ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥ 
You are always forgiving and kind; You give food to all. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਿਰਓ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ॥੨॥੪॥੯॥ 
Slave Nanak follows the saints; save him this time O Lord; 
||2||4||9|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਿਨਿਧ ਗਾਇਣ ॥ 
My tongue sings the praises of the Lord of the world, the 
ocean of virtues. 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜੁ ਰਹਸੁ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Peace, contentment and joy welled up in my mind, all sorrows 
departed. ||1||Pause|| 
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ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਿਹ ਸੇਿਵ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਸਾਇਣ ॥ 
Whatever I ask for, I receive; I serve God’s feet the source of 
nectar. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਤੇ ਛੂਟਿਹ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਣ ॥੧॥ 
I am released from birth and death and crossed over the 
terrifying world-ocean. ||1|| 



ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ਦਾਸ ਗੋਿਵੰਦ ਪਰਾਇਣ ॥ 
I realized the reality by searching; slave of the Lord of the 
universe became pure. 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹਿਹ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਸਮਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥੨॥੫॥੧੦॥ 
O Nanak; If you want salvation; recite God forever. ||2||5||10|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਿਨੰਦਕੁ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਾਿਟਓ ॥ 
The slanderer stopped slandering by guru’s grace. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਿਸਵ ਕੈ ਬਾਿਣ ਿਸਰੁ ਕਾਿਟਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The supreme Lord became kind; Shiva’s arrow changed his 
thinking. ||1||Pause|| 
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਥਾਿਟਓ ॥ 
He who follows truthful path cannot be caught by the net or the 
noose of death. 
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਕਛੁ ਿਨਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਧਨੁ ਖਾਿਟਓ ॥੧॥ 
He earned the wealth, the jewel of God’s name; 
 it does not decrease by eating and spending. ||1|| 
ਭਸਮਾ ਭੂਤ ਹੋਆ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਇਆ ॥ 
In an instant, he is reduced to ashes; he received the rewards 
of his doing. 
ਆਗਮ ਿਨਗਮੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਦੇਖੈ ਲੋਕੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥੬॥੧੧॥ 
Servant Nanak speaks the truth of the scriptures; see it o 
whole world; ||2||6||11|| 
ਟੋਡੀ ਮ: ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਿਕਰਪਨ ਤਨ ਮਨ ਿਕਲਿਵਖ ਭਰੇ ॥ 
O miser, your body and mind are full of sin. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਜਨੁ ਕਿਰ ਸੁਆਮੀ ਢਾਕਨ ਕਉ ਇਕੁ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God in the company of devotees. Only 
 God can cover your sins. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਿਛਦਰ੍  ਬੋਿਹਥ ਕੇ ਛੁਟਕਤ ਥਾਮ ਨ ਜਾਹੀ ਕਰੇ ॥ 
When many holes appear in your boat, you cannot plug them 
with your hands. 
ਿਜਸ ਕਾ ਬੋਿਹਥੁ ਿਤਸੁ ਆਰਾਧੇ ਖੋਟੇ ਸੰਿਗ ਖਰੇ ॥੧॥ 
Worship the one who owns the boat; He saves the counterfeit 
with the genuine. ||1|| 
ਗਲੀ ਸੈਲ ਉਠਾਵਤ ਚਾਹੈ ਓਇ ਊਹਾ ਹੀ ਹੈ ਧਰੇ  
People want to lift the mountain with words, but it stays there. 
ਜੋਰੁ ਸਕਿਤ ਨਾਨਕ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖਹੁ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ॥੨॥੭॥੧੨॥ 
Nanak has no strength; O God, please protect me in Your 



sanctuary. ||2||7||12|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਿਧਆਉ ॥ 
Recite the lotus feet of the Lord in your mind. 
ਕਾਿਢ ਕੁਠਾਰੁ ਿਪਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Lord destroys the false with an axe. God’s name is the 
medicine. ||1||Pause||  
ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਿਸ  
Lord removes the three fevers; He destroys the pain and 
attains peace. 
ਤਾ ਕਉ ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥੧॥ 
No obstacle blocks the path of one who prays to God. ||1|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਬੈਦ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥ 
By the grace of the saints, God is my doctor; God is the doer 
the cause of causes. 
ਬਾਲ ਬੁਿਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਟੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥ 
He is the giver of peace to the innocent-minded people; 
 O Nanak, God is the support. ||2||8||13|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਿਪ ॥ 
Recite God’s name forever. 
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਆਮੀ ਵਸਦੀ ਕੀਨੀ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By His grace the supreme Lord has made me a permanent 
resident. ||1||Pause|| 
ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਫਿਰ ਿਤਨ ਹੀ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਿਬਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥ 
He who owns me took care of me; my sorrows and sufferings 
are eradicated. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਹਿਰ ਹੋਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥ 
He gave His hand and saved me, God is my mother and 
father. ||1|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਹੋਏ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਦਯਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਨਾਥ ॥ 
All beings became kind to me by God’s grace. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਾ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥੯॥੧੪॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the destroyer of pain; His glory 
is great! ||2||9||14|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਸਵ੍ਾਮੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
O Lord I seek the sanctuary of Your court. 
ਕੋਿਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਉਨੁ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



O destroyer of millions of sins; other than You, who else can 
save me? ||1||Pause|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ਸਰਬ ਅਰਥ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
I searched many ways and contemplated every means. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ਮਾਇਆ ਰਿਚ ਬੰਿਧ ਹਾਰੇ ॥੧॥ 
Salvation attains in devotee’s company. Enticed by worldly 
wealth loses the game.   
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਿਨ ਲਾਗੀ ਸੁਿਰ ਜਨ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
My mind is in love with God’s lotus feet; I met the beloved, 
noble, hero. 
ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰੇ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿਨਵਾਰੇ ॥੨॥੧੦॥੧੫॥ 
Nanak celebrates reciting God, all sickness has been cured. 
||2||10||15|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਚਉਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, Third House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਪਿਟਓ ਰੇ ਮੂੜਹ੍ਹ੍ ੇ ਕਛੂ ਨ ਥੋਰੀ ॥ 
O ignorant; you are attached to worldly wealth. It is never 
enough. 
ਤੇਰੋ ਨਹੀ ਸੁ ਜਾਨੀ ਮੋਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That, which you think is yours, is not yours. ||Pause|| 
ਆਪਨ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨੋ ਿਖਨੂਆ ॥ 
You do not remember your Lord, even for an instant. 
ਜੋ ਪਰਾਈ ਸੁ ਅਪਨੀ ਮਨੂਆ ॥੧॥ 
That, which belongs to others; you believe it as your own; ||1|| 
ਨਾਮੁ ਸੰਗੀ ਸੋ ਮਿਨ ਨ ਬਸਾਇਓ ॥ 
God’s name is your companion. You do not enshrine in the 
mind. 
ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਵਾਹੂ ਿਚਤੁ ਲਾਇਓ ॥੨॥ 
You are attached to what is going to leave you; ||2|| 
ਸੋ ਸੰਿਚਓ ਿਜਤੁ ਭੂਖ ਿਤਸਾਇਓ ॥ 
You collect that which will bring you only hunger and thirst. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤੋਸਾ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ॥੩॥ 
You have not obtained the supplies of the sacred name. ||3|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਮੋਹ ਕੂਿਪ ਪਿਰਆ ॥ 
You have fallen into the pit of lust, anger and emotional 
attachment. 



ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥੪॥੧॥੧੬॥ 
By guru’s grace, O Nanak, a few are saved. ||4||1||16|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥ 
I have one Lord. 
ਆਨ ਅਵਰ ਿਸਞਾਿਣ ਨ ਕਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do not recognize any other. ||Pause|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਪਾਇਓ ॥ 
By good fortune, I found my guru. 
ਗੁਿਰ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ॥੧॥ 
The guru implanted the name of the Lord in me. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬਰ੍ਤ ਨੇਮਾ ॥ 
The name of the Lord is my meditation, austerity, fasting and 
daily religious practice. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਕੁਸਲ ਸਿਭ ਖੇਮਾ ॥੨॥ 
Reciting God’s name I found total joy and bliss. ||2|| 
ਆਚਾਰ ਿਬਉਹਾਰ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਗੁਨੀਆ ॥ 
The praises of the Lord are my good conduct, occupation and 
social class. 
ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਿਰ ਸੁਨੀਆ ॥੩॥ 
Listening to the singing of Lord’s praises, I am happy. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਠਾਕੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Says Nanak, those who realize God; 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਕੇ ਿਗਰ੍ਹ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੭॥ 
Everything comes to their home. ||4||2||17|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, Fourth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥ 
My beautiful mind longs for the love of the Lord. 
ਗਾਲੀ ਹਿਰ ਨੀਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By mere words, Lord’s love does not well up. ||Pause|| 
ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਿਣ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ  
I search to visualize Him, looking in each and every street. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ਹੇ ॥੧॥ 
Meeting the guru, my doubts have been dispelled. ||1|| 
ਇਹ ਬੁਿਧ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਕੰਨਹੁ ਲੇਖੁ ਿਲਿਖਓ ਧੁਿਰ ਮਾਥੈ ॥ 
I obtained this wisdom hearing from devotees.  



 It was written on my forehead from destiny. 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥੨॥੧॥੧੮॥ 
In this way, Nanak has seen the Lord with his eyes. ||2||1||18|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਗਰਿਬ ਗਿਹਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ॥ 
My foolish heart is full of pride. 
ਹੀਓ ਮਹਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ ॥ 
By the will of God o mother; 
ਡੀਹਰ ਿਨਆਈ ਮੋਿਹ ਫਾਿਕਓ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He swallowed me like a vulture. ||Pause|| 
ਘਣੋ ਘਣੋ ਘਣੋ ਸਦ ਲੋੜੈ ਿਬਨੁ ਲਹਣੇ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ ॥ 
Everyone wants more. Cannot attain anything without effort? 
ਮਹਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥੁ ਵਾਹੂ ਿਸਉ ਲੁਭਿੜਓ ਿਨਹਭਾਗੜੋ ਭਾਿਹ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ ॥੧॥ 
I am attached and sing God’s praises. The unlucky is engulfed 
by fire. ||1||  
ਸੁਿਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਾਛਤ ਿਮਿਟਓ ਰੇ ॥ 
Listen, O mind to the teachings of devotees, all your sins shall 
be erased. 
ਜਾ ਕੋ ਲਹਣੋ ਮਹਰਾਜ ਰੀ ਗਾਠੜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਭਾਿਸ ਨ ਪਉਿੜਓ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੯॥ 
One who is destined to receive God’s blessing, O servant 
 Nanak, shall not be cast into the womb again. ||2||2||19|| 
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਦੁਪਦੇ 
Todee, Fifth Mahalla, Fifth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਐਸੋ ਗੁਨੁ ਮੇਰੋ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਕੀਨ ॥ 
God blessed me with such wisdom. 
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰੁ ਅਹੰ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਿਰ ਕੀਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He banished the five evils and the illness of ego from my body. 
||Pause|| 
ਬੰਧਨ ਤੋਿਰ ਛੋਿਰ ਿਬਿਖਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਦੀਨ ॥ 
Breaking my bonds and releasing me from bad deeds, 
 He enshrined guru’s teachings in my mind. 
ਰੂਪੁ ਅਨਰੂਪੁ ਮੋਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਓ ਪਰ੍ੇਮ ਗਿਹਓ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਰੰਗ ਭੀਨ ॥੧॥ 
He did not consider my beauty or ugliness; He embraced 
 me with love. I am drenched with His love. ||1|| 
ਪੇਿਖਓ ਲਾਲਨੁ ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ ਅਨਦ ਿਚਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ ॥ 
I saw my beloved eliminating the curtain in between.  



My mind is happy, pleased and satisfied. 
ਿਤਸ ਹੀ ਕੋ ਿਗਰ੍ਹੁ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਿਤਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ ॥੨॥੧॥੨੦॥ 
My house is His; He is my God. Nanak is obedient to His Lord. 
||2||1||20|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
O my mother, my mind is in love. 
ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is my luck and faith and recitation. Reciting God is a good 
omen. ||Pause|| 
ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਦੇਖਨ ਕਉ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਭ ਨੀਿਤ ॥ 
Visualizing God everyday is the support of my life. 
ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਿਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮੈ ਹਿਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ॥੧॥ 
On the road, and on the river, these supplies are  
with me. I made my beloved my companion. ||1|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਏ ਮਨ ਿਨਰਮਲ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਿਰ ਲੀਤ ॥ 
By the grace of the saints, my mind became pure. He made 
me His own by His grace. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ ॥੨॥੨॥੨੧॥ 
Nanak found peace reciting God the friend of 
 His devotees from beginning through the ages. ||2||2||21|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
O dear God, please meet me; You are my life. 
ਿਬਸਰੁ ਨਹੀ ਿਨਮਖ ਹੀਅਰੇ ਤੇ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Do not let me forget You from my heart, bestow 
 Your devotee with the gift of perfect knowledge. ||Pause|| 
ਖੋਵਹੁ ਭਰਮੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ॥ 
Eliminate my doubt and save me, O my beloved, all-knowing 
searcher of hearts. 
ਕੋਿਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨ ॥੧॥ 
The wealth of God’s name is worth millions of kingdoms  
to me; O God, please bless me by Your grace. ||1|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਜਸੁ ਪੂਿਰ ਅਘਾਵਿਹ ਸਮਰਥ ਕਾਨ ॥ 
Twenty-four hours a day, I sing Your praises. It satisfies my 
ears O all-powerful Lord. 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੩॥੨੨॥ 
I seek Your sanctuary, O giver of life; Nanak praises You 
forever. ||2||3||22|| 



ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਿਰ ॥ 
O God, I am the dust of Your feet. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਿਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O merciful to the meek, beloved, enticing Lord,  
be kind and fulfill my yearning. ||Pause|| 
ਦਹ ਿਦਸ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਸੁ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥ 
People praise You in ten directions O inner-knower. You are 
ever-present. 
ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਕਰਤੇ ਸੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਮਰਤੇ ਝੂਿਰ ॥੧॥ 
Those who sing Your Praises, O Creator, those beings never 
die in sorrow. ||1|| 
ਧੰਧ ਬੰਧ ਿਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਮਟੇ ਿਬਸੂਰ ॥ 
The worldly affairs and entanglements of worldly 
 wealth and sorrows disappear in the company of devotees. 
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਭੋਗ ਇਸੁ ਜੀਅ ਕੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ ॥੨॥੪॥੨੩॥ 
The comforts of wealth and the enjoyments of 
 soul O Nanak are false without the Lord. ||2||4||23|| 
ਟੋਡੀ ਮ  ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥ 
O my mother, my mind is thirsty. 
ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦਰਸਨ ਦੇਖਨ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਿਨ ਆਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot survive even for a moment without my beloved.  
My mind hopes to visualize him. ||Pause|| 
ਿਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਕਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਨਾਸ ॥ 
I recite God’s name O Creator, that the sins may leave my 
mind and body. 
ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਿਬਨਾਸੀ ਿਬਮਲ ਜਾ ਕੋ ਜਾਸ ॥੧॥ 
The perfect supreme Lord giver of peace is immortal; praising 
Him makes pure. ||1|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
By saint’s grace my desire got fulfilled by singing your praises 
by Your grace. 
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ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਸੂਖ ਮਿਨ ਉਪਿਜਓ ਕੋਿਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੨॥੫॥੨੪॥ 
Peace, contentment and happiness well up. It  
gives as much light as million suns O Nanak. ||2||5||24|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ॥ 



The Lord is the purifier of sinners; 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the bestowal of soul, life, honor and happiness. 
 The inner-knower pleases my mind. ||Pause|| 
ਸੰੁਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਚਤੁਰੁ ਸਭ ਬੇਤਾ ਿਰਦ ਦਾਸ ਿਨਵਾਸ ਭਗਤ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ॥ 
He is beautiful wise intelligent and with discriminating wisdom.  
He dwells in the hearts of His slaves. His devotees sing His 
praises. 
ਿਨਰਮਲ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਕਰਮ ਭੂਿਮ ਬੀਜਨ ਸੋ ਖਾਵਨ ॥੧॥ 
He is beautiful pure and incomparable Lord. You eat what you 
sow. ||1|| 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦਾ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਦੂਸਰ ਲਾਵਨ ॥ 
I am amazed by His wonders. There is no other like Him. 
ਰਸਨਾ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜਸੁ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਿਲ ਜਾਵਨ ॥੨॥੬॥੨੫॥ 
I live by reciting Him and singing His praises. Servant 
 Nanak praises Him forever. ||2||6||25|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥ 
O mother, the worldly wealth is deceiving. 
ਿਤਰ੍ਣ ਕੀ ਅਗਿਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਿਬਦ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਹੜ ਕਾ ਜਲੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without worshipping God; everything is like a straw  
on fire, cloudy shade and flood of water. ||Pause|| 
ਛੋਿਡ ਿਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਸਾਧ ਮਿਗ ਚਲੁ ॥ 
Renounce smartness and clever tricks; with your palms  
pressed together, follow the path of God’s devotees. 
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹੁ ਊਤਮ ਫਲੁ ॥੧॥ 
Recite the inner knower God. This is real purpose of human 
body. ||1|| 
ਬੇਦ ਬਿਖਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥ 
The devotees preach Vedas but the unfortunate fools do not 
understand them. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲ ॥੨॥੭॥੨੬॥ 
Servant Nanak is absorbed in loving worship; reciting God 
removes filth. ||2||7||26|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ ॥ 
O mother, guru’s feet taste sweet to me. 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕੋਿਟ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The transcendent Lord blesses the fortunate.  



Seeing the guru attains millions of rewards. ||Pause|| 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਬਨਸੇ ਮਦ ਢੀਠੇ ॥ 
Singing the praises of immortal Lord; lust, anger and stubborn 
pride vanish. 
ਅਸਿਥਰ ਭਏ ਸਾਚ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹੁਿਰ ਨਹੀ ਪੀਠੇ ॥੧॥ 
Those imbued with God’s love become immortal;  
birth and death do not grind them anymore. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜੇਤੇ ਸੰਤ ਦਇਆਲ ਜਾਨੇ ਸਿਭ ਝੂਠੇ ॥ 
Without worshipping God, all joys and pleasures known to the 
kind saint are false. 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਬਹੂਨ ਚਲੇ ਸਿਭ ਮੂਠੇ ॥੨॥੮॥੨੭॥ 
Servant Nanak found the jewel God’s name; 
 without it everyone gets robbed. ||2||8||27|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰਾ ॥ 
I Recite God’s name in the company of devotees. 
ਸਹਿਜ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਕੁਰੁ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am peaceful and content day and night; the seeds of my 
destiny have sprouted. ||pause||  
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
I the fortunate met the true guru. He has no end or limits. 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਕਾਿਢ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪੁਨਾ ਿਬਖੁ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 
Taking by the hand He took me out of the poisonous world 
ocean. ||1|| 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਹੁਿੜ ਨ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ॥ 
My birth and death have ended through guru’s teachings; I no 
longer have to suffer. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥ 
Nanak took to God’s refuge; he humbly bows to Him forever. 
||2||9||28|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥ 
O my mother, my mind is at peace. 
ਕੋਿਟ ਅਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖੁ ਭੁਗਵੈ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਬਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I enjoy millions of princely joy and pleasures;  
all sufferings departed reciting God. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਨਾਸਿਹ ਿਸਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ॥ 
The sins of millions of lifes are erased; reciting God finds 
peace of mind and body. 



ਦੇਿਖ ਸਰੂਪੁ ਪੂਰਨੁ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ ॥੧॥ 
Seeing God’s beauty, my hopes are fulfilled; 
 visualizing Him eliminated my hunger. ||1|| 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਿਸਿਧ ਕਾਮਧੇਨੁ ਪਾਰਜਾਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੁਖੁ ॥ 
God bestows the four great blessings, the eight  
powers of mystics, Elysian cow and ever fruiting tree. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖੁ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥ 
O Nanak, taking to the refuge of the ocean of peace. You shall 
not suffer  
the pains of birth and death and get smoked in pregnancy. 
||2||10||29|| 
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ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Todee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
I have enshrined God’s feet in my heart. 
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting my Lord the guru, all my affairs have been resolved. 
||1||Pause|| 
ਪੰੁਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
Reciting God obtains all, such as giving awns, do good or 
worship. 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੧॥ 
Singing the praises of immortal and infinite God attains 
immeasurable peace. ||1|| 
ਜੋ ਜਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਅਪਨੇ ਕੀਨੇ ਿਤਨ ਕਾ ਬਾਹੁਿਰ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
Those, whom God made His own; He does not check their 
account anymore. 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸੁਿਨ ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥ 
I live by hearing and reciting the jewel God’s name. 
 God dwells in Nanak’s throat.  
 ||2||11||30|| 
ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੯ Todee, Ninth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥ 
What can I say about my low life? 
ਉਰਿਝਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹ ਕੀਰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am entangled in love of gold and women, I do not sing God’s 
praises. ||1||Pause|| 



ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚੁ ਜਾਿਨ ਕੈ ਤਾ ਿਸਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥ 
I fell in love with the false world thinking it to be true. 
ਦੀਨ ਬੰਧ ਿਸਮਿਰਓ ਨਹੀ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੁ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 
I never worshipped the friend of the poor who is always with 
me and helps. ||1|| 
ਮਗਨ ਰਿਹਓ ਮਾਇਆ ਮੈ ਿਨਸ ਿਦਿਨ ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ॥ 
I am intoxicated by worldly wealth night and day; filth of my 
mind does not leave. 
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਿਹ ਅਨਤ ਗਿਤ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
Says Nanak, without God’s refuge the salvation  
is not possible any other way. ||2||1||31|| 
ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ 
Raagu Todee; the word of The devotees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਿਨਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਦੂਿਰ ॥ 
Some say God is near, others say, He is far. 
ਜਲ ਕੀ ਮਾਛੁਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਿਰ ॥੧॥ 
The fish that lives in water climbs the date tree. ||1|| 
ਕਾਂਇ ਰੇ ਬਕਬਾਦੁ ਲਾਇਓ ॥ 
Why do you speak nonsense? 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਾਇਓ ਿਤਨਿਹ ਛਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One, who finds God, hides it. ||1||Pause|| 
ਪੰਿਡਤੁ ਹੋਇ ਕੈ ਬੇਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥ 
The religious scholars, recite the Vedas. 
ਮੂਰਖੁ ਨਾਮਦੇਉ ਰਾਮਿਹ ਜਾਨੈ ॥੨॥੧॥ 
Foolish Naam Dev knows the Lord. ||2||1|| 
ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਿਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥ 
Tell me; whose blemishes remain reciting God’s name? 
ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Sinners become pure saying God; ||1||Pause|| 
ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪਰ੍ਤਿਗਆ ਆਈ  
Naam Dev said to himself that he is going to say God God; 
ਏਕਾਦਸੀ ਬਰ੍ਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਜਾਈ ॥੧॥ 
Why do you keep fast on eleventh lunar day and go to 
pilgrimage? ||1|| 
ਭਨਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਸੁਮਿਤ ਭਏ ॥ 
Says Naam Dev, I have become a man of good deeds and 
good thoughts. 



ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮੁ ਕਿਹ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬੈਕੰੁਿਠ ਗਏ ॥੨॥੨॥ 
Tell me; who did not go to heaven through guru’s teachings 
saying God? ||2||2|| 
ਤੀਿਨ ਛੰਦੇ ਖੇਲੁ ਆਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Here is a verse with a three-fold play on words. ||1||Pause|| 
ਕੰੁਭਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਆਛੈ ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਡੀ ਗੋ ॥ 
In the potter’s home there are pots, in the king’s home there 
are elephants. 
ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਆਛੈ ਰਾਂਡੀ ਸਾਂਡੀ ਹਾਂਡੀ ਗੋ ॥੧॥ 
Veda’s in the brahmin’s home. Pots, elephants and Veda’s 
have similar feeling. ||1|| 
ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹ ਗੁ ਆਛੈ ਭੈਸਰ ਮਾਥੈ ਸ ਗੁ ਗੋ ॥ 
Asafetida in grocer’s home and horns on buffalo’s head; 
ਦੇਵ ਮਧੇ ਲੀਗੁ ਆਛੈ ਲੀਗੁ ਸੀਗੁ ਹੀਗੁ ਗੋ ॥੨॥ 
Lingam in Shiva’s temple; Asafetida, horns and Lingam are 
same. ||2|| 
ਤੇਲੀ ਕੈ ਘਰ ਤੇਲੁ ਆਛੈ ਜੰਗਲ ਮਧੇ ਬੇਲ ਗੋ ॥ 
In the house of the oil-presser there is oil; in the forest there 
are vines. 
ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ ਕੇਲ ਬੇਲ ਤੇਲ ਗੋ ॥੩॥ 
Bananas in the gardener’s home; Oil, vine and bananas are 
same. ||3|| 
ਸੰਤਾਂ ਮਧੇ ਗੋਿਬੰਦੁ ਆਛੈ ਗੋਕਲ ਮਧੇ ਿਸਆਮ ਗੋ  
The Lord of the universe abides in His saints; as Lord Krishna 
in Gokal. 
ਨਾਮੇ ਮਧੇ ਰਾਮੁ ਆਛੈ ਰਾਮ ਿਸਆਮ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋ ॥੪॥੩॥ 
God abides in Naam Dev. God, Krishna and  
Lord of the universe is same.  ||4||3|| 
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ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ 
Raag Bairaaree, Fourth Mahalla, First House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੁਿਨ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥ 
Listen, O mind, to the unspoken Speech of Lord’s name. 
ਿਰਿਧ ਬੁਿਧ ਿਸਿਧ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਭਜੁ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Riches, wisdom, powers of mystics and peace are obtained, 
 by saying God God; through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਨਾਨਾ ਿਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਜਸੁ ਊਤਮ ਖਟ ਦਰਸਨ ਗਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥ 



Preaching of Puraanas and six Shaastras, sing the sublime 
Praises of God. 
ਸੰਕਰ ਕੋਰ੍ਿੜ ਤੇਤੀਸ ਿਧਆਇਓ ਨਹੀ ਜਾਿਨਓ ਹਿਰ ਮਰਮਾਮ ॥੧॥ 
Shiva and millions of gods sing praises but do not know how to 
realize God. ||1|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰ੍ਬ ਜਸੁ ਗਾਵਿਹ ਸਭ ਗਾਵਤ ਜੇਤ ਉਪਾਮ ॥ 
The gods, Heroes and the celestial singers and the whole 
creation sing His praises. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਹਿਰ ਿਜਨ ਕਉ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਿਰ ਰਾਮ ॥੨॥੧॥ 
O Nanak, those whom God bestows His kindness 
 become the good saints reciting God. 
 ||2||1|| 
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bairaaree, Fourth Mahalla: 
ਮਨ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ 
O mind; sing God’s praises in the company of saints. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਨੀਕੋ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦਾਨੁ ਿਦਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The gift of God’s name the priceless jewel is given by the guru. 
||1||Pause|| 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਭੁ ਦੇਵਉ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਇਓ ॥ 
I offer my mind, body and everything to the humble being who 
recites God’s name. 
ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਿਤਸੁ ਦੇਵਉ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਮੀਤੁ ਿਮਲਾਇਓ ॥੧॥ 
I offer my wealth and reputation to him; who unites me with my 
friend God. ||1|| 
ਿਖਨੁ ਿਕੰਿਚਤ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸਿਰ ਤਬ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਧਆਇਓ ॥ 
When God becomes kind a little bit; I sing God’s praises. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਭੇਟੇ ਸੁਆਮੀ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੨॥ 
Surrendering to God the master; Nanak’s disease of ego is 
cured. ||2||2|| 
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bairaaree, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
Lord’s humble servant sings the praises of God’s name. 
ਜੇ ਕੋਈ ਿਨੰਦ ਕਰੇ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If someone slanders God’s humble servant, he does not gain 
respect. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
God does everything. He gets the credit for it. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਆਪੇ ਬੋਿਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥੧॥ 
God teaches us. He makes us speak. ||1|| 
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ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ਿਵਿਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਿਪ ਪਾਵੈ ॥ 
God created the creation combining five elements. He puts the 
elements in it. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਿਰ ਆਪੇ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥੨॥੩॥ 
O servant Nanak, God unites us with the guru and resolves 
the conflict. ||2||3|| 
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bairaaree, Fourth Mahalla: 
ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
O mind, recite God’s name and attain salvation.  
ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਿਭ ਖੋਵੈ ਹਿਰ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God eliminates millions of sins and carries us  
across the terrifying world ocean. ||1||Pause|| 
ਕਾਇਆ ਨਗਿਰ ਬਸਤ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
God lives in the body. He is carefree, enemyless and formless.  
ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਬਸਤ ਕਛੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ਹਿਰ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥ 
God lives close by but unseen. He is realized contemplating 
guru’s teachings. ||1|| 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੁ ਰਤਨੁ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਆਿਪ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
God is the banker, appraiser, diamond and pearl. He created 
everything. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਹਾਝੇ ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ॥੨॥੪॥   
O Nanak, one whom God blesses, deals in God’s name.  
He is a true banker and a dealer. ||2||4|| 
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bairaaree, Fourth Mahalla: 
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
O mind, recite bodiless and formless Lord. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God the bestowal of peace forever. There is no limit to 
His creation. ||1||Pause|| 
ਅਗਿਨ ਕੰੁਟ ਮਿਹ ਉਰਧ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਉਦਰ ਮੰਝਾਰਾ ॥ 
In the fiery pit of the womb, you are attuned to God. God 
protects in the womb. 
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਅੰਿਤ ਛਡਾਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥ 
Serve such a Lord, O my mind; who will free you in the end. 
||1|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਬਿਸਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 
Those who have God enshrined in the mind; I bow down in 
respect to him. 



ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਜਪੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੫॥ 
Realize God by God’s grace by reciting His name, the 
bestowal of salvation O Nanak. ||2||5|| 
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bairaaree, Fourth Mahalla: 
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਧਆਇ ॥ 
O my mind, recite God’s name forever. 
ਜੋ ਇਛਿਹ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Obtain the reward of your choice. The sufferings do not touch 
again. ||1||Pause|| 
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਸਾ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਇ ॥ 
Falling in love with God obtains meditation, austerity fast and 
worship. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਹੋਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਭ ਝੂਠੀ ਇਕ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਬਸਿਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Without God’s love any other love is false. It is forgotten in a 
moment. ||1|| 
ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ ਿਕਛੁ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
You are infinite perfect in every way. Your value cannot be 
described.  
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਛਡਾਇ ॥੨॥੬॥ 
Nanak has come to Your sanctuary, O God; save him as You 
please. ||2||6|| 
ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
Raag Bairaaree, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ 
Meeting with the humble saints, sing the praises of the Lord. 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The pains of millions of lifes shall be eradicated. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਿਨ ਪਾਇਓ ॥ 
You receive the reward of your choice. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਓ ॥੧॥ 
By His Kindness, the Lord blesses us with His name. ||1|| 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ॥ 
All happiness obtains praising Lord’s name. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥ 
By guru’s grace, Nanak obtained this understanding. ||2||1||7|| 
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ਰਾਗੁ ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 



Raag Tilang, First Mahalla, First House: 
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. 
ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਿਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥ 
I offer this one prayer to You; please listen to it, O Creator. 
ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥ 
You are true, great, merciful and spotless, O cherisher Lord. 
||1|| 
ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਿਦਲ ਦਾਨੀ ॥ 
The world is a transitory place of mortality; know this in your 
mind definitely. 
ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਿਗਰਫਤਹ ਿਦਲ ਹੇਿਚ ਨ ਦਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The messenger of death caught me by the hair of my head, 
yet I do not know it in my mind. ||1||Pause|| 
ਜਨ ਿਪਸਰ ਪਦਰ ਿਬਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ॥ 
Spouse, children, parents and siblings, none of them will be 
there to hold my hand. 
ਆਿਖਰ ਿਬਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੰੂ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ॥੨॥ 
Finally when I die there will be no one to say my final prayer. 
||2|| 
ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਿਖਆਲ ॥ 
Night and day, I wandered around in greed with evil thoughts 
in my mind. 
ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਿਚਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥ 
I never did good deeds; this is my condition. ||3|| 
ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਿਫਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ ॥ 
I am unfortunate, miser, negligent, shameless and without the 
fear of God. 
ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, I am Your humble servant, the dust of the feet of 
Your slaves. ||4||1|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ 
Tilang, First Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 
Your love is marijuana and my mind is the leather pouch to 



hold it. 
ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥ 
I am detached by being intoxicated. 
ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ ॥ 
My hands are my begging bowl; I am hungry to visualize You. 
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥ 
I beg at Your door, day after day. ||1|| 
ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ 
I long to visualize You. 
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਤੁ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a beggar at Your door, please give me awns. ||1||Pause|| 
ਕੇਸਿਰ ਕੁਸਮ ਿਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਹ੍ਹ੍ਣਾ ॥ 
Saffron, flowers, musk oil and gold beautify the body. 
ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਿਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥ 
Lord’s devotees are like sandalwood, which imparts fragrance 
to everyone. ||2|| 
ਿਘਅ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
No one says that butter or silk are polluted. 
ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਿਹ ਹੋਇ ॥ 
This is how God’s devotee looks like. 
ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਿਨਵੇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Those who bow in respect to Your name and remain absorbed 
in it. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਦਿਰ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥ 
Nanak begs for charity at their door. ||3||1||2|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ Tilang, First Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰੰਗਾਏ ॥ 
This body is treated with worldly wealth O beloved; and dyed 
with greed. 
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ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥ 
My Husband Lord does not like my clothes, O beloved; how 
can the soul-bride go to His bed? ||1|| 
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise You, O dear merciful Lord; I praise You. 
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
I praise those who recite Your name. 



ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who recite Your name, I praise them forever. 
||1||Pause|| 
ਕਾਇਆ ਰੰਙਿਣ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ॥ 
If the body is dyed O beloved, it dyes with the deep red color. 
ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਙੈ ਸਾਿਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਡੀਠ ॥੨॥ 
If God dyes with His color; His color is such that has never 
been seen before! ||2|| 
ਿਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਿਪਆਰੇ ਕੰਤੁ ਿਤਨਾ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥ 
Those whose shawls are dyed deep red, O beloved; their 
Husband Lord is with them. 
ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਕੀ ਜੇ ਿਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੩॥ 
May I get the dust of their feet; that is Nanak’s prayer. ||3|| 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥ 
He creates and imbues us by His grace. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
O Nanak, if the soul-bride pleases her Husband Lord, He will 
enjoy with her. ||4||1||3|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Tilang, First Mahalla: 
ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿਹ ॥ 
O childish soul-bride, why are you so proud? 
ਆਪਨੜੈ ਘਿਰ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਿਹ ॥ 
Why do not you enjoy the love of the Lord? 
ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿਕਆ ਢੂਢੇਿਹ  
Your Husband Lord is very near, O fool; why do you search for 
Him outside? 
ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਿਹ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਿਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 
Make God’s love the brush to apply mascara and devotion is 
the makeup. 
ਤਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਿਪਆਰੋ ॥੧॥ 
You will be a happy soul bride when your Husband Lord loves 
you. ||1|| 
ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਿਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥ 
What can the young bride do if she is not pleasing to her 
Husband Lord? 
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
She may plead in pain a lot; still, she does not reach the 
destiny. 
ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥ 



Nothing is achieved without luck, no matter how much you try? 
ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੀ ॥ 
She is intoxicated with greed, pride and ego and engrossed in 
worldly wealth. 
ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਿਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥ 
She cannot obtain her Husband Lord this way; the young bride 
is foolish! ||2|| 
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਿਕਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Go and ask the happy soul-brides, how did they obtain their 
Husband Lord? 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਿਰ ਮਾਨੀਐ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ 
Whatever God does, accept it with love; do not order or find 
faults. 
ਜਾ ਕੈ ਪਰ੍ੇਿਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
By His love, you obtain the priceless merchandise; put your 
mind to His lotus feet. 
ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥ 
Do as the husband says, surrender your mind and body by 
applying such fragrance.  
ਏਵ ਕਹਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
So speaks the happy soul-bride, O sister; in this way the 
Husband Lord is obtained. ||3|| 
ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
Lord is realized by eliminating ego; no other clever trick works.  
ਸਹੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਿਦਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਿਣ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥ 
When the Husband Lord looks at the soul-bride with love, that 
day is counted and the bride obtains the priceless treasure. 
ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥ 
She, who is loved by her Husband Lord, is the true soul-bride; 
O Nanak, she is the queen of all.     
ਐਸੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Imbued with His love, intoxicated with joy; she is absorbed in 
His love forever. 
ਸੰੁਦਿਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਿਬਚਖਿਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਿਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥ 
She is beautiful, glorious and smart; she is called truly wise. 
||4||2||4|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Tilang, First Mahalla: 
ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਿਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
As the word of the Lord’s sermon comes to me, so I express O 



Lalo. 
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
Brought the sinful marriage party from Kabul, he demands gifts 
by force. 
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਿਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਿਫਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
Modesty and faith both have vanished and falsehood is the 
leader O Lalo. 
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
The Qazis and Brahmins have lost their role; the evil reads the 
marriage vows O Lalo. 
ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬਾ ਕਸਟ ਮਿਹ ਕਰਿਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
The Muslim women read Quran and call on God in pain O 
Lalo. 
ਜਾਿਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਿਰ ਿਹਦਵਾਣੀਆ ਏਿਹ ਭੀ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
The enemies and Hindu women are put in the same category, 
O Lalo. 
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ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਿਹਲੇ ਗਾਵੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੰੁਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥੧॥ 
The songs of murder are sung, O Nanak, blood is sprinkled 
instead of saffron, O Lalo. ||1|| 
ਸਾਿਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਿਵਿਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥ 
Nanak sings God’s praises in this body. 
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਿਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਿਖ ਇਕੇਲਾ ॥ 
One who created and attached everyone to pleasures, sits and 
watches. 
ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਿਨਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ ॥ 
The Lord finds out the truth and does true justice on the case. 
ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਿਹਦੁਸਤਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ॥ 
The bodies will be cut into pieces and India will remember this. 
ਆਵਿਨ ਅਠਤਰੈ ਜਾਿਨ ਸਤਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥ 
Many came, many went and then another man will rise up. 
ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੨॥੩॥੫॥ 
Nanak speaks the true sermon; he tells truth as it happens. 
||2||3||5|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ 
Tilang, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਿਭ ਆਏ ਹੁਕਿਮ ਖਸਮਾਹੁ ਹੁਕਿਮ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ॥ 



Everyone comes by God’s command. Everything happens by 
God’s command. 
ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਧਨੀ ॥੧॥ 
It is true, there is God. His creation is true. He is the Lord of 
all. ||1|| 
ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਸਚੁ ਸਭ ਊਪਿਰ ਹਿਰ ਧਨੀ ॥ 
So praise the true Lord; the Lord is the master of all. 
ਿਜਸੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਸਰੀਕੁ ਿਕਸੁ ਲੇਖੈ ਹਉ ਗਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
No one is equal to Him; what am I worth? ||Pause|| 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸੁ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਿਰ ਬਨੀ ॥ 
Air, water, earth and sky; God abides all. 
ਿਵਿਚ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਝੂਠੁ ਕਹੁ ਿਕਆ ਗਨੀ ॥੨॥੧॥ 
He is pervading all O Nanak. There is no lieng about it. ||2||1|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Tilang, Fourth Mahalla: 
ਿਨਤ ਿਨਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ ॥ 
You do ill deeds everyday and earn bad credits. 
ਜਬ ਆਣੈ ਵਲਵੰਚ ਕਿਰ ਝੂਠੁ ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗੁ ਿਜਤੀਆ ॥੧॥ 
When you earn by lieing and cheating, you think you 
conquered the world. ||1|| 
ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰੁ ਨ ਚੇਤੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
Such is the play of the world, they do not recite God’s name. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਬਨਸੈ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ਰਾਮਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The false perishes in a moment O my mind recite God. 
||Pause|| 
ਸਾ ਵੇਲਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਜਤੁ ਆਇ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਗਰ੍ਸੈ ॥ 
He does not think of the time, when the devil of death will 
come and consume him. 
ਿਤਸੁ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਡਾਇ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥ 
O Nanak, the Lord saves those, in whose heart God dwells by 
His grace. ||2||2|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ Tilang, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਇ ॥ 
The Lord infused His Light into the dust and created the 
universe. 
ਅਸਮਾਨ ਿਜਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਿਸ ਖੁਦਾਇ ॥੧॥ 
The sky, the earth, the trees, and the water – God created all. 
||1|| 



ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਦੰ ਫਨਾਇ ॥ 
O human being, whatever you see with your eyes, shall perish. 
ਦੁਨੀਅਂ ਮੁਰਦਾਰ ਖੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The lazy and greedy world eats the sinful food. ||Pause|| 
ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸਤਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਬਖੋਰਾਇ ॥ 
Hiding like animals they commit and eat the forbidden sinful 
food. 
ਿਦਲ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੋ ਦੋਜਕ ਸਜਾਇ ॥੨॥ 
God arrests them and punishes them to hell. ||2|| 
ਵਲੀ ਿਨਆਮਿਤ ਿਬਰਾਦਰਾ ਦਰਬਾਰ ਿਮਲਕ ਖਾਨਾਇ ॥ 
That is what happens in God’s court o brother. 
ਜਬ ਅਜਰਾਈਲੁ ਬਸਤਨੀ ਤਬ ਿਚ ਕਾਰੇ ਿਬਦਾਇ ॥੩॥ 
When the devil of death arrests you; what use is crying then? 
||3|| 
ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮੁ ਕਰਦੰ ਪਾਕ ਅਲਾਹ ॥ 
Pure Lord God knows your condition. 
ਬੁਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਿਸ ਪੇਿਸ ਦਰਵੇਸ ਬੰਦਾਹ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, say your prayer to the holy God. ||4||1|| 
ਿਤਲੰਗ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
Tilang, Second House, Fifth Mahalla: 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
There is no other than You O Lord. 
ਤੂ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਿਹ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
You are the Creator; whatever You do, happens. 
ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਤੇਰੀ ਮਿਨ ਟੇਕ ॥ 
You are the strength, and You are the support of the mind. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੧॥ 
Forever O Nanak, recite the one. ||1|| 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
The great giver is the supreme Lord over all. 
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are our support, You are our sustainer. ||Pause|| 
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ਹੈ ਤੂਹੈ ਤੂ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥ 
You exist and You always will be. 
ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਊਚ ਆਪਾਰ ॥ 
You are permanent, unfathomable, lofty and infinite. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਿਹ ਿਤਨ ਭਉ ਦੁਖੁ ਨਾਿਹ ॥ 
Those who serve You, are not concerned of any sufferings. 



ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਿਹ ॥੨॥ 
By guru’s grace, Nanak sings your praises. ||2|| 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ॥ 
Whatever is seen is Your form. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਗੋਿਵੰਦ ਅਨੂਪ ॥ 
You are the treasure of virtues, Lord of the universe and 
beautiful. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜਨ ਸੋਇ ॥ 
O mortal say God God God. 
ਨਾਨਕ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 
O Nanak, by His grace, we realize Him. ||3|| 
ਿਜਿਨ ਜਿਪਆ ਿਤਸ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰ ॥ 
I admire those who say God God. 
ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥ 
The world attains salvation in his company. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਲੋਚਾ ਪੂਿਰ ॥ 
Says Nanak, fulfill my hope O God. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨॥ 
I long for the dust of the feet of the saints. ||4||2|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ 
Tilang, Fifth Mahalla, Third House: 
ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 
My Lord is kind. 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 
My Lord is kind. 
ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇਇ ਦਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He gives gifts to all beings. ||Pause|| 
ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 
Why do you waver, O mortal? The Creator will protect you. 
ਿਜਿਨ ਪੈਦਾਇਿਸ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 
He, who created you, will give you to eat. ||1|| 
ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ 
One, who created the world, takes care of it. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਮਾਲਕੁ ਿਦਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ॥੨॥ 
He is the life of everybody the true protector. ||2|| 
ਕੁਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ 
His creative power cannot be known; He is the carefree Lord. 
ਕਿਰ ਬੰਦੇ ਤੂ ਬੰਦਗੀ ਿਜਚਰੁ ਘਟ ਮਿਹ ਸਾਹੁ ॥੩॥ 
O human being, pray to Him till you live. ||3|| 



ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥ 
O God, You are all-powerful, inexpressible and imperceptible; 
my soul and body are Yours. 
ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੩॥ 
By Your mercy, may I find peace; this is Nanak’s prayer 
forever. ||4||3|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ 
Tilang, Fifth Mahalla, Third House: 
ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕੁ ॥ 
O Creator, I am in love with You by Your grace. 
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਏਕ ਤੂਹੀ ਸਭ ਖਲਕ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are the Creator of the world, You are sacred of all. 
||Pause|| 
ਿਖਨ ਮਾਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਦਾ ਆਚਰਜ ਤੇਰੇ ਰੂਪ  
In an instant, You create and destroy. Wonderful is Your form! 
ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਚਲਤ ਤੇਰੇ ਅੰਿਧਆਰੇ ਮਿਹ ਦੀਪ ॥੧॥ 
Who can know Your play? You are the light in the darkness. 
||1|| 
ਖੁਿਦ ਖਸਮ ਖਲਕ ਜਹਾਨ ਅਲਹ ਿਮਹਰਵਾਨ ਖੁਦਾਇ ॥ 
You are the master of Your creation, O merciful Lord; You are 
invisible. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਿਜ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧੇ ਸੋ ਿਕਉ ਦੋਜਿਕ ਜਾਇ ॥੨॥ 
One who worships You day and night; why should he go to 
hell? ||2|| 
ਅਜਰਾਈਲੁ ਯਾਰੁ ਬੰਦੇ ਿਜਸੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Devil of death is the friend of those who have Your support. 
ਗੁਨਹ ਉਸ ਕੇ ਸਗਲ ਆਫੂ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਿਹ ਦੀਦਾਰੁ ॥੩॥ 
Their addiction to sins is forgiven and Your devotees visualize 
You. ||3|| 
ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ ਿਫਲਹਾਲ ਸਗਲੇ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
The world is not permanent. Reciting Your name attains true 
happiness. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਬੂਿਝਆ ਸਦਾ ਏਕਸੁ ਗਾਉ ॥੪॥੪॥ 
Meeting the guru, Nanak understands; He sings Your praises 
forever. ||4||4|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Tilang, Fifth Mahalla: 
ਮੀਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਿਦਲ ਸੋਚ ॥ 
Think of the Lord in your mind, O wise one. 
ਮੁਹਬਤੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਸੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Enshrine God’s love in your mind and body. He frees you from 
bonds. ||1||Pause|| 
ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕਛੁ ਨਹੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ॥ 
Visualizing God is priceless. 
ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂ ਖੁਿਦ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥ 
You are the pure cherisher; You are the great and 
immeasurable Lord. ||1|| 
ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਿਹ ਿਦਲਾਵਰ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਏਕ ॥ 
Give me Your help, O brave Lord; You are one and only one 
Lord. 
ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਿਤ ਕਰਣ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥੨॥੫॥ 
O God the Creator of creation; Nanak looks to Your support. 
||2||5|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ Tilang, First Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥ 
One who created the world looks after it; what more can we 
say, O brother? 
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ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਿਪ ਿਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥ 
He who created the creation knows and looks after it. ||1|| 
ਰਾਇਸਾ ਿਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Savor the story of the beloved Lord, which brings a lasting 
peace. ||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਰੰਿਗ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਿਵਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਤਾਣੀ  
She, who does not enjoy the love of her Husband Lord, shall 
repent in the end. 
ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਿਸਰੁ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨॥ 
She wrings her hands, and bangs her head, when the night 
has passed away. ||2|| 
ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਿਮਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥ 
Nothing gained by repenting, when everything is over. 
ਤਾ ਿਫਿਰ ਿਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥ 
She shall enjoy her beloved when her turn comes again. ||3|| 
ਕੰਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਤੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥ 
The happy soul-bride attains her Husband Lord; she is better 
than me. 
ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇਹ ॥੪॥ 



I do not have those virtues; who should I blame? ||4|| 
ਿਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ  
I shall go and ask those friends who enjoy their Husband Lord. 
ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਤਾਏ ॥੫॥ 
I touch their feet and ask them to show me the path. ||5|| 
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਚੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥ 
She, who understands Lord’s command, O Nanak, attains that 
fragrance. 
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਿਣ ਕਰੈ ਤਉ ਿਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥ 
When she obtains virtues then she pleases the beloved. ||6|| 
ਜੋ ਿਦਿਲ ਿਮਿਲਆ ਸੁ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਿਮਿਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥ 
The minds that are united remain united and are called united.  
ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥ 
You may say as much as you want. Mere words do not unite 
anyone. ||7|| 
ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਲਵ ਿਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥ 
As metal melts into metal, so does love melt into love? 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ ॥੮॥ 
By guru’s grace, this understanding is obtained and carefree 
Lord is realized. ||8|| 
ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਿਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
He may have an orchard of betel nut trees in the garden, but 
the donkey does not appreciate its value. 
ਰਸੀਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ॥੯॥ 
If someone savors the fragrance, he will appreciate the flower. 
||9|| 
ਅਿਪਉ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਰ੍ਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 
One, who drinks the nectar O Nanak, abandons his doubts 
and wanderings. 
ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥ 
Easily and intuitively, he merges with God and obtains the 
immortal status. ||10||1|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Tilang, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਿਰ ਮੀਿਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 
The guru, my friend, told me the stories, the discourse of the 
Lord. 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਆ ॥੧॥ 
I praise my guru I owe Him; ||1|| 
ਆਇ ਿਮਲੁ ਗੁਰਿਸਖ ਆਇ ਿਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Come join with me, O follower of the guru, and the beloved of 
my guru. ||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਿਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥ 
Praises of the Lord are pleasing to the Lord; I obtained them 
from the guru. 
ਿਜਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਘੁਿਮ ਘੁਿਮ ਜਾਏ ॥੨॥ 
I praise those who self surrender and obey guru’s will. ||2|| 
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਪਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਤਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥ 
I admire those who met the beloved guru. 
ਿਜਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੩॥ 
I am forever a sacrifice to those who serve the guru. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 
Your name, O Lord, is the destroyer of sufferings. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥ 
The guru-willed attain salvation by serving the guru. ||4|| 
ਜੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 
Those who recite God’s name are accepted by God. 
ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੫॥ 
Nanak is a sacrifice to them forever and owes them. ||5|| 
ਸਾ ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
Praise, that pleases God is His true praise. 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਿਤਨ ਹਿਰ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥ 
The guru-willed who serve the beloved God; reap the reward. 
||6|| 
ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਤਨਾ ਜੀਅ ਪਰ੍ਭ ਨਾਲੇ ॥ 
Those who love God are attached to God devotionally. 
ਓਇ ਜਿਪ ਜਿਪ ਿਪਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥ 
They recite God’s name and live by it. ||7|| 
ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਪਆਰਾ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਕਉ ਘੁਿਮ ਜਾਇਆ ॥ 
I worship those guru-willed who worship the beloved God.  
ਓਇ ਆਿਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਿਸਉ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥ 
They attain salvation and with their family and the whole world. 
||8|| 
ਗੁਿਰ ਿਪਆਰੈ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਗੁਰੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਧੰਨੋ  
My guru serves the Lord with love. I admire the guru. 
ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਮਾਰਗੁ ਦਿਸਆ ਗੁਰ ਪੰੁਨੁ ਵਡ ਪੰੁਨੋ ॥੯॥ 
The guru showed me God’s path; the guru did the greatest 
service. ||9|| 
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ਜੋ ਗੁਰਿਸਖ ਗੁਰੁ ਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੰੁਨ ਪਰਾਣੀ ॥ 
The devotees who serve the guru perform good service 
indeed.   
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥ 
Servant Nanak praises them forever. ||10|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਿਪ ਹਿਰ ਭਾਈਆ ॥ 
God is pleased with the guru-willed companions and friends. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਿਰ ਆਿਪ ਗਿਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥ 
God embraces and honors them in His court. ||11|| 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦੇ ਿਤਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ 
The guru-willed that recite God’s name visualize God. 
ਹਮ ਿਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂਿੜ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥ 
I wash their feet and drink the dust of their feet dissolved in 
that water. ||12|| 
ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਿਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ  
Those who eat betel nuts and betel leaf and cigarettes in their 
mouth! 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਦੇ ਨ ਚੇਿਤਓ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥ 
They never recited God. Devil of death arrested and took them 
away. ||13|| 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਚੇਿਤਆ ਿਹਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Those who recite God enshrining in the mind; 
ਿਤਨ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਿਸਖ ਗੁਰ ਿਪਆਰੇ ॥੧੪॥ 
The devil of death does not touch the beloved devotees of the 
guru. ||14|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੈ  
Name of the Lord is a priceless treasure, only a few guru-
willed know it; 
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥ 
O Nanak, those who surrender to guru, enjoy peace and 
pleasure. ||15|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਿਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥ 
The guru who bestows his grace is called the great bestowal. 
ਹਉ ਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਿਦਤੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥ 
I praise the guru forever who blessed me with God’s name. 
||16|| 
ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਹਿਰ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ 
I praise the guru, who brings  Lord’s message. 
ਹਉ ਵੇਿਖ ਵੇਿਖ ਗੁਰੂ ਿਵਗਿਸਆ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥ 



I am happy and enjoy seeing the guru in human body. ||17|| 
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਬੋਲਦੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸੁਹਾਵੀ  
The guru says the sacred and beautiful word God with his 
tongue; 
ਿਜਨ ਸੁਿਣ ਿਸਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥ 
Those who hear learn and follow the guru; their hunger 
departs. ||18|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜਾਈਐ ॥ 
Some speak of Lord’s path; tell me, how can I follow it? 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥ 
O Lord, Your name is my supplies; I take with me to spend on 
the journey. ||19|| 
ਿਜਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ॥ 
The guru-willed who recite God, are dealers of priceless 
merchandise. 
ਹਉ ਸਿਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥ 
I praise my guru forever and I am absorbed in guru’s 
teachings. ||20|| 
ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੂ ਸਾਿਹਬੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥ 
You are the master, my Lord; You are my ruler as well. 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥ 
Your worship pleases You. You are a pile of virtues. ||21|| 
ਆਪੇ ਹਿਰ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ 
God is one. He is manifested in many forms. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥ 
Whatever pleases Him, O Nanak, is a good deed? ||22||2|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ Tilang, Ninth Mahalla, Kaafee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਿਨਿਸ ਿਦਿਨ ਮੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥ 
It is time to miss God if you want o mortal; 
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਅਉਧ ਿਬਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The life is going every moment like water from a cracked 
pitcher. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਾਿਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨਾ  
Why do not you sing the praises of the Lord o ignorant fool? 
ਝੂਠੈ ਲਾਲਿਚ ਲਾਿਗ ਕੈ ਨਿਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ 
You are attached to false greed, you do not think of death. ||1|| 
ਅਜਹੂ ਕਛੁ ਿਬਗਿਰਓ ਨਹੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਗੁਨ ਗਾਵੈ  



No harm has been done yet if you sing God’s praises. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਭਜਨ ਤੇ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥ 
Says Nanak, repeating His name you shall obtain immortal 
state. ||2||1|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Tilang, Ninth Mahalla: 
ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥ 
Wake up, O mind! Wake up! O lazy; why are you sleeping? 
ਜੋ ਤਨੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਿਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That body you were born with; shall not go with you in the end. 
||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਿਹਤੁ ਜਾ ਿਸਉ ਕੀਨਾ 
Mother, father, children and relatives whom you love; 
ਜੀਉ ਛੂਿਟਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਿਰ ਅਗਿਨ ਮੈ ਦੀਨਾ ॥੧॥ 
Will throw your body in the fire when your soul departs from it; 
||1|| 
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ਜੀਵਤ ਲਉ ਿਬਉਹਾਰੁ ਹੈ ਜਗ ਕਉ ਤੁਮ ਜਾਨਉ  
The world deals with the living; know that. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨਉ ॥੨॥੨॥ 
O Nanak, sing praises of the Lord; everything is like a dream. 
||2||2|| 
ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Tilang, Ninth Mahalla:           
ਹਿਰ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥ 
Sing Lord’s praises, O mind; He is your true companion. 
ਅਉਸਰੁ ਬੀਿਤਓ ਜਾਤੁ ਹੈ ਕਿਹਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your time is passing by; listen carefully to what I say. 
||1||Pause|| 
ਸੰਪਿਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਿਸਉ ਅਿਤ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 
You are in love with property, chariots, wealth and power. 
ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਿਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ॥੧॥ 
When the noose of death is put around your neck, nothing will 
belong to you. ||1|| 
ਜਾਿਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜੁ ਿਬਗਾਿਰਓ ॥ 
Knowingly O ignorant - you have ruined your affairs. 
ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਿਚਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰਓ ॥੨॥ 
You did not restrain yourself from committing sins, you did not 
give up your ego. ||2|| 
ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਗੁਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਸੋ ਸੁਨੁ ਰੇ ਭਾਈ  
So listen to the teachings imparted by the guru, O brother. 



ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਿਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਾਈ ॥੩॥੩॥ 
Says Nanak openly; seek refuge of the Lord. ||3||3|| 
ਿਤਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 
Tilang, the word of devotee Kabeer Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਿਦਲ ਕਾ ਿਫਕਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The Vedas and Quran are false if   the worry of the mind is not 
removed. 
ਟੁਕੁ ਦਮੁ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ ਹਾਿਜਰ ਹਜੂਿਰ ਖੁਦਾਇ ॥੧॥ 
If you intently miss God for a moment; You will visualize God. 
||1|| 
ਬੰਦੇ ਖੋਜੁ ਿਦਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਿਫਰੁ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਿਹ ॥ 
O mortal search your soul all the time, you will not get in 
trouble anymore.  
ਇਹ ਜੁ ਦੁਨੀਆ ਿਸਹਰੁ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This world is just a magic show; no one is your helper. 
||1||Pause|| 
ਦਰੋਗੁ ਪਿੜ ਪਿੜ ਖੁਸੀ ਹੋਇ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦੁ ਬਕਾਿਹ ॥ 
Reading the imaginary things people are happy; they say 
nonsense in ignorance. 
ਹਕੁ ਸਚੁ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਿਮਆਨੇ ਿਸਆਮ ਮੂਰਿਤ ਨਾਿਹ ॥੨॥ 
The true Creator is in the creation; He is not the dark-skinned 
Krishna. ||2|| 
ਅਸਮਾਨ ਿਮਯਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ॥ 
The stream of nectar flows in the sky; take bath in it. 
ਕਿਰ ਫਕਰੁ ਦਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮਉਜੂਦੁ ॥੩॥  
Serve the Lord forever with love and see Him ever-present 
everywhere. ||3|| 
ਅਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰਉ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਇ ॥ 
The Lord is the purest of the pure; doubt it only if there is 
another one. 
ਕਬੀਰ ਕਰਮੁ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹੁ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥ 
O Kabeer, whoever does the kind deeds, knows it. ||4||1|| 
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ॥ Naam Dev Jee: 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ॥ 
Your name is the support of this blind O Lord. 
ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am poor humble. Your name is my support. ||1||Pause|| 



ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨੀ ॥ 
O kind merciful Lord. You are unseen God. 
ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਿਰ ਦਿਰ ਪੇਿਸ ਤੰੂ ਮਨੀ ॥੧॥ 
You are ever-present everywhere. I worship You. ||1|| 
ਦਰੀਆਉ ਤੂ ਿਦਹੰਦ ਤੂ ਿਬਸੀਆਰ ਤੂ ਧਨੀ ॥ 
You are the river of life, You are the giver of all; You are great 
O Lord. 
ਦੇਿਹ ਲੇਿਹ ਏਕੁ ਤੰੂ ਿਦਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥ 
You give, You take away; there is no other like You. ||2|| 
ਤੰੂ ਦਾਨਾਂ ਤੰੂ ਬੀਨਾਂ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਿਕਆ ਕਰੀ ॥ 
You are wise, You are giver; what can I the poor do; 
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸੰਦ ਤੰੂ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥ 
O Naam Dev`s master. Be kind to me. ||3||1||2|| 
ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ॥ 
Hello, my friend; listen to this news; 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਂਉ ॥ 
I praise dedicated and devoted to God. 
ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਿਬਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your slavery is good and your name is great. ||1||Pause|| 
ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥ 
Where did you come from? Where are You now and where 
you are going. 
ਦਵ੍ ਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਿਸ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥ 
Tell me if it is the city of Dwaarikaa. ||1|| 
ਖੂਬੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ॥ 
How handsome is your turban! And how sweet is your talk. 
ਦਵ੍ ਾਿਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥ 
Why are the Mugals in the holy city of Dwaarikaa? ||2|| 
ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥ 
You alone are the Lord of thousands of worlds. 
ਹਮ ਿਚਨੀ ਪਾਿਤਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥ 
You are my Lord King, like the dark-skinned Krishna. ||3|| 
ਅਸਪਿਤ ਗਜਪਿਤ ਨਰਹ ਨਿਰੰਦ ॥ 
You are the Lord of the sun, Lord Indra and Lord Brahma, the 
King of men. 
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵ੍ਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥ 
You are the Lord of Naam Dev, the King the liberator of all. 
||4||2||3|| 
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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 ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ 
Raag Soohee, First Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਿਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥ 
Wash the vessel and anoint it with fragrance; then, go  to get 
milk. 
ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਿਨ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਿਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥ 
Add culture to make yogurt to purify further. ||1|| 
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ 
Same way, recite God to purify you. 
ਅਵਿਰ ਿਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All other actions are fruitless. ||1||Pause|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਿਥ ਕਰਹੁ ਫੁਿਨ ਨੇਤਰ੍ਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Make your mind the churning wheel and churn it continuously 
with intent. 
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਿਬਿਧ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 
If you churn God this way with your tongue then you obtain the 
nectar. ||2|| 
ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਿਜਤੁ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਕਰੇ ॥ 
Bathe your mind again and again in the pool of truth and 
attune your mind to it.  
ਪੂਜਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨਹ੍ਹ੍  ਿਬਿਧ ਸਾਿਹਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥ 
The devotee prays to God devotionally by reciting God with 
every breath; then merges with God. ||3||                
ਕਹਦੇ ਕਹਿਹ ਕਹੇ ਕਿਹ ਜਾਵਿਹ ਤੁਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
People talk and talk and die but no one equals You. 
ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ 
Servant Nanak, lacking worship says this: may I sing God`s 
praises. ||4||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ 
Soohee, First Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one He is realized by guru`s grace. 
ਅੰਤਿਰ ਵਸੈ ਨ ਬਾਹਿਰ ਜਾਇ ॥ 
God lives in the mind. He does not go out. 



ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛੋਿਡ ਕਾਹੇ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ 
Giving up the nectar, why are you eating poison? ||1|| 
ਐਸਾ ਿਗਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
Recite such divine words o my mind; 
ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
And become the slave of the true Lord. ||1||Pause|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ ॥ 
Everyone speaks of wisdom and meditation; 
ਬਾਂਧਿਨ ਬਾਂਿਧਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵੈ ॥੨॥ 
But the whole world wanders bound by bonds. ||2|| 
ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥ 
One who serves the Lord is His servant. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸੋਇ ॥੩॥ 
The Lord is pervading everywhere in water and land as well. 
||3|| 
ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
I am not good; no one is bad. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਤਾਰੇ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੨॥ 
Prays Nanak, God saves us! ||4||1||2|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬ 
Soohee, First Mahalla, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਿਚਲਕਣਾ ਘੋਿਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥ 
What is that shine which becomes black by rubbing or mixing?   
ਧੋਿਤਆ ਜੂਿਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਿਤਸੁ ॥੧॥ 
The impurity is not removed by washing even if you wash 
hundred times. ||1|| 
ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਚਲੰਿਨਹ੍ਹ੍   
They are my friends, who will go with me when I go. 
ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਖੜੇ ਿਦਸੰਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Where the account is asked for; they are there. ||1||Pause|| 
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਿਚਤਵੀਆਹਾ ॥ 
The houses, mansions and temples are closed from all four 
sides. 
ਢਠੀਆ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥ 
When demolished they are of no use they are empty inside. 
||2|| 



 ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਿਝ ਵਸੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
They wear white clean clothes and go to pilgrimage. 
ਘੁਿਟ ਘੁਿਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੩॥ 
They kill and eat the living beings, how can you call them 
clean white. ||3|| 
ਿਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ ਮੈਜਨ ਦੇਿਖ ਭੁਲੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The body is like the simmal tree; people are mistaken like the 
parrots. 
ਸੇ ਫਲ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈ ਤਿਨ ਹੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੪॥ 
Its fruits are useless; same qualities are in the body. ||4|| 
ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤੁ ॥ 
The blind carries a heavy load and long journey through high 
mountains. 
ਅਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚਿੜ ਲੰਘਾ ਿਕਤੁ ॥੫॥ 
My eyes cannot see, how can I climb up and cross over the 
mountain? ||5|| 
ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਿਗਆਈਆ ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਿਕਤੁ ॥ 
What good does it do to serve, and be good, and be clever? 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੰੂ ਬਧਾ ਛੁਟਿਹ ਿਜਤੁ ॥੬॥੧॥੩॥ 
O Nanak, recite God’s name, it will free you from chains. 
||6||1||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਿਜਤੁ ਲੰਘਿਹ ਵਹੇਲਾ  
Build the raft of meditation and self-discipline, to carry you 
across the river. 
ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 
There is no ocean no tides; this is how comfortable your path 
shall be. ||1|| 
ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My body and mind is dyed by Your deep red permanent color 
O beloved. ||1||Pause|| 
ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਿਪਆਿਰਆ ਿਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ 
My friends have departed; how will they unite with God? 
ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਿਹ ਗੰਠੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥ 
If they have virtues in their bag, God will unite them with Him. 
||2|| 
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੇ ਿਮਿਲਆ ਹੋਈ ॥ 
Once united; will not be separated if they are truly united. 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਨਵਾਿਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 



True Lord brings their comings and goings to an end. ||3|| 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਿਰਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥ 
He, who eradicates the ego and then sews his robe with love; 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬੋਲਾ ॥੪॥ 
The deaf receives God’s sacred reward through guru’s 
teachings. ||4|| 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Says Nanak, O soul-brides, our Husband Lord is very dear! 
ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥ 
We are the maid servants of the Lord; He is our true Lord and 
master. ||5||2||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਿਜਨ ਕਉ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਿਤਨਾ ਸਵਾਰਸੀ ॥ 
Those, whose minds are filled with love of the Lord, are looked 
after by God. 
ਸੂਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਸੀ ॥ 
They are blessed with peace and their pains are forgotten. 
ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਿਹ ਸਰਪਰ ਤਾਰਸੀ ॥੧॥ 
There is no doubt that God will certainly save them. ||1|| 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਮਿਲਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਿਜਨ ਕਉ ਲੀਿਖਆ  
The guru comes to meet those with pre-ordained destiny. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਿਖਆ ॥ 
He gives them the awns of God’s sacred name. 
ਚਾਲਿਹ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ਭਵਿਹ ਨ ਭੀਿਖਆ ॥੨॥ 
Those who follow guru’s will; do not go begging. ||2|| 
ਜਾ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਜੂਿਰ ਦੂਜੇ ਿਨਵੈ ਿਕਸੁ ॥ 
One who has visualized God; why should he bow down to 
anyone else?  
ਦਿਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਿਹ ਮੂਲੇ ਪੁਛ ਿਤਸੁ ॥ 
The gate-keeper at Lord’s gate shall not stop him to ask any 
questions. 
ਛੁਟੈ ਤਾ ਕੈ ਬੋਿਲ ਸਾਿਹਬ ਨਦਿਰ ਿਜਸੁ ॥੩॥ 
One, who is blessed by God; his words save others. ||3|| 
ਘਲੇ ਆਣੇ ਆਿਪ ਿਜਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ  
God sends and recalls; no one advises Him. 
ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੇ ਸਾਿਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ ॥ 
He demolishes constructs and creates; He knows everything. 
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥੫॥ 
O Nanak, the gift of God’s name is obtained by God’s grace. 



||4||3||5|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਭਾਂਡਾ ਹਛਾ ਸੋਇ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥ 
That vessel which is pleasing to God, is pure.      
ਭਾਂਡਾ ਅਿਤ ਮਲੀਣੁ ਧੋਤਾ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇਸੀ ॥ 
The filthiest vessel does not become pure just by washing. 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ॥ 
The realization comes through guru’s refuge. 
ਏਤੁ ਦੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ ॥ 
By washing at guru’s refuge it becomes pure. 
ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਆਿਪ ਵਰਤਾਇਸੀ ॥ 
The Lord sets the standards of dirty and the pure. 
ਮਤੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ ਪਾਇਸੀ ॥ 
Do not think that you will automatically find a place of rest 
hereafter. 
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਹੋਇਸੀ ॥ 
According to the actions one committed, so he becomes. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਿਪ ਵਰਤਾਇਸੀ ॥ 
He bestows the sacred name of the Lord. 
ਚਿਲਆ ਪਿਤ ਿਸਉ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ ॥ 
He departs purifying his life, the divine music plays. 
ਮਾਣਸੁ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਿਤਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥ 
What to say of poor mortals? It will be heard in the whole 
universe. 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਨਹਾਲ ਸਿਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ ॥੧॥੪॥੬॥ 
O Nanak, he attains contentment and saves his dynasty. 
||1||4||6|| 
 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥ 
The Yogi practices yoga, and the pleasure-seeker practices 
pleasure. 
ਤਪੀਆ ਹੋਵੈ ਤਪੁ ਕਰੇ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਮਿਲ ਨਾਇ ॥੧॥ 
The austere practice austerities bathing and rubbing at sacred 
shrines; ||1|| 
ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your invitation will be heard o brother if some tells it. 
||1||Pause|| 



ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥ 
As one plants so he harvests; whatever he earns, he eats. 
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥ 
In the world hereafter, his account is not called for, if he goes 
with God’s insignia. ||2|| 
ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
As one acts, so is he proclaimed? 
ਜੋ ਦਮੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥ 
Any breath that does not recite God is a waste. ||3||  
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਿਵਕਾਇ ॥ 
I will sell this body, if someone buys it. 
ਨਾਨਕ ਕੰਿਮ ਨ ਆਵਈ ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥ 
O Nanak, the body that does not recite God; is of no use. 
||4||5||7|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ 
Soohee, First Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੋਗੁ ਨ ਿਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥ 
Yoga is not the patched coat, the walking stick or smearing the 
body with ashes. 
ਜੋਗੁ ਨ ਮੰੁਦੀ ਮੰੂਿਡ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਿਸੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥ 
Yoga is not the ear rings, the shaved head or the blowing the 
horn. 
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 
Remain attached to God in the world. This is the yoga way. 
||1|| 
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
By mere words, Yoga is not performed. 
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਕਿਰ ਸਮਸਿਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One, who sees everything with one eye, is a yogi. ||1||Pause|| 
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਿਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥ 
Yoga is not wandering to the tombs of the dead; Yoga is not 
sitting in trance. 
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਿਸ ਿਦਸੰਤਿਰ ਭਿਵਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਿਥ ਨਾਈਐ ॥ 
Yoga is not wandering through foreign lands and bathing at 
shrines. 
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 
Remain attached to God in the world. This is yoga way. ||2|| 



ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਈਐ ॥ 
Meeting with the guru, dispels the doubt and the wandering 
mind is restrained. 
ਿਨਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 
Nectar rains down, celestial music plays and wisdom is 
obtained at home. 
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
Remain attached to God in the world. This is the yoga way. 
||3|| 
ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਤਆ ਮਿਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥ 
O Nanak, remain dead while yet alive, practice such Yoga. 
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਿਸੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਿਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ 
The horn resounds without blowing; then one attains the 
immortal state.  
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਿਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥ 
Remain attached to God in the world. This is the Yoga way. 
||4||1||8|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥ 
What scale, what weights, and what goldsmith shall I call for 
You? 
ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਿਹ ਦੀਿਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਿਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥ 
From what guru should I receive lesson? By whom should I 
have You appraised? ||1|| 
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ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
O my beloved Lord, Your limits are not known. 
ਤੰੂ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਤੰੂ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You abide all including water and land; You are all-pervading. 
||1||Pause|| 
ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਿਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥ 
Mind is the scale, soul the weights and serving You is the 
appraiser. 
ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥ 
I weigh my Lord in myself that is how I focus my mind. ||2|| 
ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 
You are the balance, the weights and the scale; You are the 
weighed. 
ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥ 



You see and understand and You are the trader. ||3|| 
ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਤਲੁ ਜਾਵੈ ॥ 
The blind, low class wandering soul, comes for a moment, and 
departs in an instant. 
ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥ 
Nanak lives in that company; how can the fool realize the 
Lord? ||4||2||9|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
Raag Soohee, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
I recite God’s name through guru’s teachings. 
ਸਿਭ ਇਛਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭੁ ਚੂਕਾ ਡਰੁ ਜਮ ਕੇ ॥੧॥ 
All desires of my mind and body are fulfilled; all fear of death 
dispelled. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ॥ 
O my mind, sing the praises of  Lord’s name. 
ਗੁਿਰ ਤੁਠੈ ਮਨੁ ਪਰਬੋਿਧਆ ਹਿਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The honorable guru guided my mind. I drink God’s essence 
with love. ||1||Pause|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਊਤਮ ਸਿਤਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ॥ 
Guru’s congregation is sacred that sings God’s praises. 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥੨॥ 
O God; unite me with devotee’s company, I will wash their 
feet. ||2|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁਰਮਿਤ ਰਸੁ ਰਸਕੇ ॥ 
God’s name is everything. It is enjoyed through guru’s 
teachings. 
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਿਤਸ ਿਤਸ ਕੇ ॥੩॥ 
I found the nectar the divine water of God’s name. My thirst for 
it quenched. ||3|| 
ਹਮਰੀ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਿਚਓ ਿਸਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
The guru is my social status and honor; I sold my head to the 
guru. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥੪॥੧॥ 
Servant Nanak is the disciple of the guru; O guru, save the 
honor of Your servant. ||4||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 



ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭਿਜਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਸਿਭ ਿਬਨਸੇ ਦਾਲਦ ਦਲਘਾ ॥ 
I recite supreme God’s name and all my problems are solved. 
ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਮੇਿਟਓ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਅਸਿਥਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁਿਖ ਸਮਘਾ ॥੧॥ 
The fear of birth and death is erased through guru’s teachings; 
serving the unmoving, unchanging Lord I attained peace. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਿਤ ਿਪਰਘਾ ॥ 
O my mind, recite the name of the beloved God. 
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਧਿਰਓ ਗੁਰ ਆਗੈ ਿਸਰੁ ਵੇਿਚ ਲੀਓ ਮੁਿਲ ਮਹਘਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I offered my mind and body to the guru; I sold my head for a 
high price. ||1||Pause|| 
ਨਰਪਿਤ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਕਿੜ ਖੜੇ ਸਿਭ ਕਲਘਾ ॥ 
The kings enjoy pleasures. Without God’s name they are 
caught by the devil of death. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਸਿਰ ਡੰਡੁ ਲਗਾਨਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨੇ ਹਥ ਫਲਘਾ ॥੨॥ 
The justice of destiny hits them over the head, they repent 
spreading their hands. ||2|| 
 ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਜਨ ਿਕਰਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਿਤਪਲਘਾ ॥ 
O God the cherisher; save your humble servant; I am at your 
refuge.  
ਦਰਸਨੁ ਸੰਤ ਦੇਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਪਰ੍ਭ ਲੋਚ ਪੂਿਰ ਜਨੁ ਤੁਮਘਾ ॥੩॥  
O saint; may I see you and attain peace. O God; fulfill the 
hope of Your servant; ||3|| 
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਵਡੇ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਿਨਮਘਾ ॥ 
You are all-powerful, great, primal, my Lord. Please bless me 
with the gift of humility. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਘਾ ॥੪॥੨॥ 
Servant Nanak obtained peace reciting God’s name. I praise 
God’s name forever. ||4||2|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੰਙੁ ਮਜੀਠੈ ਰੰਙੁ  
Reciting Lord’s name is Lord’s love. Lord’s love is permanent 
color. 
ਗੁਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਚਾਿੜਆ ਿਫਿਰ ਬਹੁਿੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਙੁ ॥੧॥ 
The contented guru dyed me with God’s color. It shall never 
fade. ||1|| 
Page 732 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਕਿਰ ਰੰਙੁ ॥ 
O my mind; dye yourself with the love of God’s name. 
ਗੁਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਉਪਦੇਿਸਆ ਹਿਰ ਭੇਿਟਆ ਰਾਉ ਿਨਸੰਙੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



The honorable guru taught me God’s love and I surrendered to 
God without hesitation. ||1||Pause|| 
ਮੰੁਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਙੁ ॥ 
The self-willed the ignorant bride, will keep coming and going 
forever. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਙੁ ॥੨॥ 
She never missed God. She was always enticed by duality. 
||2|| 
ਹਮ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਅੰਗੀ ਅੰਙੁ ॥ 
I the evil minded am full of filth. O God; embrace and save me. 
ਗੁਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਿਭ ਲਾਥੇ ਿਕਲਿਵਖ ਪੰਙੁ ॥੩॥ 
The guru bathed me in the pool of nectar. All my sins washed 
away. ||3|| 
ਹਿਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਹੁ ਸੰਙੁ ॥ 
O Lord; kind to the meek, please unite me with devotee’s 
company. 
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਤਿਨ ਰੰਙੁ ॥੪॥੩॥ 
Joining devotee’s company servant Nanak obtained God’s 
love. My mind and body are dyed with it. ||4||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿਹ ਿਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
One; who says God God, yet does evil deed; the mind does 
not cleanse this way. 
ਅਨਿਦਨੁ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 
He performs all sorts of rituals night and day but he will not 
find peace, even in dreams. ||1|| 
ਿਗਆਨੀ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
O wise, you cannot worship God without guru. 
ਕੋਰੈ ਰਗੁੰ ਕਦੇ ਨ ਚੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The untreated cloth does not dye, no matter how much one 
wants. ||1||Pause|| 
ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
He meditates, does austerity, self-discipline, fasts and 
worship, but his sickness of self-wellness does not go away. 
ਅੰਤਿਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਿਭਮਾਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥ 
He is sick with too much pride; he is ruined in love of duality. 
||2|| 
ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ 
Outwardly, he is religious and wise, but his mind wanders in 



ten directions. 
ਹਉਮੈ ਿਬਆਿਪਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ 
Engrossed in ego, he does not contemplate guru’s teachings. 
He will be born again and again. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ  
O Nanak; the mortal blessed by God realizes it and recites 
God’s name. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਏਕਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥ 
He realizes one and merges with one by guru’s grace. ||4||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ 
Soohee, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੁਰਮਿਤ ਨਗਰੀ ਖੋਿਜ ਖੋਜਾਈ ॥ 
I searched my soul through guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 
I obtained the priceless God’s name through it. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਂਿਤ ਵਸਾਈ ॥ 
Saying God God; my mind became peaceful. 
ਿਤਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਿਖਨ ਅੰਤਿਰ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The fire of desire extinguished in an instant. Meeting the guru 
my hunger vanished. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
I live by singing the praises of the Lord O mother. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਦਇਆਿਲ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ॥੨॥ 
I recite God’s name through the kindness of the virtuous guru; 
||2|| 
ਹਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ਢੂਿਢ ਢੂਢਾਈ ॥ 
I search for my beloved God. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Joining the company of devotees I enjoy God’s sublime 
essence. ||3|| 
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਲੇਖ ਿਲਖੇ ਹਿਰ ਪਾਈ ॥ 
By the pre-ordained destiny inscribed on my forehead, I found 
God. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਿਰ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ 
O Nanak; the honorable guru unites us with God. ||4||1||5|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਮਿਨ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 



By God’s grace; the mind dyes with God’s love. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ 
The guru-willed merges with God saying God God. ||1|| 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 
Imbued with Lord’s love, the mind enjoys the pleasure of His 
love. 
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹੈ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is happy forever following perfect guru’s teachings day and 
night. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone longs for Lord’s love; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ ॥੨॥ 
The guru-willed are dyed with deep red color of love. ||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਮੁਗਧੁ ਨਰੁ ਕੋਰਾ ਹੋਇ ॥ 
The foolish, self-willed without culture cannot be dyed. 
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ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥ 
Even if he thinks hundred times, he does not obtain Lord’s 
love. ||3|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥ 
One meets the guru by God’s grace. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਿਸ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨॥੬॥ 
O Nanak; he merges with God’s love through God’s sublime 
essence. ||4||2||6|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਿਜਹਵਾ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਹੀ ਅਘਾਇ ॥ 
My tongue is satisfied with the subtle essence of the Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
The guru-willed drinks and merges in peace. ||1|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਜਨ ਚਾਖਹੁ ਜੇ ਭਾਈ ॥ 
If you taste the subtle essence of the Lord O brother; 
ਤਉ ਕਤ ਅਨਤ ਸਾਿਦ ਲੋਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Then, how can you be enticed by other tastes? ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਸੁ ਰਾਖਹੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
Enshrine God’s love in your mind through guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਾਤੇ ਰੰਿਗ ਮੁਰਾਿਰ ॥੨॥ 
And get intoxicated with God’s subtle taste. ||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The self-willed cannot enjoy this taste. 



ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ 
He acts in ego and suffers terrible punishment. ||3|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥ 
God’s subtle essence is obtained by God’s grace. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰਿਸ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੩॥੭॥ 
O Nanak, sing God’s praise and enjoy the taste. ||4||3||7|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬ 
Soohee, Fourth Mahalla, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਹਿਰ ਜਪਿਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ  
People of low caste attain high status by reciting God. 
ਪੂਛਹੁ ਿਬਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਿਕਸਨੁ ਉਤਿਰਆ ਘਿਰ ਿਜਸੁ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Go and ask Bidar, the son of a maid; Krishna stayed in his 
house. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਿਜਤੁ ਸਹਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Listen to God’s unexplainable sermon O humble brothers. 
Listening to it eliminates 
worries, sufferings and hunger etc. ||1||Pause|| 
ਰਿਵਦਾਸੁ ਚਮਾਰੁ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਿਨਮਖ ਇਕ ਗਾਇ ॥ 
Ravi Daas, a shoe maker praised God and sang God’s praises 
a little bit. 
ਪਿਤਤ ਜਾਿਤ ਉਤਮੁ ਭਇਆ ਚਾਿਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਿਗ ਆਇ ॥੨॥ 
The Low caste became divine. All four castes touched his feet. 
||2|| 
ਨਾਮਦੇਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕੁ ਛੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਇ ॥ 
Naam Dev loved the Lord; people called him the seamster. 
ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਿਪਿਠ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਿਰ ਨਾਮਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਿਖ ਲਾਇ ॥੩॥ 
God embraced Naam dev and turned away from high caste 
people. ||3|| 
ਿਜਤਨੇ ਭਗਤ ਹਿਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਿਖ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਿਤਨ ਿਤਲਕੁ ਕਢਾਇ ॥ 
All devotees the servants of God get ceremonial mark applied 
to their forehead equal to the pilgrimage at sixty-eight shrines. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕਉ ਅਨਿਦਨੁ ਪਰਸੇ ਜੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੪॥੧॥੮॥ 
Servant Nanak shall touch their feet night and day, if God is 
graceful. ||4||1||8|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਿਜਨ ਕਉ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਤੁ ਿਲਲਾਰਾ ॥ 
Those with preordained destiny enshrine and recite God in the 



mind. 
ਿਤਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਿਕਆ ਕਰੇ ਿਜਨ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਕਰਤਾਰਾ ॥੧॥ 
How can anyone think ill of those; who have God on their 
side? ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my mind, recite God. Reciting God eliminates the pain of 
many lifes. ||1||Pause|| 
ਧੁਿਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
God bestows the treasure of worship to His devotees from 
destiny. 
ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਉਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਹੁ ਕਾਰਾ ॥੨॥ 
Whoever competes with them is a fool; his face is blackened 
here and hereafter. ||2|| 
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ  
Those, who love God’s name, are God’s devotees and 
servants. 
ਿਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਿਸਿਰ ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥੩॥ 
Serving them realizes God. Ashes thrown on the head of the 
slanderers; ||3|| 
ਿਜਸੁ ਘਿਰ ਿਵਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਿਛ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
He who experiences, knows it. Ask world guru Nanak and 
contemplate. 
ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਬਖੀਲੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਿਨਸਤਾਰਾ 
॥੪॥੨॥੯॥ 
Throughout four ages from beginning and for ages; nobody 
realized God by slandering. Salvation attains by serving God’s 
devotees. ||4||2||9|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ  
Wherever God is worshipped, there the Lord becomes one’s 
friend and helper. 
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ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤੁ ਿਬਿਧ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
By guru’s grace, God dwells in the mind; He cannot be 
realized any other way. ||1|| 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥ 
Gather God’s wealth, O brother. 
ਿਜ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



It helps them here and the next world. ||1||Pause|| 
ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਟੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਕਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Earn Godly wealth in devotee’s company. Godly wealth cannot 
be earned any other place or any other way.  
ਹਿਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਿਰ ਰਤਨ ਧਨੁ ਿਵਹਾਝੇ ਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਿਕ ਹਿਰ ਧਨੁ 
ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ   
The dealer of God the Jewel, trades in the priceless jewel. By 
the words of cheap  traders, God’s wealth cannot be obtained. 
||2||  
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਨਾਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਹਿਰ ਿਲਵ 
ਲਾਈ ॥ 
God’s wealth is priceless jewels, gems and rubies. 
Worshipping God with love anytime is the right time and 
sacred. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਿਜਆ ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੇ ਿਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥ 
Seeding God’s name at the right time does not fall short; 
eaten, spent by God’s devotees. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਤਾ ਕਉ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥ 
In this world and the next, the devotees obtain honor with 
Godly wealth. ||3|| 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਨਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਿਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ 
ਜਮਦੂਤੈ ਿਕਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The wealth of carefree God is eternal and true. It cannot be 
destroyed by fire, theft, water and the devil of death.  
ਹਿਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥ 
Thieves do not come close to Lord’s wealth; devil of death 
cannot tax it. ||4|| 
ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਿਰ ਕੈ ਿਬਿਖਆ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਿਤਨਾ ਇਕ ਿਵਖ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The faithless commit sins and collect evil wealth. It does not 
go with them at all. 
ਹਲਤੈ ਿਵਿਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਭਏ ਹਥਹੁ ਛੁੜਿਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਿਤ ਸਾਕਤੁ ਹਿਰ ਦਰਗਹ 
ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ   
The faithless suffer here. It falls from their hand. The faithless 
find no place to rest in the next world. ||5|| 
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਲਿਦ ਚਲਾਈ ॥ 
God is the banker of God’s wealth O saints. Whoever he 
gives, load and go away. 
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥ 
God’s wealth never falls short. Guru made servant Nanak, 



realize this. ||6||3||10|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੁ ਹੋਇ ਸੋ ਹਿਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਸੋ ਭਗਤੁ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
Whoever God is pleased with sings God’s praises, becomes 
His approved devotee. 
ਿਤਸ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਿਕਆ ਵਰਨੀਐ ਿਜਸ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥ 
One who has God enshrined in his mind, his glory cannot be 
described. ||1|| 
ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਿਲ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing God’s praise devotionally enshrining guru in the mind. 
||1||Pause||  
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
He is the guru. His service is rewarding, through him we obtain 
the highest treasure. 
ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਿਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵਦੇ ਸੋ ਿਨਹਫਲ ਸਭੁ ਅਿਗਆਨੁ ॥੨॥ 
The faithless in love of duality with self interest serve the 
useless filth. That is fruitless and ignorant. ||2|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਪਰਤੀਿਤ ਹੋਵੈ ਿਤਸ ਕਾ ਗਾਿਵਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 
One who has faith. His singing is approved. He is honored in 
God’s court. 
ਜੋ ਿਬਨੁ ਪਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅਖੀ ਮੀਟਦੇ ਉਨ ਕਾ ਉਤਿਰ ਜਾਇਗਾ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨੁ 
॥੩॥ 
The faithless close their eyes, pretending and faking devotion, 
but their pride of false pretences soon fades away. ||3|| 
ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਤੰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
All beings are Yours. You are the inner knower primal Lord. 
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇਹਾ ਤੰੂ ਕਰਾਇਿਹ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਿਖਆਨੁ ॥੪॥੪॥੧੧॥ 
Says Nanak the servant of servants! As You ask so I explain; 
||4||4||11|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭ 
Soohee, Fourth Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace.  
ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਿਹ ਕਿਹ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਿਹਬ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
O Lord the treasure of virtues. Which of Your virtues should I 
recount and sing? 
ਤੁਮਰੀ ਮਿਹਮਾ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥ 
I cannot express Your glory. You my master are lofty my Lord. 



||1|| 
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ ॥ 
The Name of the Lord is my only support.      
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Keep me as You pleases O my Lord; I have no other but You. 
||1||Pause|| 
ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਤੂਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
You are my strength and my destiny O my Lord; I pray to You. 
ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਿਜਸੁ ਪਿਹ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਿਸ ॥੨॥ 
There is no other place where I can offer my prayer; I can tell 
my pains and pleasures only to You. ||2|| 
ਿਵਚੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚੇ ਪਾਣੀ ਿਵਿਚ ਕਾਸਟ ਅਗਿਨ ਧਰੀਜੈ ॥ 
Water is locked in the earth, and fire is locked in wood. 
ਬਕਰੀ ਿਸੰਘੁ ਇਕਤੈ ਥਾਇ ਰਾਖੇ ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਦੂਿਰ ਕੀਜੈ ॥੩॥ 
You keep sheep and the lion in the same place; O mortal 
recite God and eliminate your doubts and concerns. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇਖਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਿਨਮਾਿਣਆ ਮਾਣੁ ਦੇਵਾਏ ॥ 
Watch God’s greatness O saints; the Lord blesses the 
dishonored with honor. 
ਿਜਉ ਧਰਤੀ ਚਰਣ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਿਰ ਆਵੈ ਿਤਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤੁ ਆਿਣ ਸਭੁ ਪੈਰੀ 
ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
As earth comes on top from below the feet O Nanak, so the 
whole world falls at God’s devotee’s feet. ||4||1||12|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਜਾਣਿਹ ਿਕਆ ਤੁਧੁ ਪਿਹ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 
You O Creator know everything; what can I tell You? 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਜੇਹਾ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 
You know all bad and the good; as we do, so are we 
rewarded. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੰੂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਿਬਿਧ ਜਾਣਿਹ ॥ 
O my Lord, You know the state of my inner being. 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬੁਲਾਵਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You know all bad and good; as it pleases You, so You make 
us speak. ||1||Pause|| 
ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ ਹਿਰ ਕੀਆ ਿਵਿਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਿਤ ਕਰਾਈ ॥ 
God infused the attachment of worldly wealth in everyone. In 
the same body God makes us worship Him as well. 
ਇਕਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਸੁਖੁ ਦੇਵਿਹ ਇਿਕ ਮਨਮੁਿਖ ਧੰਧੁ ਿਪਟਾਈ ॥੨॥ 
You unite some with the guru and bless them with peace; 



while others, the self-willed  are engrossed in worldly affairs. 
||2|| 
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਤੁਧੁ ਸਭਨਾ ਿਸਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ॥ 
All belong to You, You belong to all, O Creator; You wrote the 
destiny on the forehead of everyone. 
ਜੇਹੀ ਤੰੂ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤੇਹਾ ਕੋ ਹੋਵੈ ਿਬਨੁ ਨਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕੋ ਭੇਖੁ ॥੩॥ 
As You bless, so one becomes; nothing happens without Your 
grace. ||3|| 
ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਤੰੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਸਭ ਤੁਧਨੋ ਿਨਤ ਿਧਆਏ ॥ 
You alone know Your greatness; everyone constantly recites 
Your name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸ ਨੋ ਤੰੂ ਮੇਲਿਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥੧੩॥ 
Whoever pleases You unites with You and attains destiny says 
Nanak. ||4||2||13|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਿਜਨ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਵਿਸਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਨ ਕੇ ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ॥ 
Those who enshrine God in the mind, their all sicknesses are 
eliminated. 
ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਪਿਵਤੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੧॥ 
Those who recite God’s name attain salvation and supreme 
status. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ ॥ 
O my Lord,  Lord’s humble servants become healthy. 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਜਨਾ ਜਿਪਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਤਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those who recite God through guru’s teachings, their sickness 
of ego departs. ||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva suffer from the disease of the three 
worldly qualities because they do their deeds in ego. 
ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਿਤਸਿਹ ਨ ਚੇਤਿਹ ਬਪੁੜੇ ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥ 
The ignorant do not remember the Creator. The guru-willed 
realize God. ||2|| 
ਹਉਮੈ ਰੋਿਗ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਿਬਆਿਪਆ ਿਤਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ 
The entire world is afflicted by the disease of ego. They suffer 
the terrible pain of birth and death. 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਛੂਟੈ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੩॥ 
By guru’s grace, a few are saved; I admire those humble 
beings. ||3|| 



ਿਜਿਨ ਿਸਸਿਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਿਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥ 
The one who created the universe knows. His beauty is 
incomparable. 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਹਿਰ ਿਬਗਸੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੪॥੩॥੧੪॥ 
O Nanak, God watches and enjoys it. The guru-willed thinks of 
God. ||4||3||14|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਿਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਿਰ ਸਕੀਐ ॥ 
Everything happens by God’s will. We will do if we can; 
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥ 
Nothing happens by our doing. God keeps us as He pleases. 
||1|| 
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ॥ 
O my dear Lord, everything is in Your power. 
ਅਸਾ ਜੋਰੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬਖਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have no power to do anything. Keep me as You wish. 
||1||Pause|| 
ਸਭੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥ 
You bless us with soul, body and everything. You cause us to 
act. 
ਜੇਹਾ ਤੰੂ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿਹ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
We act by Your command that You wrote in our destiny. ||2|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਿਰ ਤੁਧੁ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਿਰਉ ਜੇ ਿਕਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ॥ 
You created the universe combining five elements; if anyone 
can create, it will be the sixth element. 
ਇਕਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਤੰੂ ਬੁਝਾਵਿਹ ਇਿਕ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਿਹ ਿਸ ਰੋਵੈ ॥੩॥ 
You unite some with the guru and cause them to understand, 
while others, the self-willed do their deeds and cry. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹਉ ਆਿਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥ 
I cannot describe God’s greatness. I am foolish, thoughtless 
and lowly. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ 
॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥ 
O my Lord save servant Nanak; the innocent is at Your refuge. 
||4||4||15||24|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
Raag Soohee, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਬਾਜੀਗਿਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ 
As the juggler sets his play; 
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਿਦਖਲਾਈ ॥ 
He plays his play in many different costumes.  
ਸਾਂਗੁ ਉਤਾਿਰ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਓ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
But when the play ends, he takes off the costumes. 
ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੧॥ 
Then there is only the Lord. ||1|| 
ਕਵਨ ਰੂਪ ਿਦਰ੍ਸਿਟਓ ਿਬਨਸਾਇਓ ॥ 
How many forms and images appeared and disappeared? 
ਕਤਿਹ ਗਇਓ ਉਹੁ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Where did they go? Where did they come from? ||1||Pause|| 
ਜਲ ਤੇ ਊਠਿਹ ਅਿਨਕ ਤਰੰਗਾ ॥ 
Countless waves rise from water. 
ਕਿਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥ 
Many ornaments are created from gold. 
ਬੀਜੁ ਬੀਿਜ ਦੇਿਖਓ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾ ॥ 
I sowed all kinds of seeds. 
ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੨॥ 
When the fruit ripens, the same seeds are in it; ||2|| 
ਸਹਸ ਘਟਾ ਮਿਹ ਏਕੁ ਆਕਾਸੁ ॥ 
One sky reflects in thousands of bodies of water. 
ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਓਹੀ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥ 
But when the body breaks, only the sky remains. 
ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿਵਕਾਰ ॥ 
Doubt, greed and emotional attachment to worldly wealth are 
all useless; 
ਭਰ੍ਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ॥੩॥ 
Freed from doubt, one realizes God. ||3|| 
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਿਬਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ 
He is imperishable; He will never vanish. 
ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ ॥ 
He does not come, He does not go. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਈ ॥ 
The perfect guru has washed away the filth of ego. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਈ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, I have obtained the supreme status. ||4||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਹੋਇ ॥ 



Whatever God wills, that happens; 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
Without You, there is no other at all. 
ਜੋ ਜਨੁ ਸੇਵੇ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ॥ 
The humble being who serves Him; his works are successful. 
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ॥੧॥ 
O Lord, please preserve the honor of Your slave. ||1|| 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
I seek Your sanctuary, O perfect, kind Lord. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Without You, who will care for me? ||1||Pause|| 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
He is permeating and pervading  water and land. 
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ॥ 
God dwells close by; He is not far away. 
ਲੋਕ ਪਤੀਆਰੈ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
Nothing is achieved by worshipping others. 
ਸਾਿਚ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥੨॥ 
When someone is attached to the True Lord, his ego goes 
away. ||2|| 
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ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥ 
He is attached to God whom the Lord attaches. 
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਅੰਤਿਰ ਿਤਸੁ ਜਾਗੈ ॥   
The jewel of divine wisdom is awakened inside. 
ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 
Evil-mindedness is eradicated, and the supreme status is 
attained. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੩॥ 
By guru’s grace, he recites God’s name. ||3|| 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Pressing my palms together, I offer my prayer; 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਿਹ ਰਾਿਸ ॥ 
If it pleases You O Lord, then my deeds will be fulfilled by Your 
grace. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥ 
Be kind and bless me with Your worship. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ॥੪॥੨॥ 
Servant Nanak recites God forever. ||4||2|| 



ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥ 
Blessed is the soul-bride, who realizes God. 
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਜੈ ਅਿਭਮਾਨੈ ॥ 
She obeys God’s command and abandons self-conceit. 
ਿਪਰ੍ਅ ਿਸਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 
Imbued with her beloved, she is happy. ||1|| 
ਸੁਿਨ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ 
Listen, O my companions, this is the way to realize God. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਤਿਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Surrender your mind and body to Him; stop worrying about 
other`s talks. ||1||Pause|| 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ ॥ 
One soul-bride counsels others. 
ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
You do what pleases God. 
ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥ 
Such a soul-bride merges in God. ||2|| 
ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
The egotistic does not realize Him. 
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵੈ ਜਬ ਰੈਿਣ ਿਬਹਾਵੈ ॥ 
She repents, when her life-night passes away. 
ਕਰਮਹੀਿਣ ਮਨਮੁਿਖ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
The unfortunate self-willed suffer in pain. ||3|| 
ਿਬਨਉ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਿਰ ॥ 
I pray to God, if I think Him far away. 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
God is imperishable; He is pervading and permeating 
everywhere. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਦੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ॥੪॥੩॥ 
Servant Nanak sings His praises; sees Him ever-present 
everywhere. ||4||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਵਿਸ ਗੁਿਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ॥ 
I control my house through the guru because I am the lady of 
the house. 
ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਭਤਾਿਰ ॥ 
My Husband Lord has made the ten senses my slaves; 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ ॥ 



I gathered all requirements of this house. 
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਿਪਰ ਕਉ ਲੋੜੀ ॥੧॥ 
I am thirsty with desire and longing for my Husband Lord. ||1|| 
ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ॥ 
What virtues of my beloved Husband Lord should I describe? 
ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is intelligent beautiful and kind; He is the destroyer of ego. 
||1||Pause|| 
ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I am adorned with truth and I have applied the mascara of 
God’s love to my eyes. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਤੰਬੋਲੁ ਮੁਿਖ ਖਾਇਆ ॥ 
I chew the betel-leaf of God’s Name. 
ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ੍ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 
My bracelets, robes and ornaments look beautifully on me. 
ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਿਪਰੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥੨॥ 
The soul-bride becomes happy, when her Husband Lord 
comes to her home. ||2|| 
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਕੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥ 
By charming virtues, I enticed my Husband Lord. 
ਵਿਸ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
He is under my control; the guru has dispelled my doubts. 
ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੰਦਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 
My mansion is the highest of all. 
ਸਭ ਕਾਮਿਣ ਿਤਆਗੀ ਿਪਰ੍ਉ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥ 
Renouncing all other brides, my beloved has become my 
lover. ||3|| 
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਸੂਰੁ ਜੋਿਤ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 
The sun has risen and its light enlightens my soul. 
ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥ 
I prepared my bed with unlimited devotion. 
ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥ 
My darling beloved is new and fresh; He has come to my bed 
to enjoy with me. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਰ ਧਨ ਿਮਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ 
O Servant Nanak, my Husband Lord found peace meeting the 
soul bride. ||4||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਉਮਿਕਓ ਹੀਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਤਾਈ ॥ 



My mind is yearning to meet God. 
ਖੋਜਤ ਚਿਰਓ ਦੇਖਉ ਿਪਰ੍ਅ ਜਾਈ ॥ 
I have gone out searching to find my beloved Husband Lord. 
ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ ਿਪਰ੍ਅ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥ 
Hearing news of my beloved, I spread  my bed in my home. 
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Wandering all around, I came, but I did not see Him. ||1|| 
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਿਨਮਾਨੋ ॥ 
How can this poor heart be comforted? 
ਿਮਲੁ ਸਾਜਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਕੁਰਬਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Come and meet me, O friend; I am a sacrifice to You. 
||1||Pause|| 
ਏਕਾ ਸੇਜ ਿਵਛੀ ਧਨ ਕੰਤਾ ॥ 
One bed is spread for both the bride and her Husband Lord. 
ਧਨ ਸੂਤੀ ਿਪਰੁ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ ॥ 
The bride is asleep, while her Husband Lord is always awake. 
ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ ॥ 
The bride drank liquor and got intoxicated. 
ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਿਪਰੁ ਬੋਲੰਤਾ ॥੨॥ 
The soul-bride wakes up when her Husband Lord calls her. 
||2|| 
ਭਈ ਿਨਰਾਸੀ ਬਹੁਤੁ ਿਦਨ ਲਾਗੇ ॥ 
She has lost hope; many days have passed. 
ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ॥ 
I travelled through all lands and countries. 
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ਿਖਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ ਿਬਨੁ ਪਗ ਪਾਗੇ ॥ 
I cannot survive for a moment without touching the feet of my 
beloved. 
ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਹ ਸਭਾਗੇ ॥੩॥ 
O God; be kind and unite me with You. ||3|| 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
God became kind and united me with the company of 
devotees. 
ਬੂਝੀ ਤਪਿਤ ਘਰਿਹ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
My inner fire is extinguished. I realized my beloved at home. 
ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਿਣ ਮੁਝਿਹ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
I look beautiful with makeup. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥ 



Says Nanak, the guru has dispelled my doubt. ||4|| 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿਪਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥ 
Wherever I look, I see my Husband Lord, O brother. 
ਖੋਿਲ੍ਹਹ੍ਓ ਕਪਾਟੁ ਤਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੫॥ 
My mind opened up then my mind stabilized. ||1||Second 
Pause||5|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 
O bestowal of this virtueless; what virtues of Your can I cherish 
and follow. 
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥ 
You bought me, I belong to You; what clever tricks can I try?  
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my darling, blissful enticing beloved, I yearn to visualize 
You. |||1||Pause| 
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਮੋਿਹ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥ 
O God, You are the giver, I am a poor beggar; You do good 
forever. 
ਸੋ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿਜ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥ 
I cannot do anything, O my immovable and infinite Lord. ||2|| 
ਿਕਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਿਕਆ ਕਿਹ ਰੀਝਾਵਉ ਿਬਿਧ ਿਕਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥ 
What service can I do? How should I engage you? How can I 
visualize You? 
ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥ 
Cannot find Your extent and limits. My mind longs to touch 
Your feet. ||3|| 
ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਠੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥ 
I beg persistently for this gift that the dust of the saints touch 
my face. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਹਾਥ ਦੇਇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥ 
Guru became kind to servant Nanak. God took me by the hand 
and took across. ||4||6||  
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ Soohee, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
 ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥  
His service is less but his demands are more. 
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੋ ਪਹੁਤਾ ॥੧॥ 
He does not obtain destiny, but he says that he has. ||1|| 



ਜੋ ਿਪਰ੍ਅ ਮਾਨੇ ਿਤਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ॥ 
He competes with those who have been accepted by the 
beloved Lord. 
ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is the stubbornness of the false fool. ||1||Pause|| 
ਭੇਖ ਿਦਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥ 
He imitates but he does not practice truth. 
ਕਹਤੋ ਮਹਲੀ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
He says that he attained destiny but he cannot even get near 
it. ||2|| 
ਅਤੀਤੁ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ 
He says that he is unattached, but he is intoxicated with 
worldly wealth. 
ਮਿਨ ਨਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਹੈ ਮੁਿਖ ਰਾਤਾ ॥੩॥ 
There is no love in his mind, and yet he says that he is imbued 
with the Lord. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥ 
Says Nanak, hear my prayer O God: 
ਕੁਚਲੁ ਕਠੋਰੁ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤੁ ਕੀਜੈ ॥੪॥ 
I am silly, stubborn and filled with lust. Please, liberate me! ||4|| 
ਦਰਸਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
I admire the greatness of visualizing You; 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੭॥ 
You are the giver of peace, loving primal being intuitively; 
||1||Second Pause||1||7|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਊਿਠ ਖਲੋਇਆ ॥ 
He is ready to do evil deeds. 
ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ॥੧॥ 
When the time to recite God’s name came; he slept in. ||1|| 
ਅਉਸਰੁ ਅਪਨਾ ਬੂਝੈ ਨ ਇਆਨਾ ॥ 
The ignorant does not take advantage of the opportunity. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰਿੰਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is attached to worldly wealth and worldly delights. 
||1||Pause|| 
ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕਉ ਿਬਗਿਸ ਫੂਿਲ ਬੈਠਾ ॥ 
He is happy with the waves of greed and feels proud of it. 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਨ ਡੀਠਾ ॥੨॥ 
He does not see the face of God’s devotees. ||2|| 



ਕਬਹੂ ਨ ਸਮਝੈ ਅਿਗਆਨੁ ਗਵਾਰਾ ॥ 
The ignorant fool will never understand. 
ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਲਪਿਟਓ ਜੰਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Again and again, he is entangled in worldly deeds. ||1||Pause|| 
ਿਬਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਿਣ ਭੀਨਾ ॥ 
He listens to the sounds of sin and he is pleased with it. 
ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਆਲਸੁ ਮਿਨ ਕੀਨਾ ॥੩॥ 
His is lazy to listen to the praises of the Lord. ||3|| 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ ॥ 
Cannot you see with your eyes o blind! 
ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਝੂਠੇ ਸਿਭ ਧੰਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall leave all these false deeds behind. ||1||Pause|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥ 
Says Nanak, please bless me O God. 
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਸਾਧਸੰਗੁ ਦੀਜੈ ॥੪॥ 
Be kind and bless me with the company of devotees.||4|| 
ਤਉ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਜਉ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ ॥ 
When one becomes humble then only he can achieve 
something. 
ਿਜਸਿਹ ਬੁਝਾਏ ਿਤਸੁ ਨਾਮੁ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨॥੮॥ 
Whoever God makes to understand; recite God’s name. 
||1||Pause||2||8|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਘਰ ਮਿਹ ਠਾਕੁਰੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 
God is in you but cannot be seen. 
ਗਲ ਮਿਹ ਪਾਹਣੁ ਲੈ ਲਟਕਾਵੈ ॥੧॥ 
But you hang a stone around your neck. ||1|| 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਤੁ ਿਫਰਤਾ ॥ 
The faithless wanders around deluded by doubt. 
ਨੀਰੁ ਿਬਰੋਲੈ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He churns water and wasting his life away. ||1||Pause|| 
ਿਜਸੁ ਪਾਹਣ ਕਉ ਠਾਕੁਰੁ ਕਹਤਾ ॥ 
That stone, which he calls his god. 
ਓਹੁ ਪਾਹਣੁ ਲੈ ਉਸ ਕਉ ਡੁਬਤਾ ॥੨॥ 
That stone pulls him down and drowns him. ||2|| 
ਗੁਨਹਗਾਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ 
O sinner, you are faithless to yourself; 
ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰਿਗਰਾਮੀ ॥੩॥ 



The boat of stone will not carry you across. ||3|| 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾਤਾ ॥ 
Meeting the guru, O Nanak, realizes God. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਰਨ ਿਬਧਾਤਾ ॥੪॥੩॥੯॥ 
The perfect architect of destiny is pervading in water land and 
the middle. ||4||3||9|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਲਾਲਨੁ ਰਾਿਵਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ ॥ 
How have you enjoyed your dear beloved? 
ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਝਿਹ ਮਤੀ ਰੀ ॥੧॥ 
O friend, please teach me the way. ||1|| 
ਸੂਹਬ ਸੂਹਬ ਸੂਹਵੀ ॥ 
You look beautiful dark red. 
ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are dyed with the love of your beloved. ||1||Pause|| 
ਪਾਵ ਮਲੋਵਉ ਸੰਿਗ ਨੈਨ ਭਤੀਰੀ ॥ 
I wash Your feet with my eye-lashes. 
ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਜਾਂਉ ਤਤੀ ਰੀ ॥੨॥ 
Wherever You send me, I go. ||2|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇਉ ਜਤੀ ਰੀ ॥ 
I will do meditation, austerity, self-discipline and celibacy. 
ਇਕ ਿਨਮਖ ਿਮਲਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਾਨਪਤੀ ਰੀ ॥੩॥ 
If, you could unite me with the Lord of my life; 
ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਅਹੰਬੁਿਧ ਹਤੀ ਰੀ ॥ 
I will eradicate self-conceit, power and arrogant intellect. 
ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਵਤੀ ਰੀ ॥੪॥੪॥੧੦॥ 
O Nanak; she is the true soul-bride. ||4||4||10|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਤੰੂ ਜੀਵਨੁ ਤੰੂ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
You are my life, the support of my  life. 
ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥ 
Visualizing you, my mind is soothed and comforted. ||1|| 
ਤੰੂ ਸਾਜਨੁ ਤੰੂ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥ 
You are my friend, You are my beloved. 
ਿਚਤਿਹ ਨ ਿਬਸਰਿਹ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I shall never forget You. ||1||Pause|| 
ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ ॥ 
I am Your bought slave. 
ਤੰੂ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥ 



You are my great Lord the treasure of virtues. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
There are millions of servants in Your court. 
ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਵਸੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਲੇ ॥੩॥ 
You live with them forever. ||3|| 
ਹਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥ 
I am nothing; everything is Yours. 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਿਗ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥ 
You abide with Nanak in good and bad. ||4||5||11|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥ 
His mansions are comfortable with high gates. 
ਤਾ ਮਿਹ ਵਾਸਿਹ ਭਗਤ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ 
Your devotees live there. ||1|| 
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ॥ 
The natural discourse of God is very sweet. 
ਿਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰ੍ ਹੁ ਡੀਠੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Only a few have seen with their own eyes. ||1||Pause|| 
ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ॥ 
In that arena the divine music and celestial sound plays. 
ਊਹਾ ਸੰਤ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥ 
There, the saints celebrate with their Lord. ||2|| 
ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥ 
There is no birth or death, pain or pleasure there. 
ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵਰਖਾ ॥੩॥ 
The nectar of the true name rains down there. ||3|| 
ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 
This mysterious story is learned from the guru. 
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥ 
Nanak speaks the sermon of the Lord. ||4||6||12|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕੈ ਦਰਿਸ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ਉਤਾਰੇ ॥ 
Visualizing Him eliminates millions of sins. 
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੇ ॥੧॥ 
Meeting with him this terrifying world-ocean is crossed over. 
||1|| 
ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥ 
He is my companions and dear friends. 
ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Who inspires me to miss Lord’s Name? ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥ 
Listening to his teachings all peace attains. 
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਜਮਦੂਤ ਿਬਦਾਰੇ ॥੨॥ 
Serving Him, the devil of death is driven away. ||2|| 
ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੇ ॥ 
His determination soothes and supports my mind. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਣ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ॥੩॥ 
Reciting his name my face becomes happy. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 
God embellishes and supports His servants. 
ਸਰਿਣ ਨਾਨਕ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥ 
Nanak seeks his sanctuary; he is forever a sacrifice to him. 
||4||7||13|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥ 
The gods heroes or Demy-gods do not live forever. 
ਊਿਠ ਿਸਧਾਰੇ ਕਿਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥੧॥ 
The silent sages and humble servants also depart. ||1|| 
ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those, who recite God, live forever. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
They realize God in the company of devotees. ||1||Pause|| 
ਬਾਿਦਸਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ॥ 
Kings, emperors and merchants all die. 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਿਹ ਖਰਨਾ ॥੨॥ 
Whoever is seen shall be consumed by death. ||2|| 
ਕੂੜੈ ਮੋਿਹ ਲਪਿਟ ਲਪਟਾਨਾ ॥ 
Mortal beings are clinging to false worldly attachments. 
ਛੋਿਡ ਚਿਲਆ ਤਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੩॥ 
When they leave them behind, then they regret. ||3|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਿਤ ॥ 
O Lord, treasure of mercy, please bless Nanak. 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥੪॥੮॥੧੪॥ 
That he recites your name day and night. ||4||8||14|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੁਮਿਹ ਬਸਾਰੇ ॥ 
You dwell in each and every being. 



ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਸੂਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥੧॥ 
The entire universe is strung on Your thread. ||1||     
ਤੰੂ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੰੂ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੇ ॥ 
You are my beloved the support of my life. 
ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਮਨੁ ਿਬਗਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
My mind becomes happy seeing you. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਹਾਰੇ ॥ 
I am tired of wandering in different lifes. 
ਓਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰੇ ॥੨॥ 
Now I took refuge of devotee’s company. ||2|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ॥ 
You are hard to find, incomprehensible, invisible and infinite. 
ਨਾਨਕੁ ਿਸਮਰੈ ਿਦਨੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥੩॥੯॥੧੫॥ 
Nanak recites your name day and night. ||3||9||15|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਕਵਨ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਵਿਡਆਈ ॥ 
What is the use of glory of worldly wealth? 
ਜਾ ਕਉ ਿਬਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥੧॥ 
It disappears in no time. ||1|| 
ਇਹੁ ਸੁਪਨਾ ਸੋਵਤ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥ 
This is a dream, but the sleeping does not know it. 
ਅਚੇਤ ਿਬਵਸਥਾ ਮਿਹ ਲਪਟਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
In his unconscious state, he clings to it. ||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਮੋਿਹ ਮੋਿਹਓ ਗਾਵਾਰਾ ॥ 
The poor fool is enticed by the attachments of the world. 
ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਊਿਠ ਿਸਧਾਰਾ ॥੨॥ 
Watching them, he gets up and departs. ||2|| 
ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 
God’s court is the highest of all. 
ਕਈ ਜੰਤ ਿਬਨਾਿਹ ਉਪਾਰਾ ॥੩॥ 
He creates and destroys countless beings. ||3|| 
ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ ॥ 
There never was and there never will be anyone like him. 
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੪॥੧੦॥੧੬॥ 
O Nanak, recite One God. ||4||10||16|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਤਾ ਕਉ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥ 
I live by reciting his name. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 



I wash Your lotus feet and drink the washed water. ||1|| 
ਸੋ ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
He is my Lord, the inner-knower. 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is with his devotees all the time. ||1||Pause|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਾ ॥ 
Listening to his praises I recite his sacred name. 
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੨॥ 
Twenty-four hours a day, I sing Your praises. ||2|| 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਲੀਲਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦਾ ॥ 
Seeing Your divine play, my mind is happy. 
ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥ 
Your virtues are infinite, O God, Lord of supreme joy. ||3|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥ 
Nothing bothers when one recites his name. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਾਪੈ ॥੪॥੧੧॥੧੭॥ 
Nanak recites God forever. ||4||11||17|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਿਰਦੈ ਿਧਆਨੁ ਧਾਰੀ ॥ 
I enshrine him in my mind through guru’s teachings. 
ਰਸਨਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ 
With my tongue, I recite the recitation of the Lord. ||1|| 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਦਰਸਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Visualizing his image is fruitful; I am a sacrifice to it. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ   
His lotus feet are the support of the mind and life. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
The birth and death is eliminated in the company of devotees. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਥਾ ਸੁਿਣ ਕਰਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 
By listening to immortal sermon intently; ||2|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ ॥ 
I renounced lust, anger, greed and emotional attachment. 
ਿਦਰ੍ ੜੁ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸੁਚਾਰੀ ॥੩॥ 
Reciting His name is the true cleansing bath. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Says Nanak, by witnessing the reality. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਪ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥੧੮॥ 
Reciting God’s name carries across the world ocean. 
||4||12||18|| 



ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
The sinner is absorbed in greed and emotional attachment. 
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ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥ 
He does not perform any service to the Creator. ||1|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
O God, Your name is the purifier of sinners. 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am worthless; please save me! ||1||Pause|| 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
O God, You are the great giver, the inner-knower. 
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਿਭਮਾਨੀ ॥੨॥ 
The body of the egotistic human is not ripe. ||2|| 
ਸੁਆਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ॥ 
Tastes, pleasures, conflicts, jealousy and intoxication of the 
worldly wealth; 
ਇਨ ਸੰਿਗ ਲਾਿਗ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 
Attached to these, the jewel of human life is wasted. ||3|| 
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
The sovereign Lord is the destroyer of pain, He is the life of 
the world. 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥ 
Forsaking everything, Nanak has entered His sanctuary. 
||4||13||19|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਪੇਖਤ ਚਾਖਤ ਕਹੀਅਤ ਅੰਧਾ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਨੀਐ ਨਾਹੀ ॥ 
He sees and tastes but he is blind; he hears but makes it 
unheard. 
ਿਨਕਿਟ ਵਸਤੁ ਕਉ ਜਾਣੈ ਦੂਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਹੀ ॥੧॥ 
God lives close but he thinks Him far. The sinner commits 
sins. ||1|| 
ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਿਰ ਿਜਤੁ ਛੁਟਿਹ ਪਰਾਨੀ ॥ 
Do something that you can get free o mortal. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Say God God and recite the sacred sermon. ||1||Pause|| 
ਘੋਰ ਮਹਲ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ 
You are forever imbued with the love of horses and mansions. 
ਸੰਿਗ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਤਾ ॥੨॥ 



Nothing shall go with you. ||2|| 
ਰਖਿਹ ਪੋਚਾਿਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ ॥ 
You may clean the pot of clay. 
ਅਿਤ ਕੁਚੀਲ ਿਮਲੈ ਜਮ ਡਾਂਡਾ ॥੩॥ 
It is filthy; it will suffer the punishment of the devil of death. ||3|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਬਾਧਾ ॥ 
You are bound by lust, anger, greed and emotional 
attachment. 
ਮਹਾ ਗਰਤ ਮਿਹ ਿਨਘਰਤ ਜਾਤਾ ॥੪॥ 
You are sinking into the great pit. ||4|| 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥ 
Hear this prayer of Nanak, O Lord; 
ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੈ ॥੫॥੧੪॥੨੦॥ 
I am a stone, sinking - please, save me! ||5||14||20|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਇ ॥ 
One who dies (humble) while yet alive realizes God. 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥ 
That humble being achieved what was written in his fate. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਇਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 
Listen, O friend, this is how to cross over the terrifying world-
ocean. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Meet with devotees and recite God’s name. ||1||Pause|| 
ਏਕ ਿਬਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥ 
Do not think of anyone else but God. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥ 
And recognize the supreme Lord in each and every heart. ||2|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ॥ 
Whatever He does, accept that as good. 
ਆਿਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਜਾਨੈ ॥੩॥ 
You will know the value from the beginning to the end. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਜਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Says Nanak, I admire that humble being. 
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਸਿਹ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੫॥੨੧॥ 
In whose heart  Lord dwells. ||4||15||21|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 
The guru is the transcendent Lord the Creator. 



ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਉ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 
He gives His support to the entire universe. ||1|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਿਧਆਇ ॥ 
Recite in your mind the lotus feet of the guru. 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Pain and suffering shall leave this body. ||1||Pause|| 
ਭਵਜਿਲ ਡੂਬਤ ਸਿਤਗੁਰੁ ਕਾਢੈ ॥ 
The guru saves the being from drowning in the terrifying world-
ocean. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥੨॥ 
He reunites those separated for countless lifes. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
Serve the guru, day and night. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਮਿਨ ਆਵੈ ਸਾਂਿਤ ॥੩॥ 
You will find peace contentment and happiness in your mind. 
||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥ 
The fortunate obtains the dust of the feet of the true guru. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥ 
O Nanak; praise the true guru forever. ||4||16||22|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਊਪਿਰ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥ 
I praise my true guru. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 
Twenty-four hours a day, I sing the praises of the Lord. ||1|| 
ਿਸਮਰਉ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 
Recite the name of God the master. 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the inner-knower of all hearts. ||1||Pause|| 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
Love Lord’s lotus feet. 
ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੨॥ 
This is true complete and pure way. ||2|| 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
By the grace of the saint, enshrine God in the mind. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਜਾਹੀ ॥੩॥ 
The sins of countless lifes will be eradicated. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Please be kind O God, merciful to the meek. 



ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੧੭॥੨੩॥ 
Nanak begs for the dust of the saints. ||4||17||23|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ 
I live by seeing my guru. 
ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 
This is my perfect destiny O God. ||1|| 
ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
Please, listen to this prayer, O my God.    
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਕਿਰ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please bless your devotee with Your name. ||1||Pause|| 
ਅਪਣੀ ਸਰਿਣ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ॥ 
Please keep me in your refuge O kind Lord. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਜਾਤੇ ॥੨॥ 
By guru’s grace, only a few realize You. ||2|| 
ਸੁਨਹੁ ਿਬਨਉ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 
Please hear my prayer, O God, my friend. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਿਹ ਮੇਰੈ ਚੀਤਾ ॥੩॥ 
May Your lotus feet enshrine in my mind; ||3|| 
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Nanak makes one prayer: 
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਿਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥ 
May I never forget You O treasure of virtues? ||4||18||24|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥ 
He is my friend, companion, child, relative and sibling. 
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 
Wherever I look, I see the Lord with me. ||1|| 
ਜਿਤ ਮੇਰੀ ਪਿਤ ਮੇਰੀ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
Lord’s name is my social status, honor and wealth. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਿਬਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is my pleasure, poise, bliss and peace. ||1||Pause|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਿਪ ਪਿਹਿਰ ਸਨਾਹ ॥ 
I have tied myself with the recitation of the supreme Lord. 
ਕੋਿਟ ਆਵਧ ਿਤਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਿਹ ॥੨॥ 
Millions of weapons cannot pierce it. ||2|| 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ॥ 
The sanctuary of Lord’s feet is the wall around me. 



ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਿਤਸੁ ਨ ਿਬਦਾਰੈ ॥੩॥ 
The pinch of the devil of death cannot demolish it. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Slave Nanak is forever a sacrifice 
ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥ 
The devotee saint the king God; the destroyer of ego of his 
devotees. ||4||19||25|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਗਾਹਾ ॥ 
Sing praises of the Lord of the world continuously. 
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥ 
Enjoy happiness and peace there. ||1|| 
ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥ 
Come, O my companions, let us go and enjoy God. 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Let us fall at the feet of God`s devotees. ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਧੂਿਰ ਬਾਛਾਹਾ ॥ 
I pray for the dust of the feet of the humble. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਲਾਹਾਂ ॥੨॥ 
It shall wash away the sins of countless lifes. ||2|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥ 
I offer my mind, body, life and soul to God. 
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਕਟਾਹਾਂ ॥੩॥ 
Reciting God I eradicate pride and worldly attachments. ||3|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥ 
O Lord, merciful to the meek, please encourage me. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥ 
So that slave Nanak may merge in Your sanctuary. ||4||20||26|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਬੈਕੰੁਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ॥ 
The place where the saints live is heaven. 
ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਿਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 
They enshrine the lotus feet of God in their heart. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖੁ ਿਦਖਲਾਵਉ ॥ 
Listen, O my mind and body, and let me show you the way to 
find peace. 
ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਿਬੰਜਨ ਤੁਝੁ ਭੋਗ ਭੰੁਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You may eat and enjoy the various delicacies of the Lord; 
||1||Pause|| 



ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੰੁਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
Digest God`s sacred name in your mind. 
ਅਚਰਜ ਸਾਦ ਤਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ॥੨॥ 
Its taste is wonderful. It cannot be described. ||2|| 
ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਥਾਕੀ ॥ 
Your greed shall die and your thirst shall quench. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਸਰਿਣ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥ 
If you seek God`s refuge o mortal. ||3|| 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
The Lord dispels the fears and attachments of countless lifes. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥ 
God has showered His grace on slave Nanak. ||4||21||27|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਅਿਨਕ ਬ ਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰਹਿਰਆ ॥ 
God covers the many shortcomings of His slaves. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਕਿਰਆ ॥੧॥ 
By His kindness God makes them His own. ||1|| 
ਤੁਮਿਹ ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪਨਾ ॥ 
You liberated Your humble servant. 
ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਜਾਲੁ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
He was entangled in the net of the worldly dream. ||1||Pause|| 
ਪਰਬਤ ਦੋਖ ਮਹਾ ਿਬਕਰਾਲਾ ॥ 
Even mountain of sin and corruption 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਦੂਿਰ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ ॥੨॥ 
Are removed in an instant by the merciful Lord; ||2|| 
ਸੋਗ ਰੋਗ ਿਬਪਿਤ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ॥ 
Sorrow, disease and the most terrible calamities 
ਦੂਿਰ ਭਈ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੩॥ 
Are removed by reciting the name of the Lord; ||3|| 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਿਰ ਲੀਨੋ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ 
By His kindness He attaches us to the hem of His robe. 
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ਹਿਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੨੨॥੨੮॥ 
O Nanak, touch God`s feet in His refuge. ||4||22||28|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਦੀਨੁ ਛਡਾਇ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ॥ 
One who withdraws from God’s path and attaches to the 
world. 
ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖਨੁਾਮੀ ਕਹਾਏ ॥੧॥ 



Is known a sinner in both worlds; ||1|| 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
He approves who pleases Him. 
ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He knows His creative power. ||1||Pause|| 
ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਪੰੁਨੁ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ॥ 
One who practices truth, righteous living, charity and good 
deeds! 
ਦੀਨ ਕੈ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ॥੨॥ 
With supplies for God’s path, the worldly success shall not fail 
him. ||2|| 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ॥ 
God abides in all. 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥੩॥ 
As He makes us do, so we do. ||3|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥ 
You are inaccessible and unfathomable my true Lord; 
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ॥੪॥੨੩॥੨੯॥ 
Nanak speaks as You inspire him to speak. ||4||23||29|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥ 
Recite God`s name in the morning. 
ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 
It helps here and hereafter. ||1|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥ 
Recite God`s name forever. 
ਪੂਰਨ ਹੋਵਿਹ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Desires of mind are fulfilled. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰੈਿਣ ਿਦਨੁ ਗਾਉ ॥ 
Sing the praises of the imperishable God, night and day. 
ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਿਨਹਚਲੁ ਪਾਵਿਹ ਥਾਉ ॥੨॥ 
Dieing while living attains eternal place; ||2|| 
ਸੋ ਸਾਹੁ ਸੇਿਵ ਿਜਤੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Serve the sovereign Lord, you shall never lack anything. 
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਿਖ ਅਨਿਦ ਿਵਹਾਵੈ ॥੩॥ 
While eating and consuming, you shall live your life in peace. 
||3|| 
ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਇਆ ॥ 
The life of the world, primal being is realized in the company of 



devotees. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥ 
By guru’s grace, O Nanak, recite God`s name. ||4||24||30|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ 
When the perfect guru becomes kind; 
ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਘਾਲ ॥੧॥ 
Pain departs and the efforts are rewarded. ||1|| 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ॥ 
I live by visualizing you. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥ 
I praise Your lotus feet. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Without You my Lord; I have nobody. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਿਣ ਆਈ ॥ 
I have fallen in love with the company of devotees. 
ਪੂਰਬ ਕਰਿਮ ਿਲਖਤ ਧੁਿਰ ਪਾਈ ॥੨॥ 
I obtained what was written in my fate from destiny. ||2|| 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪਰਤਾਪ ॥ 
Reciting God`s name, wonderful things happen by his grace. 
ਜਾਿਲ ਨ ਸਾਕਿਹ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ॥੩॥ 
The three worldly fevers cannot consume it. ||3|| 
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰਿਹ ਹਿਰ ਚਰਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥ 
May I never forget Lord’s feet, even for an instant. 
ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਿਪਆਰੇ ॥੪॥੨੫॥੩੧॥ 
Nanak begs for this gift, O my Beloved. ||4||25||31|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla:        
ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
May there be such an auspicious time, O beloved. 
ਿਜਤੁ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥ 
The time when, I recite God`s name with my tongue. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Hear my prayer, O God, merciful to the meek. 
ਸਾਧ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
May the saints ever sing God`s  praises. ||1||Pause|| 
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਿਸਮਰਣੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥ 
Reciting your name is the essence of life. 
ਿਜਸੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਬਸਿਹ ਿਤਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥ 
You dwell near those upon whom You bestow kindness. ||2|| 



ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥ 
Your name is the food to satisfy the hunger of Your humble 
servants. 
ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਪਰ੍ਭ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 
You are the giver, O Lord. ||3|| 
ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥ 
The saints attain peace saying God.  
ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥ 
O Nanak, the Lord the great giver, is all-knowing. ||4||26||32|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਧਾਰਤ ॥ 
Your life is slipping away but you never notice it. 
ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ਬੰਧਿਹ ਿਨਤ ਪਾਰਚ ॥੧॥ 
You are constantly entangled in false attachments and 
imaginary ideas. ||1|| 
ਮਾਧਵੇ ਭਜੁ ਿਦਨ ਿਨਤ ਰੈਣੀ ॥ 
Recite God day and night forever. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਿਤ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Conquer your priceless life seeking God`s refuge. ||1||Pause|| 
ਕਰਤ ਿਬਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ ਝਾਰਤ ॥ 
You commit sins and forget. 
ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਿਰਦ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਧਾਰਤ ॥੨॥ 
You do not enshrine the jewel God`s name in your mind at all. 
||2|| 
ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਿਗ ਅਉਧ ਿਬਹਾਣੀ ॥ 
You waste your life feeding and pampering your body. 
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ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥੩॥ 
You do not know the state of the great Lord of the universe. 
||3|| 
ਸਰਿਣ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
Enter the sanctuary of the all-powerful, unfathomable Lord. 
ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੨੭॥੩੩॥ 
O God, the inner knower, please, save Nanak! ||4||27||33|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਰੈ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ॥ 
Cross over the terrifying world-ocean in the company of 
devotees. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਸਮਿਰ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥੧॥ 



By reciting the jewel of God`s name. ||1|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 
I live by reciting God. 
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਿਭ ਿਬਨਸੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਮਿਲ ਪਾਪ ਤਜਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All pain, disease and suffering and sins are eradicated 
meeting the perfect guru. ||1||Pause|| 
ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
The immortal status is obtained through the name of the Lord; 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥ 
The mind and body become pure, which is the true purpose of 
life. ||2|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
Twenty-four hours a day, recite God. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਖਤੁ ਹੋਇ ਤਾ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
It is obtained by pre-ordained destiny. ||3|| 
ਸਰਿਣ ਪਏ ਜਿਪ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Recite the merciful God in His refuge. 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੨੮॥੩੪॥ 
Nanak longs for the dust of the saints. ||4||28||34|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਘਰ ਕਾ ਕਾਜੁ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ॥ 
The beautiful does not know the work of his home. 
ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਰਿਚਓ ਮੂੜਾ ॥੧॥ 
The fool is engrossed in false attachments. ||1|| 
ਿਜਤੁ ਤੰੂ ਲਾਵਿਹ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 
As You attach us, so we attach; 
ਜਾ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When You bless us with Your Name, we recite. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥ 
Lord’s slaves are imbued with the love of the Lord. 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਅਨਿਦਨੁ ਮਾਤੇ ॥੨॥ 
They are intoxicated with reciting God, night and day. ||2|| 
ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ॥ 
Taking by the arm God took me out. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥ 
Separated for countless lifes, we are united with Him again. 
||3|| 
ਉਧਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
Save me, O God, my Lord by your grace. 



ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੨੯॥੩੫॥ 
Slave Nanak seeks your sanctuary at Your door, O Lord. 
||4||29||35|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਨਹਚਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
By the grace of the saints, I found my eternal home. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਫਿਰ ਨਹੀ ਡਲਾਇਆ ॥੧॥ 
I found total peace and I shall not waver again. ||1|| 
ਗੁਰੂ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਚਰਨ ਮਿਨ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ॥ 
Reciting the guru I found God in my mind. 
ਤਾ ਤੇ ਕਰਤੈ ਅਸਿਥਰੁ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In this way, the Creator made me immortal. ||1||Pause|| 
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
I sing praises of the unchanging, eternal Lord. 
ਤਾ ਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥ 
And the noose of death is snapped. ||2|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲਿੜ ਲਾਏ ॥ 
By His grace he attached me to Him. 
ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥੩੦॥੩੬॥ 
In constant bliss, Nanak sings His praises. ||3||30||36|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Teachings of God’s devotees are sacred  
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
Whoever recites God’s name all the time attains salvation. 
||1||Pause|| 
ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਿਮਟੇ ਕਲੇਸਾ ॥ 
The sufferings of today’s age are erased. 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥੧॥ 
When one name abides in the mind; ||1|| 
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈ ॥ 
I apply the dust of the feet of God’s devotees to my face and 
forehead. 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਿਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥ 
Nanak has been saved, in the sanctuary of the guru, the God. 
||2||31||37|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: Third House: 
ਗੋਿਬੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Sing praises of the merciful Lord of the universe. 



ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਪੂਰਨ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please, bless me with Your realization O perfect, 
compassionate Lord. ||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
Please, grant Your grace o merciful Lord. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ॥੧॥ 
My soul and body are all Your property. ||1|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਚਲੈ ਜਿਪ ਨਾਲਾ ॥ 
Recitation of God’s sacred name goes with you. 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ ॥੨॥੩੨॥੩੮॥ 
Nanak begs for the dust of the saints. ||2||32||38|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Without Him, there is no other at all. 
ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੧॥ 
True Lord is our protector. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Name of the Lord is my resolve. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Creator, the cause of causes, is all-powerful and infinite. 
||1||Pause|| 
ਸਭ ਰੋਗ ਿਮਟਾਵੇ ਨਵਾ ਿਨਰੋਆ ॥ 
He eradicates all illness, and heals us. 
ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੨॥੩੩॥੩੯॥ 
O Nanak, He is my savior. ||2||33||39|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone longs to visualize God. 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By perfect destiny, He is visualized. ||Pause|| 
ਿਸਆਮ ਸੰੁਦਰ ਤਿਜ ਨੀਦ ਿਕਉ ਆਈ ॥ 
Forsaking the beautiful Lord, how can they sleep? 
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ॥੧॥ 
The great enticer worldly pleasure led them down the path of 
sin. ||1|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥ 
Separation of love is in my eyes. 
ਿਨਰਦੈ ਜੰਤੁ ਿਤਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ 



This merciless shows no mercy to the poor beings. ||2|| 
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ॥ 
Countless lifes have passed away, wandering aimlessly. 
ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ਦੁਤਰ ਮਾਈ ॥੩॥ 
The terrible worldly pleasure does not allow them to live in 
their home. ||3|| 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥ 
Day and night, they receive the rewards of their actions. 
ਿਕਸੁ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਿਕਰਤੁ ਭਵਾਈ ॥੪॥ 
Don’t blame anyone else; your own actions lead you astray. 
||4|| 
ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ॥ 
Listen, O friend, saint, humble and my brother: 
ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥ 
In the sanctuary of Lord’s feet, Nanak found salvation. 
||5||34||40|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ Raag Soohee, Fifth Mahalla, Fourth 
House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਿਹ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 
Even a grass hut is beautiful, if the Lord’s praises are sung 
there. 
ਿਕਤ ਹੀ ਕਾਿਮ ਨ ਧਉਲਹਰ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਬਸਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those mansions where the Lord is forgotten are useless. 
||1||Pause|| 
ਅਨਦੁ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ॥ 
Humility and joy attains in the company of devotees where 
God is missed. 
ਜਿਲ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ॥੧॥ 
May the self praise and entanglement of the worldly burn; ||1|| 
ਪੀਸਨੁ ਪੀਿਸ ਓਿਢ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖੁ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖਾਏ  
I grind flour, cover myself with a blanket and find peace and 
contentment. 
ਐਸੋ ਰਾਜੁ ਨ ਿਕਤੈ ਕਾਿਜ ਿਜਤੁ ਨਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਏ ॥੨॥ 
The empire that does not give satisfaction is of no use. ||2|| 
ਨਗਨ ਿਫਰਤ ਰੰਿਗ ਏਕ ਕੈ ਓਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ 
Some wander naked, but one who loves God obtains honor. 
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਿਬਰਿਥਆ ਿਜਹ ਰਿਚ ਲੋਭਾਏ ॥੩॥ 



Silk clothes are worthless, if they lead to greed. ||3|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੈ ਹਾਿਥ ਪਰ੍ਭ ਆਿਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ  
Everything is in Your Hands O God. You do and cause others 
do. 
 ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਸਮਰਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੪੧॥ 
May Nanak receive the gift of reciting God with every breath? 
||4||1||41|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਿਤਸ ਕਾ ਪਿਨਹਾਰਾ  
Lord’s saint is my life and wealth. I am his water-carrier. 
ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀਅ ਹੰੂ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is dearer to me than all my siblings, friends and children. 
||1||Pause|| 
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥ 
I make my hair into a fan, and wave it over the saint. 
ਸੀਸੁ ਿਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥ 
I bow my head to touch his feet and apply his dust to my face. 
||1|| 
ਿਮਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਿਨਆਈ  
I offer my prayer with sweet words in humility. 
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੨॥ 
Renouncing ego I enter His sanctuary and obtain the treasure 
of God’s virtues. ||2|| 
ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰੁ ॥ 
I search for visualizing God’s servants again and again. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਉ ਬੰਦਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥੩॥ 
I rehearse the sacred teachings enshrining in my mind again 
and again. ||3|| 
ਿਚਤਵਉ ਮਿਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥ 
In my mind, I wish, hope and beg for the company of God’s 
devotees. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥ 
O God; be kind to Nanak that I touch the feet of Your servants. 
||4||2||42|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮਿਹ ਪਾਉ ॥ 
She has enticed the worlds and solar systems; I have fallen 
into her clutches. 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਇਹੁ ਿਬਖਈ ਜੀਉ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



O Lord, please save this corrupt soul; please bless me with 
Your Name. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਉ ॥ 
One that does not bring peace to anyone; still I chase after 
her. 
ਛੋਿਡ ਜਾਿਹ ਜੋ ਸਗਲ ਕਉ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਪਟਾਉ ॥੧॥ 
She leaves everyone still I cling to her, again and again. ||1|| 
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
Be kind O Lord that I sing God’s praises. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਮਾਉ ॥੨॥੩॥੪੩॥ 
This is Nanak’s prayer, O Lord that he merges with devotee’s 
company. ||2||3||43|| 
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪੜਤਾਲ 
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Fifth House, Partaal: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥ 
O beloved, love your guru. 
ਜਿਪ ਮਨ ਗੋਿਬੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਿਹ ਛਾਡੁ ਦੁਿਬਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God in your mind. Nothing else is of any use. Enshrine 
the saint in your mind and forget the falsehood and duality. 
||1||Pause|| 
ਿਨਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਿਨਕ ਕੋਠਰੀਆ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਿਭਨ ਕਰੀਆ ॥ 
The Lord is absolute. The world is manifest. There are many 
chambers and He hums in them many ways. 
ਿਵਿਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥ 
There are many chambers in the mind. 
ਿਨਜ ਮੰਦਿਰ ਿਪਰੀਆ ॥ 
God’s temple is there. 
ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥ 
He enjoys there. 
ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥ 
He does not die or burn. ||1|| 
ਿਕਰਤਿਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਿਫਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਿਹਰੀਆ ॥ 
He engages in His activities, wandering around in various 
ways. He is realized by giving up duality. 
ਿਬਖਨਾ ਿਘਰੀਆ ॥ 



The world is engaged in bad deeds. 
ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਪਰੀਆ ॥ 
Now I joined the company of devotees. 
ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥ 
I stand in front of God’s door. 
ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥ 
I see Him. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਮਰੀਆ ॥ 
O Nanak; meeting the guru; 
ਬਹੁਿਰ ਨ ਿਫਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥ 
He shall not wander anymore. ||2||1||44|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਰਾਿਸ ਮੰਡਲੁ ਕੀਨੋ ਆਖਾਰਾ ॥ 
God made this world a stage; 
ਸਗਲੋ ਸਾਿਜ ਰਿਖਓ ਪਾਸਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He created the entire creation. ||1||Pause|| 
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਪਾਰਾ ॥ 
He created it in many ways and shapes. 
ਪੇਖੈ ਖੁਸੀ ਭੋਗ ਨਹੀ ਹਾਰਾ ॥ 
He watches, enjoys and never gets tired of it. 
ਸਿਭ ਰਸ ਲੈਤ ਬਸਤ ਿਨਰਾਰਾ ॥੧॥ 
He enjoys everything, still remains detached from it. ||1|| 
ਬਰਨੁ ਿਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਨ ਮਾਸਾਰਾ ॥ 
He has no color, no sign, no mouth and no mustache. 
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਖੇਲੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥ 
I cannot describe Your play. 
ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਤ ਚਰਨਾਰਾ ॥੨॥੨॥੪੫॥ 
Nanak is the dust of the feet of the saints. ||2||2||45|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਤਉ ਮੈ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥ 
I came to You. I came to Your sanctuary. 
ਭਰੋਸੈ ਆਇਆ ਿਕਰਪਾ ਆਇਆ ॥ 
I came with faith in You and by Your grace. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰਿਹ ਪਠਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Guru sent me on this path. Keep me as You please. 
||1||Pause|| 
ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ਮਾਇਆ ॥ 
The worldly pleasure is very difficult to go through. 
ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 



It is like a wind-storm. ||1|| 
ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ॥ 
I am afraid to hear 
ਕਰਰੋ ਧਰ੍ਮਰਾਇਆ ॥੨॥ 
Justice of destiny is very strict. ||2|| 
ਿਗਰ੍ਹ ਅੰਧ ਕੂਪਾਇਆ ॥ 
The world is a deep, dark pit; 
ਪਾਵਕੁ ਸਗਰਾਇਆ ॥੩॥ 
it is all on fire. ||3|| 
ਗਹੀ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ॥ 
I took shelter of Your devotees. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Nanak recites God. 
ਅਬ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੪੬॥ 
Now, I found the perfect Lord. ||4||3||46|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬    
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ  
I pray to the guru, to bless me with the shelter of God’s name. 
ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 
When the true King is pleased, the world gets rid of its 
diseases. ||1|| 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਟੇਕ ਤੰੂ ਸੰਤਾ ਕੀ ਓਟ ਤੰੂ ਸਚਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are the support of Your devotees and saints, O true 
Creator. ||1||Pause|| 
ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 
True is Your creation and true is Your court. 
ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਖਾਜੀਿਨਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥ 
True are Your treasures, and true is Your expanse. ||2|| 
ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥ 
Your form is inaccessible, and You  are beautiful. 
ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਿਰਆ ਸੇਵਕਾ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੩॥ 
I am a sacrifice to Your servants; those who love Your name, 
O Lord. ||3|| 
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ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
All desires are fulfilled, when the inaccessible and infinite Lord 



is realized. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿਮਿਲਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਤੇਿਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥ 
Nanak met the guru O Lord; he is a sacrifice to Your feet. 
||4||1||47|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ 
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 
He obeys Your will, O Lord, to whom You are kind. 
ਸਾਈ ਭਗਿਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੰੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥ 
He who pleases You is Your devotee. You take care of 
everbody. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
O my sovereign Lord, You are the support of the saints. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever pleases You, they accept. You are the support of 
their minds and bodies. ||1||Pause|| 
ਤੰੂ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥ 
You the treasure of mercy; You are kind and concerned the 
fulfiller of our hopes. 
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਭ ਪਰ੍ਾਣਪਿਤ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੰੂ ਭਗਤਨ ਕਾ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥ 
You are the life of Your devotees, the beloved of Your 
devotees. ||2|| 
ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ ॥ 
You are unfathomable, infinite, lofty and exalted. There is no 
one like You. 
ਇਹ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥ 
This is my prayer, O my Lord; may I never forget You, O 
peace giving Lord. ||3|| 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥ 
Day and night, I sing your praises with every breath, if it 
pleases You. 
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਿਹਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥ 
Nanak begs for peace by reciting Your Name, O Lord; may I 
obtain it if it pleases You. ||4||1||48|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਵਸਰਿਹ ਨਾਹੀ ਿਜਤੁ ਤੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥ 
Where is the place, where You are never forgotten, O Lord? 



ਆਠ ਪਹਰ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੇਹਾ ॥੧॥ 
May I recite You twenty-four hours a day there, and my body 
becomes pure. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥ 
O my Lord, I came searching for that place. 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
After searching, I found devotee’s company and sought their 
refuge. ||1||Pause|| 
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪਿੜ ਬਰ੍ਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Reading the Vedas, Brahma got tired, he did not realize 
anything. 
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਿਫਰਿਹ ਿਬਲਲਾਤੇ ਤੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ ॥੨॥ 
The seekers and mystics wander crying; they too are enticed 
by the worldly pleasure. ||2|| 
ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ ॥ 
There were ten prophets kings and then there was Shiva the 
renunciate. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਿਬਭੂਤਾ ॥੩॥ 
They did not find Your limits either, they grew weary of 
applying ashes to their bodies. ||3|| 
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਿਰ ਸੰਤੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 
Peace, poise and bliss are found in the essence of God’s 
name. Lord’s saints sing the songs of joy. 
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਭੇਿਟਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥ 
When Nanak saw the guru in person, then he recited God with 
love. ||4||2||49|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥ 
Those who do imitating deeds and religious rituals are robbed 
by the devil of death with their eyes open. 
ਿਨਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਿਜਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥ 
Sing the praises of God that saves reciting God for a moment.   
||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਰੀਐ ॥ 
O saints, cross over the world-ocean. 
ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever practices saint’s teachings is carried across by 
guru’s grace. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਿਲ ਮਿਹ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ 



Millions of baths at sacred shrines fill the body with filth in 
today’s age. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਿਨਰਮਲੁ ਕਿਰ ਲੀਜੈ ॥੨॥ 
One who sings God’s praises in devotee’s company will 
cleanse the body. ||2|| 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਿਭ ਸਾਸਤ ਇਨਹ੍ਹ੍  ਪਿੜਆ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Reading Vedas, Quran, Simritees and Shaastras, do not 
liberate anyone. 
ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥ 
One Word (God) that the guru-willed recites, his thinking 
becomes pure. ||3|| 
ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥ 
The divine lesson of all four castes is the same. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਿਲ ਮਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥ 
The guru-willed who recites God’s name attains salvation in 
today’s age. God abides in everyone. ||4||3||50|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਮਾਨਿਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥ 
Those dyed with God’s name; God accepts their deeds. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥ 
Those who fall at the feet of God are respected everywhere. 
||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਸੰਤਾ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
O my Lord, no one is as great as  Lord’s saints. 
ਭਗਤਾ ਬਿਣ ਆਈ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਿਸਉ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The devotees are in harmony with their God; He abides in 
water, 
land and the sky. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Millions of sinners are saved in devotee’s company; the devil 
of death does not approach them. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਿਬਛੁਿੜਆ ਹੋਵੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਿਸਉ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ॥੨॥ 
Those separated from God for many lifes are reunited with 
God again. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਜੋ ਆਵੈ ॥ 
Attachment to worldly wealth, doubt and fear are eradicated 
coming to saint’s refuge. 
ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਿਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 



Whatever devotion one serves the saints with, obtains the 
reward from them. ||3|| 
ਜਨ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥ 
Who can I say God’s servant’s glory to? Those who please 
their God; 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਭਏ ਿਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥ 
Says Nanak those who meet the guru become purest of all; 
||4||4||51|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Those who seek Your refuge, You save them from burning fire 
by giving Your hand. 
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥ 
I respect and honor You in my mind. I gave up any other 
desire. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥ 
O my sovereign Lord, missing You attains salvation. 
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਉਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are my support. I count on You. I am saved reciting Your 
name. ||1||Pause|| 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੀਏ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਆਿਪ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ 
You pulled me out of the deep, dark pit by Your kindness. 
ਸਾਿਰ ਸਮਹ੍ਾਿਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 
You care for me, and bless me with total peace and cherish 
me. ||2|| 
ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਛਡਾਏ ॥ 
The transcendent Lord blessed me with His grace; He freed 
me breaking my bonds. 
ਆਪਣੀ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥ 
God inspires me to worship Him; He inspires me to serve Him. 
||3|| 
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭੈ ਮੋਹ ਿਬਨਾਸੇ ਿਮਿਟਆ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰਾ ॥ 
My doubts, fears, false attachments and sorrows are gone. 
ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਿਟਆ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥ 
O Nanak, God became kind and I met with the perfect guru. 
||4||5||52|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਬ ਿਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਿਰ ਆਇਆ ॥ 
When nothing existed, what deeds were being done? What 



good deeds you did  in order to take birth? 
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਿਪ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਠਾਕੁਿਰ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 
The Lord sets His play in motion and watches. He created the 
creation. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥ 
O my sovereign Lord, I cannot do anything. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the Creator, He is the cause. He pervades all. 
||1||Pause|| 
ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ  
Nobody is saved just by talking. This body is unripe and 
ignorant. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਿਨਰਾਲੀ ॥੨॥ 
Be kind O bestowal God; Your gifts are unique. ||2|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਤੁਹੀ ਿਧਆਈਐ ॥ 
You created all beings. Everyone worships You. 
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਕੁਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 
You know Your way and limits; Your creation is priceless. ||3|| 
ਿਨਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਿਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥ 
I am worthless, foolish, thoughtless and ignorant. I know 
nothing about good actions and faith. 
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਮਠਾ ਲਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥ 
Be kind that Nanak sings Your praises and Your will tastes 
sweet. ||4||6||53|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
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ਭਾਗਠੜੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਘਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
Your saints are fortunate; they have wealth of God’s name in 
their homes. 
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਿਤਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥ 
Their birth is approved, and their actions are fruitful. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
O my Lord, I am a sacrifice to the humble servants of the Lord. 
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਿਰ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I make my hair into a fan, and wave over them; I apply the 
dust of their feet to my face. ||1||Pause|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ 
Those generous, humble beings are beyond both birth and 
death.  



ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
They worship God by offering themselves to Him and unite 
with God. ||2|| 
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ  
They become immortal; their domain is true and they are 
imbued with true God. 
ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਤੇ ॥੩॥ 
True is their happiness, and honor. They know whom they 
belong. ||3|| 
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਿਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਿਸ ਕਮਾਵਾ ॥ 
I wave fan over them, carry water and grind flour for God’s 
humble servants. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥ 
Nanak prays to God; may I go to meet your devotees. 
||4||7||54|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 
The guru is the transcendent supreme Lord and does 
everything. 
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੧॥ 
Your servant begs for the dust of Your feet. I admire 
visualizing You. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹੀਐ ॥ 
O my sovereign Lord, as You keep me, so I live. 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਿਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਿਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When it pleases You, I recite Your Name and attain peace by 
Your grace. ||1||Pause|| 
ਮੁਕਿਤ ਭੁਗਿਤ ਜੁਗਿਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਆਿਪ ਕਰਾਇਿਹ ॥ 
Serving You is the way and cause to salvation. Whom You 
inspire serve You. 
ਤਹਾ ਬੈਕੰੁਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਿਹ ॥੨॥ 
Where devotees sing Your praises that is heaven. You instill 
devotion. ||2|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲਾ ॥ 
I live by reciting Your name and attain peace and contentment. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ 
I wash Your lotus feet and drink this water, O my guru kind to 
the poor; ||3|| 
ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥ 



I am a sacrifice to the wonderful time when I came to Your 
door. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥ 
God became kind to Nanak; I found the perfect guru. 
||4||8||55|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਤੁਧੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਿਜਸੁ ਿਵਸਰਿਹ ਸੋ ਮਿਰ ਜਾਏ ॥ 
Those who miss You are very happy; those who forget die in 
pain. 
ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਿਹ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥੧॥ 
Whoever God is kind to, recites Your name forever. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਤੰੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਿਨਮਾਣੀ ॥ 
You are my support O master of the humble; 
ਅਰਦਾਿਸ ਕਰੀ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I pray to God; may I live listening to your sermon. ||1||Pause|| 
ਚਰਣ ਧੂਿੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
May I become the dust of Your devotee`s feet. I admire seeing 
You. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਚਨ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥ 
Enshrining the sacred word in the mind I met devotee`s 
company by Your grace. ||2|| 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਤੁਧੁ ਪਿਹ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
You know the state of my mind. No one is as great as You. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਿਹ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 
Whoever You inspire worships You and becomes Your 
devotee. ||3|| 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥ 
With my palms pressed together, I beg for one gift; may I 
realize You O God. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥ 
Nanak recites Your name with every breath singing Your 
praises twenty-four hours a day. ||4||9||56|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਕੇ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤੰੂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ 
Those whom You protect, do not suffer any pain. 
ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 
Intoxicated by the worldly wealth, he cannot even speak. He 
does not think of death. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੰੂ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥ 



O my Lord, You belong to the saints, saints belong to You. 
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ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your servant has no worry. The devil of death does not come 
close to him. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 
Those imbued by Your love O Lord; their pain of birth and 
death goes away. 
ਤੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਿਦਲਾਸਾ ॥੨॥ 
No one can erase Your blessings; the guru assured me. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਿਨ ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਿਹ ॥ 
Those who recite Your name twenty-four hours a day obtain 
peace. 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਤੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਿਹ ॥੩॥ 
In Your sanctuary, with Your support, they subdue the five evil. 
||3|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਿਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥ 
I do not know about wisdom, concentration and good deeds; I 
do not know  about You. 
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ 
O Nanak; guru is the greatest of all, who saved my honor. 
||4||10||57|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
Renouncing everything, I came to  guru’s refuge; save me, O 
my savior! 
ਿਜਤੁ ਤੂ ਲਾਵਿਹ ਿਤਤੁ ਹਮ ਲਾਗਹ ਿਕਆ ਏਿਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ॥੧॥ 
Whatever You make me do, that I do; what can this poor 
creature do? ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੰੂ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
O my dear Lord, You know everything my God; 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O guru, be kind that I sing God`s praises day and night. 
||1||Pause|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਈਐ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭਉ ਤਰੀਐ ॥ 
Recite God twenty-four hours a day, devotion comes by guru`s 
grace. 
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ ਜੀਵਿਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੨॥ 
Renounce ego and become humble; this is called dead while 



living. ||2|| 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਿਤਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ ॥ 
Those who recite God in devotee`s company; their life is 
fruitful. 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਿਤਸ ਕੇ ਪੂਰਨ ਿਜਸੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ॥੩॥ 
Their deeds are fulfilled; whom God bestows His grace. ||3|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਦਇਆਲਾ ॥ 
O merciful to the meek, Kind Lord, I seek Your sanctuary. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੧੧॥੫੮॥ 
Be kind and bless me with Your name. Nanak is the dust of 
devotee`s feet. ||4||11||58||  
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 
Raag Soohee, Ashtapadee, First Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
I am full of sins; I have no virtue. 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਕੰਤ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ 
How can I meet my Husband Lord? ||1|| 
ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥ 
I have no beauty, no enticing eyes. 
ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do not have a noble family, good manners or a sweet voice. 
||1||Pause|| 
ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਿਣ ਕਿਰ ਆਵੈ ॥ 
The soul-bride adorns her with peace and poise. 
ਤਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜਾ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ॥੨॥ 
She is a happy soul-bride, if she pleases her Husband Lord. 
||2|| 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ॥ 
He has no form or feature; 
ਅੰਿਤ ਨ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਮਿਰਆ ਜਾਈ ॥੩॥ 
At the last moment, God cannot be recited. ||3|| 
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
I have no understanding, intellect or cleverness. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥ 
Be kind to me O God and attach me to Your feet. ||4|| 
ਖਰੀ ਿਸਆਣੀ ਕੰਤ ਨ ਭਾਣੀ ॥ 
She may be very clever, but this does not please her Husband 



Lord. 
ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥੫॥ 
Attached to worldly wealth she is deluded by doubt. ||5|| 
ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ ॥ 
But if she gets rid of her ego, then she merges in her Husband 
Lord. 
ਤਉ ਕਾਮਿਣ ਿਪਆਰੇ ਨਵ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੬॥ 
Only then can the soul-bride obtain the nine treasures of her 
beloved. ||6|| 
ਅਿਨਕ ਜਨਮ ਿਬਛੁਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Separated for many lives, I suffered in pain. 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੇਹੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਰਾਇਆ ॥੭॥ 
Please take my hand, O my beloved sovereign Lord. ||7|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸਹੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥ 
Says Nanak, there is God and shall always be. 
ਜੈ ਭਾਵੈ ਿਪਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥ 
She enjoys the beloved when she pleases Him. ||8||1|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯  
Soohee, First Mahalla, Ninth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੰੁਭ ਕਾ ਥੋੜਿੜਆ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਜੀਉ ॥ 
The color of safflower is transitory; it lasts for only a few days. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰ੍ਿਮ ਭੁਲੀਆ ਠਿਗ ਮੁਠੀ ਕੂਿੜਆਿਰ ਜੀਉ ॥   
Without God`s name, the false is deluded by doubt and 
cheated by cheats. 
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਜਨਮੁ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Those who are attuned to the true Lord, do not take birth 
again. ||1|| 
ਰੰਗੇ ਕਾ ਿਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ  
How  one dyed in Lord’s love; be dyed by any other color? 
ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Serve God the dyer; focusing your mind to the true Lord. 
||1||Pause|| 
ਚਾਰੇ ਕੰੁਡਾ ਜੇ ਭਵਿਹ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਿਹ ਜੀਉ  
You may wander in the four directions; you cannot become 
rich without luck. 
ਅਵਗਿਣ ਮੁਠੀ ਜੇ ਿਫਰਿਹ ਬਿਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਿਹ ਜੀਉ ॥ 



If you are robbed by sins; You are like a prisoner who has no 
place to go. 
ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਿਹ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Those protected by guru are saved; They are attuned to 
guru`s teachings. ||2|| 
ਿਚਟੇ ਿਜਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਿਚਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥ 
They wear white clothes, but they are filthy and stone-hearted. 
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਿਵਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥ 
They do not say God from the mouth. They are robbed by 
duality. 
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥ 
They do not realize their origin; they are like animals! ||3|| 
ਿਨਤ ਿਨਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥ 
They enjoy themselves and beg for happiness forever. 
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਗਿਹ ਦੁਖ ਜੀਉ ॥ 
They do not miss God and suffer again and again. 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Those who enshrine God the bestowal of pain and pleasure in 
the mind, do not feel hungry anymore. ||4|| 
ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ  
One with debt is summoned, and the devil of death smashes 
his head. 
ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
He audits his account and asks for the loan to be paid up. 
ਸਚੇ ਕੀ ਿਲਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥ 
Those attuned to truth are saved by the grace of God. ||5|| 
ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਿਮਤੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
If you make any other friend than God, you will become dirt 
after death. 
ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਿਲ ਭੁਿਲ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
He is lost seeing many colors. He keeps coming and going 
being lost. 
ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥ 
We are saved by God`s grace. We unite with Him by His 
grace. ||6|| 
ਗਾਫਲ ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਿਣਆ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥ 
The careless lacks wisdom; cannot obtain divine wisdom 
without the guru. 
ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਿਵਗੁਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਨਾਿਲ ਜੀਉ ॥ 



He is ruined bothered by indecision. Good and bad both are 
with him. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਿਤਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ਜੀਉ ॥੭॥ 
Without guru`s teachings and God`s love, everyone is robbed 
by devil of death. ||7||  
ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਿਰਆ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
He, who created the creation, gives sustenance to all. 
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
Why should you forget Him; who gives to everyone forever. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥ 
O Nanak never forget God`s name, the support of the 
unsupported. ||8||1||2|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕਾਫੀ ਘਰੁ ੧੦  
Soohee, First Mahalla, Kaafee, Tenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
The guru-willed obtained difficult to obtain human birth. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਚੁਲੰਭੁ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧॥ 
The mind and body get dyed in God`s love if it pleases the 
guru. ||1|| 
ਚਲੈ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਲੈ ॥ 
He departs improving his life taking with the merchandise of 
the true name. 
ਪਿਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਭੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is honored in God`s court, through guru`s teachings. 
||1||Pause|| 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਚੁ ਸਲਾਿਹ ਸਾਚੇ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
He praises the true Lord with his mind and body; truth pleases 
God. 
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ਲਾਿਲ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Attuning to God the mind became happy. I found the perfect 
guru. ||2|| 
ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਿਰ ਅੰਤਿਰ ਤੂ ਵਸੈ ॥ 
I live, by cherishing Your Virtues; You dwell in me. 
ਤੰੂ ਵਸਿਹ ਮਨ ਮਾਿਹ ਸਹਜੇ ਰਿਸ ਰਸੈ ॥੩॥ 
You dwell in my mind, and slowly sink in my mind. ||3||   
ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਇ ਆਖਉ ਕੇਤੜਾ ॥ 



I teach my ignorant mind again and again. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰੰਿਗ ਰੰਗੇਤੜਾ ॥੪॥ 
The guru-willed sings God`s praises dyed by His love. ||4|| 
ਿਨਤ ਿਨਤ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਆਪਣਾ ॥ 
Recite the beloved God in your mind all the time. 
ਜੇ ਚਲਿਹ ਗੁਣ ਨਾਿਲ ਨਾਹੀ ਦੁਖੁ ਸੰਤਾਪਣਾ ॥੫॥ 
If you take virtues with you, the pain shall never afflict you. ||5|| 
ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਿਤਸੁ ਰੰਗੁ ਹੈ ॥ 
The self-willed is deluded by doubt; he is not dyed by God`s 
love. 
ਮਰਸੀ ਹੋਇ ਿਵਡਾਣਾ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭੰਗੁ ਹੈ ॥੬॥ 
He is in love of worldly pleasure; his mind and body are ruined. 
||6|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਿਰ ਆਿਣਆ ॥ 
Serving the guru, you go home with a profit. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਨਰਬਾਣੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਿਣਆ ॥੭॥ 
Through guru`s sermon and teachings, one attains salvation. 
||7|| 
ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ॥ 
Nanak makes one prayer: if it pleases You. 
ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ ॥੮॥੧॥੩॥ 
Bless me to enshrine God`s name, and my mind and sing 
God`s praises. ||8||1||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਿਜਉ ਆਰਿਣ ਲੋਹਾ ਪਾਇ ਭੰਿਨ ਘੜਾਈਐ ॥ 
As iron is melted in the foundry and re-shaped. 
ਿਤਉ ਸਾਕਤੁ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ॥੧॥ 
Same way the faithless spends his life aimlessly. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥ 
Without realizing God everything is a suffering and earns more 
suffering. 
ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In ego, he comes and goes deluded by doubt. ||1||Pause|| 
ਤੰੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਖਣਹਾਰੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ  
You save those guru-willed who recite Your name O Lord. 
ਮੇਲਿਹ ਤੁਝਿਹ ਰਜਾਇ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ॥੨॥ 
Those who follow guru`s teachings, unite with You by Your 
grace. ||2|| 
ਤੰੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਆਿਪ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਈਐ  



You create and watch; whatever You give, we receive. 
ਤੂ ਦੇਖਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ਦਿਰ ਬੀਨਾਈਐ ॥੩॥ 
You create and destroy; You keep an eye on it. ||3|| 
ਦੇਹੀ ਹੋਵਿਗ ਖਾਕੁ ਪਵਣੁ ਉਡਾਈਐ ॥ 
The body will turn to dust and flown away by the wind. 
ਇਹੁ ਿਕਥੈ ਘਰੁ ਅਉਤਾਕੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥੪॥ 
Where is the place to rest if one does not attain the destiny; 
||4|| 
ਿਦਹੁ ਦੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰੁ ਘਬੁ ਮੁਹਾਈਐ ॥ 
He is robbed in broad day light; what a darkness! 
ਗਰਿਬ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਚੋਰੁ ਿਕਸੁ ਰੂਆਈਐ ॥੫॥ 
Pride is robbing their homes like a thief; who should we 
complain to; ||5|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਿਗ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਜਗਾਈਐ  
The thief does not break into devotee`s home; if he is awake 
reciting God`s name. 
ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੀ ਆਿਗ ਜੋਿਤ ਦੀਪਾਈਐ ॥੬॥ 
Guru`s teachings extinguished the fire and the soul lights it. 
||6|| 
ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੁਿਰ ਸੁਰਿਤ ਬੁਝਾਈਐ  
God`s name is a jewel, a ruby; the guru taught me that. 
ਸਦਾ ਰਹੈ ਿਨਹਕਾਮੁ ਜੇ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਈਐ ॥੭॥ 
One who follows guru’s teachings remains free of desire 
forever. ||7|| 
ਰਾਿਤ ਿਦਹੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈਐ ॥ 
Night and day, enshrine Lord’s name in your mind. 
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਈਐ ॥੮॥੨॥੪॥ 
Please unite Nanak with You, if it is pleasing to Your will. 
||8||2||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਧਆਈਐ  
Never forget God`s name from your mind; recite him day and 
night. 
ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਿਤਵੈ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ॥੧॥ 
As You keep me by Your grace, so I live and find peace. ||1|| 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥ 
I am blind; Lord’s name is my cane. 
ਰਹਉ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I take God`s support. Worldly wealth does not entice me. 



||1||Pause|| 
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਿਲ ਗੁਿਰ ਦੇਖਾਿਲਆ ॥ 
Wherever I look I see him with me by guru`s grace. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਭਾਿਲ ਸਬਿਦ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥੨॥ 
I see Him inside and out through guru`s teachings. ||2|| 
ਸੇਵੀ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ॥ 
Recite the name of the formless God serving the guru by his 
will. 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥ 
If it pleases You, the fear of doubt disappears by Your will. ||3|| 
ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥ 
Taking birth is painful, yet the death has to come. 
ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥ 
Birth and death are accepted by singing God`s praises. ||4|| 
ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਿਹ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਿਜਆ ॥ 
When You are; I am not. You created me. 
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ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਿਜਆ ॥੫॥ 
You establish and disestablish; You are realized through 
guru`s teachings. ||5|| 
ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਜਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥ 
When the body becomes dust, no one knows where it goes. 
ਆਪੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਿਵਸਮਾਦੁ ਭਇਆ ॥੬॥ 
He abides in everything; that is the strange thing. ||6|| 
ਤੰੂ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਦੂਿਰ ਜਾਣਿਹ ਸਭ ਤੂ ਹੈ ॥ 
You are not far away O God; You know everything. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ਅੰਤਿਰ ਭੀ ਤੂ ਹੈ ॥੭॥ 
The guru-willed sees You close; You are in the body. ||7|| 
ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ਅੰਤਿਰ ਸਾਿਂਤ ਹੋਇ ॥ 
Please, enshrine Your name in me so that I become peaceful. 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮਿਤ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥ 
May slave Nanak sing Your praises; O guru, teach me this; 
||8||3||5|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Raag Soohee, Third Mahalla, First House, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥ 
Everything is created by reciting the name. God`s name 



cannot be recited without the guru. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਿਬਨੁ ਚਾਖੇ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥ 
Guru`s teachings are very sweet. Cannot find taste without 
tasting. 
ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਚੀਨਿਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ ॥ 
He wastes his life in exchange for a shell; he does not search 
his soul. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤਾ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥੧॥ 
The guru-willed knows only one God. Pain of ego does not 
bother him. ||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪਣੇ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਸਾਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
I praise my guru who is attuned to the true Lord. 
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਆਤਮੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਸਹਜੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Following guru`s teachings, he is enlightened and attains 
peace. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
The guru-willed sings, realizes and contemplates guru`s 
teachings. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥ 
Body and soul originate from the guru. The deeds of guru-
willed are resolved. 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਿਬਖੁ ਖਟੇ ਸੰਸਾਰੇ  
The blind self-willed acts blindly and earns poison in this world. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਅਿਤ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥ 
Enticed by the worldly pleasure he loves and suffers in it 
without the beloved guru. ||2|| 
ਸੋਈ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਏ ॥ 
One who serves and follows guru`s will is the real devotee. 
ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਿਸਫਿਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Following guru`s teachings is praising God and enshrines God 
in the mind. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਏ  
The guru-willed speaks the true sermon that eliminates ego. 
ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥੩॥ 
He is the bestowal and does true deeds. He teaches the true 
teachings. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਖਟੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥ 
The guru-willed works, earns and inspires others to recite 
God`s name. 



ਸਦਾ ਅਿਲਪਤੁ ਸਾਚੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
He is forever unattached, imbued with God`s love through the 
guru intuitively. 
ਮਨਮੁਖੁ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਿਬਖੁ ਬੀਜੈ ਿਬਖੁ ਖਾਏ ॥ 
The self-willed always tells lies; he seeds poison, and eats 
poison. 
ਜਮਕਾਿਲ ਬਾਧਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਦਾਧਾ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਕਵਣੁ ਛਡਾਏ ॥੪॥ 
He is bound by the devil of death and burns in the fire of 
desire; no one can save him other than the guru. ||4|| 
ਸਚਾ ਤੀਰਥੁ ਿਜਤੁ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Where one bathes in truth is a sacred shrine. The guru-willed 
knows it. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਦਖਾਏ ਿਤਤੁ ਨਾਤੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥ 
Guru’s teachings attain as much as bathing at sixty eight 
shrines. Bathing there the inner filth eliminates. 
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਹੈ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨ ਲਾਏ ॥ 
Guru`s true teachings are pure. Filth does not attach to them. 
ਸਚੀ ਿਸਫਿਤ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ॥੫॥ 
True praise is obtained from the perfect guru. ||5|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹਿਰ ਿਤਸੁ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥ 
Body, mind, everything belongs to God; cannot say anything 
bad about it. 
 ਹੁਕਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਏ ॥ 
One becomes pure by God`s command and the ego departs 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Intuitively tasting guru’s teachings extinguishes the fire of 
greed. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਾਤਾ ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਸਹਜੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਏ ॥੬॥ 
Imbued and intoxicated by guru`s teachings, one attains 
peace. ||6|| 
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ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
One who believes in God`s name, falls in love with it through 
guru`s will. 
ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
True honor is obtained from the guru, through the love of true 
name. 
ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਵੀਚਾਰੇ  
One God abides in all. Only a few think about it. 



ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਤਾ ਬਖਸੇ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਸਵਾਰੇ ॥੭॥ 
Lord unites us with Him and blesses us; He saves us through 
devotional worship. ||7|| 
ਸਭੋ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ  
Truth pervades everywhere. The guru-willed realize it. 
ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
Birth and death occur by His command; the guru-willed 
understands him. 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭਾਏ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ 
He who recites God`s name pleases the guru. He obtains the 
choice reward. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸ ਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਿਜ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੮॥੧॥ 
O Nanak, one who eradicates ego, fulfills his deeds. ||8||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਅਿਤ ਸੁਆਿਲਹ੍ਹ੍ਉ ਿਪਰੁ ਵਸੈ ਿਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥ 
The body-bride is very beautiful; her Husband Lord lives with 
her. 
ਿਪਰ ਸਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਿਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ॥ 
She is always a happy soul-bride by following guru`s 
teachings. 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥ 
Imbued by God`s worship, burns away the ego from inside. 
||1|| 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Guru’s teaching is admirable. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
It wells up from the perfect guru and merges with truth. 
||1||Pause|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥ 
Everything abides in the body, the continents, worlds and the 
underworld. 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
The bestowal of life lives in the mind. He looks after everyone. 
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਾ ॥੨॥ 
The body-bride is ever content; the guru-willed recite God’s 
name. ||2|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਈ ॥ 
God lives in the body; He is invisible cannot be seen. 
ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਿਰ ਭਾਲਿਣ ਜਾਈ ॥ 



The foolish self-willed does not understand; he searches God 
outside. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁਿਰ ਅਲਖ ੁਿਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥ 
Serving the guru attains eternal peace and visualizes the 
invisible. ||3|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
The treasure of priceless jewels of worship are in the body. 
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਦੰਿਰ ਨਉ ਖੰਡ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥ 
In this body is the whole world; its markets, cities and streets. 
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਦੰਿਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 
In this body, one realizes the nine treasures of God’s name 
through guru’s teachings. ||4|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਤੋਿਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 
In the body, the Lord weighs everything; He is the one who 
weighs all. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਿਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 
This mind is the jewel, the gem, the diamond; it is absolutely 
priceless. 
ਮੋਿਲ ਿਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੫॥ 
God’s name cannot be bought. God’s name is obtained from 
the guru. ||5|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥ 
The guru-willed searches his soul. All others are lost in doubt. 
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
Whomever God gives, he gets it. No other trick works. 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥ 
True love of God abides in the body. It is realized by guru’s 
grace. ||6|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਿਤ ਿਜਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
In the body, are Brahma, Vishnu and Shiva, from whom the 
whole world emanated? 
ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
The Lord set His play of coming and going in the world. 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਆਿਪ ਿਦਖਾਇਆ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥ 
The perfect guru showed that salvation attains by reciting 
God’s name. ||7|| 
ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 
That body, which serves the guru, is embellished by the true 
Lord. 



ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦਿਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 
Without the name, the mortal finds no place of rest in God’s 
court. The devil of death tortures them. 
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, those blessed by God are honored. ||8||2|| 
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧੦  
Raag Soohee, Third Mahalla, Tenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੁਨੀਆ ਨ ਸਾਲਾਿਹ ਜੋ ਮਿਰ ਵੰਞਸੀ ॥ 
Do not praise the world; it shall pass away. 
ਲੋਕਾ ਨ ਸਾਲਾਿਹ ਜੋ ਮਿਰ ਖਾਕੁ ਥੀਈ ॥੧॥ 
Do not praise other people; they shall die and turn to dust. ||1|| 
ਵਾਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਵਾਹੁ ॥ 
I praise my Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O guru-willed; always praise the carefree true Lord. 
||1||Pause|| 
ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦਿਝ ਮਰੰਿਨ ॥ 
Making worldly friendships, the self-willed die and get burnt. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਾਹੰਿਨ ॥੨॥ 
In the city of death, they are bound and beaten; time never 
returns. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਲਗੰਿਨ  
The lives of the guru-willed are fruitful following guru’s 
teachings.   
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਸਹਜੇ ਸੁਿਖ ਰਹੰਿਨ ॥੩॥ 
Their souls are illuminated and they dwell in peace with ease. 
||3|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚੰਿਨ  
Those who forget guru’s teachings; they are engrossed in love 
of duality.  
ਿਤਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅਨਿਦਨੁ ਜਲਤ ਿਫਰੰਿਨ ॥੪॥ 
Their hunger and thirst never ends, they burn night and day. 
||4|| 
ਦੁਸਟਾ ਨਾਿਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਿਲ ਸੰਤਾ ਵੈਰੁ ਕਰੰਿਨ ॥ 
They make friends with enemies and enemy with saints. 
ਆਿਪ ਡੁਬੇ ਕੁਟੰਬ ਿਸਉ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੰਿਨ ॥੫॥ 



They drown with their families and their dynasty. ||5|| 
ਿਨੰਦਾ ਭਲੀ ਿਕਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰਿਨ ॥ 
It is not good to slander anyone, but the foolish, self-willed still 
do it. 
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਿਤਨ ਿਨੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਿਰ ਪਵੰਿਨ ॥੬॥ 
The faces of the slanderers are blackened and they go to hell. 
||6|| 
ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵਿਹ ਤੈਸਾ ਹੋਵਿਹ ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
O mind, as good as you do; so you get and keep doing similar 
deeds. 
ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 
Whatever you sow, so you reap; nothing can be done to it. ||7|| 
ਮਹਾ ਪੁਰਖਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਿਕਤੈ ਪਰਥਾਇ ॥ 
The words of the divine people attain salvation. 
ਓਇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਿਹ ਓਨਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੮॥ 
They are filled with nectar and they are not greedy at all. ||8|| 
ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਘਰੈ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸੇਿਨ ॥ 
The virtuous accumulate virtues and teach others. 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜ ਓਨਾ ਿਮਿਲ ਰਹੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਿਨ ॥੯॥ 
Those who meet them are lucky; night and day, they recite 
God’s name. ||9|| 
ਦੇਸੀ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ॥ 
He, who created the universe, gives sustenance to all. 
ਏਕੋ ਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ਸਚਾ ਆਿਪ ਧਣੀ ॥੧੦॥ 
One Lord alone is the great giver the true master. ||10|| 
ਸੋ ਸਚੁ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ  
That true Lord is with you o guru-willed. He blesses you by His 
grace. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਿਲ ॥੧੧॥ 
He blesses you and unites with Him. Recite God forever. ||11|| 
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਸਚੁ ਿਨਰਮਲਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਜਾਇ ॥ 
The mind is impure; the true Lord is pure. How can it merge 
with Him? 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੧੨॥ 
God unites you with him by His grace by eliminating ego 
through guru’s teachings. ||12|| 
ਸੋ ਸਹੁ ਸਚਾ ਵੀਸਰੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Cursed is the life of those who forget their Husband Lord in 
this world. 



ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧੩॥ 
She does not forget Him by His grace contemplating guru’s 
teachings. ||13|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਿਮਿਲ ਰਹਾ ਸਾਚੁ ਰਖਾ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
When guru wants, she unites with Him and enshrines truth in 
her mind. 
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੧੪॥ 
Once united with guru through love, does not separate again. 
||14|| 
ਿਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ 
I praise my Husband Lord, contemplating guru’s teachings. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥੧੫॥ 
Meeting with the beloved she attains peace. She is a 
praiseworthy bride. ||15|| 
ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਨ ਿਭਜਈ ਅਿਤ ਮੈਲੇ ਿਚਿਤ ਕਠੋਰ  
The mind of the self-willed does not soften; they are filthy and 
stone hearted. 
ਸਪੈ ਦੁਧੁ ਪੀਆਈਐ ਅੰਦਿਰ ਿਵਸੁ ਿਨਕੋਰ ॥੧੬॥ 
Even if you feed milk to a snake! It is still filled with poison. 
||16|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ  
He does all. Who else should I say? He is the bestowal. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਬਿਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧੭॥ 
The filth washes with guru’s teachings and she looks adorable. 
||17|| 
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ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਓਥੈ ਕੂੜੇ ਨਾ ਿਟਕੰਿਨ  
True is the banker, True are His traders. The false cannot stay 
there. 
ਓਨਾ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਿਹ ਪਚੰਿਨ ॥੧੮॥ 
They do not believe in truth - they are consumed by their pain. 
||18|| 
ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗੁ ਿਫਰੈ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 
The world wanders in the filth of ego; it dies, and re-born, 
again and again. 
ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੧੯॥ 
He acts according to pre-ordained destiny, no one can erase. 
||19|| 
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਤਾ ਸਿਚ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ  



Joining the society of saints, he embraces love for the true 
Lord. 
ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਮਿਨ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥੨੦॥ 
Praising the true Lord with truthful mind, he proves true in 
God’s court. ||20|| 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਹੈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥ 
The teachings of the perfect guru are perfect; recite God’s 
name forever. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਵਡ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਵਚਹੁ ਠਾਿਕ ਰਹਾਇ ॥੨੧॥ 
Ego and possessiveness are terrible diseases; it is a 
hindrance to life. ||21|| 
ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ  
I praise my guru; bowing down to Him again and again, I fall at 
His feet. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੨੨॥ 
I offer my body and mind to Him, eradicating ego from within. 
||22|| 
ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਿਵਗੁਚੀਐ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ  
Indecision leads to ruin; focus your mind on one Lord. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਛਿਡ ਤੂ ਤਾ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨੩॥ 
Renounce ego and possessiveness and merge in truth. ||23|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਿਮਲੇ ਿਸ ਭਾਇਰਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਲਗੰਿਨ ॥ 
Those who meet the guru are my brothers; they follow guru’s 
teachings. 
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਦਿਰ ਸਚੈ ਿਦਸੰਿਨ ॥੨੪॥ 
Those who merge with the true Lord do not separate again; 
they are judged to be true in the court of the Lord. ||24|| 
ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸਜਣਾ ਜੋ ਸਚਾ ਸੇਵੰਿਨ ॥ 
Those who worship the true Lord are my friends and brothers. 
ਅਵਗਣ ਿਵਕਿਣ ਪਲਹ੍ਹ੍ ਰਿਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਕਰੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੨੫॥ 
Sell the demerits cheap and enter into partnership of virtues. 
||25|| 
ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਕਰੇਿਨ  
The virtuous attains peace and he does true worship. 
ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਹ ਗੁਰ ਸਬਦ ਿਸਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਲਏਿਨ ॥੨੬॥ 
They deal in truth through guru’s teachings and earn profit of 
God’s name. ||26|| 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਪਾਪ ਕਿਰ ਕਿਰ ਸੰਚੀਐ ਚਲੈ ਨ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ॥ 
Collect gold and silver through sins, but it does not go with you 



on departure. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲਸੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥੨੭॥ 
Nothing goes with you other than God’s name; all are 
plundered by the devil of death. ||27|| 
ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਹਰਦੈ ਰਖਹੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ ॥ 
Lord’s name is the food of the mind; enshrine it in your heart. 
ਏਹੁ ਖਰਚੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥੨੮॥ 
This food is inexhaustible; it stays with the guru-willed. ||28|| 
ਏ ਮਨ ਮੂਲਹੁ ਭੁਿਲਆ ਜਾਸਿਹ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥ 
O mind, you forgot your origin, you shall depart losing your 
honor. 
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਮੋਿਹ ਦੂਜੈ ਿਵਆਿਪਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਿਧਆਇ ॥੨੯॥ 
The world is troubled by the love of duality; recite God through 
guru’s teachings. ||29|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਿਲਖਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
God’s value cannot be estimated; God’s praises cannot be 
written. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਪੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥ 
When one attunes to God devotionally through guru’s 
teachings; merges with God. ||30|| 
ਸੋ ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
My Husband Lord is playful; He imbued me with His love with 
ease. 
ਕਾਮਿਣ ਰੰਗੁ ਤਾ ਚੜੈ ਜਾ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਇ ॥੩੧॥ 
The soul-bride imbues with His love, when she embraces her 
Husband Lord. ||31|| 
ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਨੇ ਭੀ ਿਮਲਿਨ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੰਿਨ ॥ 
Those who serve the guru reunite with God separated for a 
long time. 
ਅੰਤਿਰ ਨਵ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਹੈ ਖਾਿਨ ਖਰਚਿਨ ਨ ਿਨਖੁਟਈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵੰਿਨ ॥੩੨॥ 
They are filled with treasure of God’s name. It does not 
exhaust by eating or spending. They intuitively praise God. 
||32|| 
ਨਾ ਓਇ ਜਨਮਿਹ ਨਾ ਮਰਿਹ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹੰਿਨ ॥ 
They are not born, they do not die; they do not suffer pain. 
ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਕੇਲ ਕਰੰਿਨ ॥੩੩॥ 
Those protected by the guru are saved. They celebrate with 
the Lord. ||33|| 
ਸਜਣ ਿਮਲੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਿਜ ਅਨਿਦਨੁ ਿਮਲੇ ਰਹੰਿਨ ॥ 



The friends united with the Lord do not separate again; night 
and day, they remain united with Him. 
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਿਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਲਹੰਿਨ ॥੩੪॥੧॥੩॥ 
There are only a few who are truthful in the world. ||34||1||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੀ ਸੂਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਿਲਆ ਜਾਇ ॥ 
God is sacred and inaccessible; how can we meet Him? 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਰ੍ਮੁ ਕਟੀਐ ਅਿਚੰਤੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ 
The doubt dispels through guru’s teachings and the carefree 
God dwells in the mind. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਿਨ ॥ 
The guru-willed recite God’s name. 
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ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵੰਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a sacrifice to those who sing God’s praises all the time. 
||1||Pause|| 
ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The guru is like Lake Mansarovar; the fortunate find Him. 
ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜਆ ਸੇ ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮੁ ਲਹੰਿਨ ॥੨॥ 
The guru-willed servants find the guru; the swan-souls feed on 
God’s name. ||2|| 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਰੰਗ ਿਸਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਲਗੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The guru-willed recite God’s name with love enshrining in the 
mind. 
ਧੁਿਰ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਲਏਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੩॥ 
If it is pre-ordained, they accept the will of the guru. ||3|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਘਰੁ ਖੋਿਜਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ  
The fortune searched his soul and found the treasure of God’s 
name. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਿਲਆ ਪਰ੍ਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੪॥ 
The perfect guru showed me the way; I realized the supreme 
Lord. ||4|| 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
There is one God of all; no other. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਤੁ ਘਿਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੫॥ 
By guru’s grace, God abides in the mind; He is revealed in the 
heart. ||5|| 
ਸਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਰ੍ਹਮੁ ਹੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ 
God is the inner-knower of all hearts; God dwells in every 



place. 
ਮੰਦਾ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਿਦ ਵੇਖਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੬॥ 
Who should we call evil? Search guru’s teachings with love 
and find out. ||6|| 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਤਚਰੁ ਆਖਦਾ ਿਜਚਰੁ ਹੈ ਦੁਹੁ ਮਾਿਹ  
He calls others bad and good, as long as he is in duality. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਬੁਿਝਆ ਏਕਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੭॥ 
The guru-willed realizes one God and merges with Him. ||7|| 
ਸੇਵਾ ਸਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਸੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥ 
That is selfless service, which pleases God, and approved by 
God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਆਰਾਿਧਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥੯॥ 
Servant Nanak worships God focusing his mind to guru’s feet. 
||8||2||4||9|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  
Raag Soohee, Ashtapadees, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥ 
If someone unites me with my beloved; I will sell myself to him. 
||1|| 
ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
So that I can visualize God; 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
We meet the guru by God’s grace and recite God’s name. 
||1||Pause|| 
ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਿਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥੨॥ 
I recite Your name in pain and pleasure. ||2|| 
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਿਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥ 
If You give me hunger, I will still feel satisfied; I am joyful, even 
in sorrow. ||3|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥ 
I will cut my mind and body in pieces, and offer to You; I will 
burn myself in fire. ||4|| 
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥ 
I wave fan over You, and carry water for You; I eat what You 
give. ||5|| 
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥੬॥ 
Poor Nanak has fallen at Your door; O Lord, unite me with 



You. ||6|| 
ਅਖੀ ਕਾਿਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਿਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ ॥੭॥ 
I take out my eyes and place them at Your feet; I realized this 
wandering all over the world. ||7|| 
ਜੇ ਪਾਿਸ ਬਹਾਲਿਹ ਤਾ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਿਰ ਕਢਿਹ ਭੀ ਿਧਆਈ ॥੮॥ 
If You seat me near You I worship You. If You beat and drive 
me out, I will still recite Your name. ||8|| 
ਜੇ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਿਨੰਦੈ ਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ॥੯॥ 
If people praise me, it is your praise. If they slander me, I will 
not leave You. ||9|| 
ਜੇ ਤੁਧੁ ਵਿਲ ਰਹੈ ਤਾ ਕੋਈ ਿਕਹੁ ਆਖਉ ਤੁਧੁ ਿਵਸਿਰਐ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧੦॥ 
If You are on my side, let anyone say anything. If I forget You, 
I will die. ||10|| 
ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਊਪਿਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ॥੧੧॥ 
I praise my guru; I fall at his feet and console with the saint. 
||11|| 
ਨਾਨਕੁ ਿਵਚਾਰਾ ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਹਿਰ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥੧੨॥ 
Poor Nanak is lost in love to visualize You. ||12|| 
ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥੧੩॥ 
Even in storm and torrential rain, I go out to see my guru. ||13|| 
ਸਮੰੁਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਿਸਖੁ ਲੰਿਘ ਗੁਰ ਪਿਹ ਜਾਈ ॥੧੪॥ 
If the ocean is very salty but still the devotees cross it to see 
the guru. ||14|| 
ਿਜਉ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਹੈ ਮਰਤਾ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥੧੫॥ 
As the human dies without water; similarly the devotee dies 
without guru. ||15||  
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ਿਜਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਿਬਗਸਾਈ ॥੧੬॥ 
As the earth enjoys rain, so does the devotee meeting the 
guru. ||16|| 
ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥੧੭॥ 
God’s servant consults other servants. They humbly talk to 
each other. ||17|| 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਿਰ ਪਿਹ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 
Nanak prays to God, that he meets the guru, and finds peace. 
||18|| 
ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਿਵਚੁ ਦੇ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਈ ॥੧੯॥ 
You are the guru, the disciple; I recite You through the 
guru.||19|| 



ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਿਹ ਸੋ ਤੂਹੈ ਹੋਵਿਹ ਤੁਧੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨੦॥ 
Those who serve You, become You. You preserve their honor. 
||20|| 
ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਦੇਵਾਈ ॥੨੧॥ 
O Lord, Your treasure of worship is full. You give whoever You 
want. ||21|| 
ਿਜਸੁ ਤੰੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਹੋਰ ਿਨਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨੨॥ 
Whomever You give they obtain it. All other clever tricks are 
fruitless. ||22|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਸੋਇਆ ਮਨੁ ਜਾਗਾਈ ॥੨੩॥ 
Worshipping my guru, my mind woke up. ||23|| 
 ਇਕੁ ਦਾਨੁ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਹਿਰ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਰਾਈ ॥੨੪॥ 
Poor Nanak begs for this gift, that he becomes slave of Your 
slaves. ||24|| 
ਜੇ ਗੁਰੁ ਿਝੜਕੇ ਤ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤ ਗੁਰ ਵਿਡਆਈ ॥੨੫॥ 
Even if the guru rebukes me, it feels very sweet to me. If he 
forgives me, that is guru’s greatness. ||25|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਏ ਮਨਮੁਿਖ ਿਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੨੬॥ 
What the guru-willed says is approved. What the self-willed 
says is not.   ||26|| 
ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਵਰਫ ਵਰਸੈ ਗੁਰਿਸਖੁ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥੨੭॥ 
Even in cold, frost and the snow fall, the devotee goes to see 
his guru. ||27|| 
ਸਭੁ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਦੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਿਵਿਚ ਅਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥੨੮॥ 
All day and night, I see my guru; I put guru’s feet in my eyes. 
||28|| 
ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਿਣ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੨੯॥ 
I do everything for the guru; whatever pleases Him is 
approved. ||29|| 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥੩੦॥ 
Night and day, I worship guru’s feet; be kind to me o my 
master. ||30|| 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੩੧॥ 
Guru is Nanak’s body and soul, he is satisfied and fulfilled 
seeing Him. ||31|| 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਹੈ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ ॥੩੨॥੧॥ 
Nanak’s God is all-pervading. Wherever I see; he is there. 
||32||1|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦  



Raag Soohee, Fourth Mahalla, Ashtapadees, Tenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅੰਦਿਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪਰ੍ੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥ 
I am in love with my beloved. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਹ੍ਹ੍ਣੇ ॥੧॥ 
My body and soul become content when I see my guru in front 
of me. ||1|| 
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥ 
I have faith in God’s name. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I obtained the inaccessible and unfathomable nectar from the 
perfect guru. ||1||Pause|| 
ਹਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੀਆ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਿਪਆਰੁ ॥ 
I enjoy seeing the guru; I am in love with God’s name. 
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਮੇਿਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥ 
He united me with Him by His grace. I attained salvation. ||2|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਬਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥ 
The guru loves God’s name. I offer my body and mind to Him if 
I meet Him. 
ਜੇ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਹਿਜ ਪੀਏਉ ॥੩॥ 
If it is pre-ordained, then I shall drink the nectar intuitively. ||3|| 
ਸੁਿਤਆ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਠਿਦਆ ਭੀ ਗੁਰੁ ਆਲਾਉ ॥ 
Praise the guru while asleep and recite guru when you are 
awake. 
ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੇ ਿਮਲੈ ਹਉ ਤਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥ 
If I meet such a guru-willed; I will wash his feet. ||4|| 
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥ 
I long for such a friend; that will unite me with my beloved. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥ 
Meeting the true guru is meeting God. I found Him with ease. 
||5|| 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਿਤਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
Guru is the ocean of virtues of God’s name. I yearn to see 
Him! 
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥੬॥ 
Without Him, I cannot live for an instant. If I do not see Him, I 
will die. ||6|| 



ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਿਕਤੈ ਉਪਾਇ  
As the fish cannot survive without water; 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸੰਤੁ ਨ ਜੀਵਈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਮਿਰ ਜਾਇ ॥੭॥ 
The saint cannot live without God. Without Lord’s name, he 
dies. ||7|| 
ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਿਕਉ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥ 
I am in love with my guru! How can I live without guru, O my 
mother? 
ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਿਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥ 
Guru’s sermon is my support. I live by following guru’s 
teachings. ||8|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਇ  
God’s name is a jewel; the honorable guru gave it to me, O my 
mother. 
ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥ 
True name is my support. I remain lovingly absorbed in Lord’s 
name. ||9|| 
ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥ 
Guru’s sermon is the treasure of God’s name.  He teaches 
God’s name. 
ਿਜਸੁ ਪਰਾਪਿਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥ 
He who falls at guru’s feet obtains it. ||10|| 
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ  
May some beloved come and tell me the untold story of love? 
ਿਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥ 
I offer my mind to him. I bow down and touch his feet. ||11|| 
ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ 
You are my only friend O all-knowing Lord. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੀਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥ 
You united me with my friend guru. You are my support 
forever. ||12|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ  
My true guru is ever-present. He does not come or go. 
ਓਹੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ 
He is immortal; He is permeating and pervading all. ||13|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਸਾਬਤੁ ਪੰੂਜੀ ਰਾਿਸ ॥ 
I gathered the wealth of God’s name. It is my property and 
wealth. 
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮੰਿਨਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥ 



O Nanak, I am approved in God’s Court by guru’s grace. 
||14||1||2||11|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  
Raag Soohee, Ashtapadees, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਰਿਝ ਰਿਹਓ ਿਬਿਖਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥ 
He is entangled in sinful acts. 
ਮਨਿਹ ਿਬਆਪਤ ਅਿਨਕ ਤਰੰਗਾ ॥੧॥ 
His mind is troubled by many different ideas. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ॥ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my mind, how can I find the unapproachable and 
incomprehensible perfect Lord ? ||1||Pause|| 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਿਬਆਪੇ ॥ 
He remains entangled in the intoxication of worldly love. 
ਅਿਤ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਧਰ੍ਾਪੇ ॥੨॥ 
His excessive greed never ends. ||2|| 
ਬਸਇ ਕਰੋਧੁ ਸਰੀਿਰ ਚੰਡਾਰਾ ॥ 
Anger and wickedness live in the body. 
ਅਿਗਆਿਨ ਨ ਸੂਝੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥ 
He is in the dark of ignorance, he does not understand 
anything. ||3|| 
ਭਰ੍ਮਤ ਿਬਆਪਤ ਜਰੇ ਿਕਵਾਰਾ ॥ 
He wanders in a burning door. 
ਜਾਣੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ਭ ਦਰਬਾਰਾ ॥੪॥ 
He cannot go to God’s court. ||4|| 
ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਿਧ ਪਰਾਨਾ ॥ 
The mortal is bothered by hope and worry. 
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਿਫਰਤ ਿਬਗਾਨਾ ॥੫॥ 
He cannot find destiny. He wanders in other`s places. ||5|| 
ਸਗਲ ਿਬਆਿਧ ਕੈ ਵਿਸ ਕਿਰ ਦੀਨਾ ॥ 
He wanders lost like a hunter. 
ਿਫਰਤ ਿਪਆਸ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨਾ ॥੬॥ 
He wanders thirsty like a fish out of water. ||6|| 
ਕਛੂ ਿਸਆਨਪ ਉਕਿਤ ਨ ਮੋਰੀ ॥ 
I have no intelligence or anything to say. 
ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਤੋਰੀ ॥੭॥ 
You are my only hope, O my Lord. ||7|| 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ॥ 



I offer this prayer to the saints 
ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ॥੮॥ 
Prays Nanak, to unite him with You. ||8|| 
ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 
By God’s grace I joined the company of devotee’s. 
ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥ 
Nanak is satisfied, finding the perfect Lord. ||1||Second 
Pause||1|| 
Page 760     
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਮਥਨ ਮੋਹ ਅਗਿਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ॥ 
Emotional attachment is temporary. It is an ocean of fire and 
pain. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਉਧਰੁ ਹਿਰ ਨਾਗਰ ॥੧॥ 
O God; save me by Your grace. ||1|| 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਰਾਇਣ ॥ 
I seek the sanctuary of the lotus feet of the Lord. 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the master of the meek, the support of His devotees. 
||1||Pause|| 
ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ ॥ 
He is the master of orphans and destroyer of devotee’s fear. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਮਦੂਤ ਨ ਭੇਟਨ ॥੨॥ 
In the company of devotees, the devil of death cannot touch 
them. ||2|| 
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ ॥ 
The merciful Lord is incomparably beautiful, embodiment of 
life. 
ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥੩॥ 
Singing His praises cuts the net of the devil of death. ||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਿਨਤ ਜਾਪੈ ॥ 
One who constantly recites God’s sacred name. 
ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥੪॥ 
The disease and beauty of the worldly pleasure does not 
bother him. ||4|| 
ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦ ਸੰਗੀ ਸਿਭ ਤਾਰੇ ॥ 



He attains salvation along with his companions. 
ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥੫॥ 
The five thieves will not affect him. ||5|| 
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਮ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਿਧਆਏ ॥ 
He, who devotionally recites God; 
ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥੬॥ 
He obtains the reward of it. ||6|| 
ਧਾਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ॥ 
Showering His mercy, God made me His own; 
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਭਗਿਤ ਰਸੁ ਦੀਨਾ ॥੭॥ 
He blessed me with the worship of His name. ||7|| 
ਆਿਦ ਮਿਧ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥ 
God was in the beginning, in the middle, and will be in the end. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੮॥੧॥੨॥ 
O Nanak, without Him, there is no one else. ||8||1||2|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੯  
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Ashtapadees, Ninth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਜਨ ਿਡਿਠਆ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸੰਗੁ ਜੀਉ ॥ 
Why do you meet those that make you unhappy? 
ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਿਮਤਰ੍  ਸੇ ਲਾਇਿਨ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥ 
The mind satisfies meeting the saint friends. They dye you 
with God’s love. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਤੁਟਈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
My love for them shall never die; it shall never be broken. ||1|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਕਿਰ ਦਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਿਨਤ ਜੀਉ ॥ 
O supreme Lord; be kind that I sing Your praises forever. 
ਆਇ ਿਮਲਹੁ ਸੰਤ ਸਜਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹ ਮਨ ਿਮਤ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I meet my friend saints and recite God’s name with them. 
||1||Pause|| 
ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨ ਜਾਣਈ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਅੰਧੁ ਜੀਉ ॥ 
He does not see, hear or understand. The blind is enticed by 
the worldly pleasure. 
ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਿਵਣਸਣੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਧੰਧੁ ਜੀਉ ॥ 
His false body will perish. Still he does false deeds. 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ ਸੇ ਿਜਿਣ ਚਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਨਬੰਧੁ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Those who have relation with the perfect guru recite God’s 
name. ||2|| 



ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ਚਲਣੁ ਹੁਕਿਮ ਸੰਜੋਿਗ ਜੀਉ ॥ 
By God’s order, they come into the world and leave by God’s 
order. 
ਹੁਕਮੇ ਪਰਪੰਚੁ ਪਸਿਰਆ ਹੁਕਿਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ ॥ 
By His command the universe is created. By His command 
they enjoy everything.    
ਿਜਸ ਨੋ ਕਰਤਾ ਿਵਸਰੈ ਿਤਸਿਹ ਿਵਛੋੜਾ ਸੋਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 
One, who forgets the Creator; suffers the pain of separation; 
||3|| 
ਆਪਨੜੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਿਣਆ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
One, who pleases God, goes to His court with honor. 
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਜੀਉ ॥ 
One who recites God’s name obtains peace and happiness 
here. 
ਆਦਰੁ ਿਦਤਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਸਤ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥ 
The supreme Lord confers honor on those who serve the guru 
with love. ||4|| 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਜੀਉ ॥ 
He abides in all places and places of importance and looks 
after all beings. 
ਸਚੁ ਖਜਾਨਾ ਸੰਿਚਆ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲ ਜੀਉ  
I gathered the true treasure of  wealth and riches of one name; 
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ਜੀਉ ॥੫॥ 
I shall never forget Him from my mind when He is kind to me. 
||5|| 
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ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਿਹ ਗਏ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
My coming and going ended; the formless Lord dwells in my 
mind. 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ਜੀਉ ॥ 
His limits cannot be found; He is lofty and exalted, 
inaccessible and infinite. 
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਣਾ ਿਵਸਰੈ ਸੋ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਲਖ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੬॥ 
One who forgets God, shall die and reborn millions of times; 
||6|| 
ਸਾਚੁ ਨੇਹੁ ਿਤਨ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਿਜਨ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਿਪ ਜੀਉ ॥ 
Those who love God enshrine Him in the mind. 
ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਬਸੇ ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਜਾਿਪ ਜੀਉ ॥ 
Those who share those values get together and recite God all 



the time. 
ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਉ ॥੭॥ 
Those dyed in God’s love; their worries go away. ||7|| 
ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਤੰੂ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤੂਹੈ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਜੀਉ  
You are the Creator, the cause of causes; You are the one 
and all. 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਤੂ ਸਰਬ ਮੈ ਤੂਹੈ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕ ਜੀਉ  
You are all-powerful, omnipresent; You have the discerning 
intellect. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਜਪੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੩॥ 
O Nanak; reciting God’s name is the resolve of the devotees; 
||8||1||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ  
Raag Soohee, Fifth Mahalla, Ashtapadees, Tenth House, 
Kaafee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥ 
Even though I make mistakes by mistake; I am still Yours O 
Lord. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਿਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥ 
Those who love others, die repenting. ||1|| 
ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥ 
I will never leave my Husband Lord’s company. 
ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਿਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਿਹੰਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My beloved is always adorable. He is my hope and inspiration. 
||1||Pause|| 
ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤੂ ਮੈ ਤੁਝ ਉਪਿਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥ 
You are my friend my relative. I am proud of You. 
ਜਾ ਤੂ ਅੰਦਿਰ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤੰੂ ਿਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥ 
When You dwell in me, I am at peace. You are the honor of 
the humble. ||2|| 
ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਿਲ ॥ 
If You are pleased with me, O treasure of mercy; may I not see 
any other. 
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਿਲ ॥੩॥ 
Please bless me that I forever enshrine and miss You in my 
mind. ||3|| 
ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥ 



I will come to you so that I can see you. 
ਸਰ੍ਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਿਕਰਪਾਿਲ ॥੪॥ 
I will listen to your stories from the guru by his grace. ||4|| 
ਿਕਤੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ਿਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਿਨ ਤੇਿਰਆ ॥ 
O beloved, millions of other love; do not come close to You. 
ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਿਰਆ ॥੫॥ 
You are the King of kings; I cannot describe Your praises. ||5|| 
ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸੰਖ ਮੰਞਹੁ ਹਿਭ ਵਧਾਣੀਆ ॥ 
O beloved; You have millions better than me. 
ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਦੇਿਹ ਦਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥ 
May I visualize you even for a moment and enjoy by your 
grace. ||6|| 
ਜੈ ਿਡਠੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਿਕਲਿਵਖ ਵੰਞਿਨਹ੍ਹ੍  ਦੂਰੇ ॥ 
Seeing Him, my mind is at peace and my sins go away. 
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥ 
Why should I forget Him, O my mother? He is omnipresent. 
||7|| 
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
In humility, I bowed down to Him and He met me intuitively. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥ 
I obtained my pre-ordained destiny O Nanak by saint’s grace. 
||8||1||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥ 
The Simritees, the Vedas, the Puraanas and the other 
scriptures proclaim 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਿਭ ਕੂੜੁ ਗਾਲਹ੍ਹ੍ ੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥ 
That, without God’s name everything is false and worthless; 
||1|| 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥ 
The infinite treasure of God’s name abides in the minds of 
devotees. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Birth death attachment and suffering are erased in devotee’s 
company. ||1||Pause|| 
ਮੋਿਹ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਿਰ ਸਰਪਰ ਰੁੰਿਨਆ ॥ 
Those indulged in attachment, conflict and ego shall cry. 
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਮੂਿਲ ਨਾਮ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ॥੨॥ 
Those without God’s name never find peace. ||2|| 



ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਿਰ ਬੰਧਿਨ ਬੰਿਧਆ ॥ 
People are engrossed by possessiveness. 
ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਿਧਆ ॥੩॥ 
Entangled in worldly pleasure leads to heaven and hell. ||3||  
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
Practicing cleansing and contemplating I came to a 
conclusion. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਿਹ ਸਰਪਰ ਹਾਿਰਆ ॥੪॥ 
Without God’s name there is no peace, the mortal will surely 
lose. ||4|| 
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ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਅਨੇਕ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮਤੇ ॥ 
Many come and go; they die and reborn again and again. 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਿਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥ 
Without realizing, everything is a conflict. They wander in 
reincarnations. ||5|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥ 
Whoever God is kind to; join the company of devotees. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਜਨੀ ਜਿਪ ਲਇਆ ॥੬॥ 
They recite God’s sacred name. ||6|| 
ਖੋਜਿਹ ਕੋਿਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥ 
Millions and billions search for Him. 
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਿਪ ਨੇੜਾ ਿਤਸੁ ਹੇ ॥੭॥ 
Whom he makes to understand; they get close to him. ||7|| 
ਿਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 
May I never forget You o bestowal. Bless me with Your name. 
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥ 
May I sing Your praises day and night  O Nanak, this is my 
heart-felt desire. ||8||2||5||16|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਜੀ  
Raag Soohee, First Mahalla, Kuchajee ~ The Ungraceful 
Bride: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੰਞੁ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਿਣ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਿਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਿਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥ 
I am virtueless and full of faults. How can I enjoy my Husband 
Lord? 
ਇਕ ਦੂ ਇਿਕ ਚੜੰਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥ 
Each of His soul-brides is better than the next; who knows my 



name? 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਿਵਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਿਹ ਜੀਉ ॥ 
Those brides who enjoy their Husband Lord are sacred. 
 ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਞੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥ 
I do not have their virtues; who can I blame for this? 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਿਵਥਰਾ ਹਉ ਿਕਆ ਿਕਆ ਿਘਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥ 
Which of Your virtues, O Lord, should I say? Which of Your 
names should I say? 
ਇਕਤੁ ਟੋਿਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਤੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥ 
I cannot even find one of Your virtues. I admire You forever. 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਿਣਕੁ ਜੀਉ ॥ 
Gold, silver, pearls and rubies are pleasing. 
ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਿਹ ਿਦਤੀਆ ਮੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਉ ਲਾਇਆ ਿਚਤੁ ਜੀਉ ॥ 
My Husband Lord gave me these things, I love them. 
ਮੰਦਰ ਿਮਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
Palaces are built of brick mud and stones;     
ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸੁ ਿਤਸੁ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
I am lost in searching in these; I do not sit near my Husband 
Lord. 
ਅੰਬਿਰ ਕੰੂਜਾ ਕੁਰਲੀਆ ਬਗ ਬਿਹਠੇ ਆਇ ਜੀਉ ॥ 
The cranes shriek in the sky, and the herons have come to 
rest. 
ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
The bride is going to her in-law’s house; what face she will 
show there? 
ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਭੁਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ  
She kept sleeping as the day dawned; she forgot all about her 
journey. 
ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਤੀਅਸੁ ਦੁਖਾ ਕੂੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥ 
She is separated  from her Husband Lord, and now she 
suffers. 
ਤੁਧੁ ਗੁਣ ਮੈ ਸਿਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
You are virtuous; I am without a virtue. This is Nanak’s only 
prayer: 
ਸਿਭ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਡੋਹਾਗਿਣ ਕਾਈ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥੧॥ 
All are virtuous soul-brides. I am unfortunate, how do I spend 
my night? ||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ ॥ 
Soohee, First Mahalla, Suchajee ~ The Noble And Graceful 



Bride: 
ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਸਭੁ ਕੋ ਤੂ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
When I have You, I have everything. O Lord, You are my 
wealth. 
ਤੁਧੁ ਅੰਤਿਰ ਹਉ ਸੁਿਖ ਵਸਾ ਤੰੂ ਅੰਤਿਰ ਸਾਬਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
With You in my mind I live in peace; I admire You in me. 
ਭਾਣੈ ਤਖਿਤ ਵਡਾਈਆ ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
By Your will, You bestow thrones and greatness. By Your will, 
You make us beggars and wanderers. 
ਭਾਣੈ ਥਲ ਿਸਿਰ ਸਰੁ ਵਹੈ ਕਮਲੁ ਫੁਲੈ ਆਕਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
By Your will, the ocean flows in the desert and lotus blossoms 
in the sky. 
ਭਾਣੈ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਿਝ ਭਰੀਆਿਸ ਜੀਉ ॥ 
By Your will, one cross over the terrifying world-ocean; by 
Your will, he drowns in the middle. 
ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗੁਲਾ ਿਸਫਿਤ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
By Your will, I have my Husband Lord and I am imbued with 
His praises. 
ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਭੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਿਣ ਜਾਿਣ ਮੁਈਆਿਸ ਜੀਉ ॥ 
By Your will, I am afraid of my Husband Lord, I keep coming 
and going. 
ਤੂ ਸਹੁ ਅਗਮੁ ਅਤੋਲਵਾ ਹਉ ਕਿਹ ਕਿਹ ਢਿਹ ਪਈਆਿਸ ਜੀਉ ॥ 
You, O my Lord, are inaccessible and immeasurable; I fall to 
Your feet saying so. 
ਿਕਆ ਮਾਗਉ ਿਕਆ ਕਿਹ ਸੁਣੀ ਮੈ ਦਰਸਨ ਭੂਖ ਿਪਆਿਸ ਜੀਉ ॥ 
What should I beg for? What should I say and hear? I am 
hungry and thirsty for visualizing You. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥੨॥ 
May I find my Lord through guru’s teachings; this is Nanak’s 
prayer. ||2|| 
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ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵੰਤੀ ॥ 
Soohee, Fifth Mahalla, Gunvantee ~ The Virtuous Bride: 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ 
If I see guru’s devotee, I humbly bow and fall at his feet. 
ਆਖਾ ਿਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਦੇਿਹ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I tell him the state of my mind and beg to unite me with the 
guru. 
ਸੋਈ ਦਿਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 



I ask him for the lesson that my mind shall not go anywhere 
else. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੰੂ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I surrender this mind to you. Please, show me the path to God. 
ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਿਲ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I came from far away to seek Your sanctuary. 
ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਿਚਿਤ ਮਿਹ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I hope in my mind that you will eliminate all my sufferings. 
ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Walk this path O brother; do whatever guru tells you to do. 
ਿਤਆਗ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਿਵਸਾਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ 
Abandon the intellectual pursuits of the mind, and forget the 
love of duality. 
ਇਉ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥ 
This way, you visualize God and nothing should stop you. 
ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਿਹਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥ 
I do not say anything on my own. I say what God told me to 
say. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਆ ਗੁਿਰ ਨਾਨਿਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥ 
God blesses the treasure of worship; guru spreads it O Nanak. 
ਮੈ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥ 
I shall never again feel greedy; I am satisfied and fulfilled. 
ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਿਸਖੜਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥ 
If I see guru’s devotee, I humbly bow and fall at his feet. ||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧  
Raag Soohee, Chhant, First Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਿਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I am fully grown with youth. I am a guest at my parent’s home 
O Lord. 
ਮੈਲੀ ਅਵਗਿਣ ਿਚਿਤ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I am filthy polluted in my mind. Virtues do not come without 
guru O Lord. 
ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਗਵਾਇਆ ॥ 
I do not know the value of virtues; I am lost in doubt. I waste 
my youth in vain. 
ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਿਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 
I do not know my Husband, the way to his home or visualize 



him. I do not attain love of my Lord. 
ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਿਛ ਨ ਮਾਰਿਗ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
I did not ask and follow guru’s path. I spent the life sleeping. 
ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਿਣ ਰਾਡੇਪਾ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥੧॥ 
O Nanak, in the prime of my youth, I am a widow; without my 
Husband Lord, the soul-bride is withering away. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮੈ ਵਰੁ ਦੇਿਹ ਮੈ ਹਿਰ ਵਰੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸ ਕੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
O elder; bless me with God as my husband. God pleases me 
O Lord. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜੁਗ ਚਾਿਰ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਬਾਣੀ ਿਜਸ ਕੀ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
He, whose sermon is universal, pervades throughout the four 
ages O Lord.  
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਿਣ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ  
The whole universe recites the husband Lord. The virtueless 
does not. 
ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ  
As we hope, so we desire, the all-pervading Lord fulfills it. 
ਹਿਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਿਣ ਰਾਂਡ ਨ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥ 
Lord’s bride is forever happy and virtuous; she will never be a 
dirty widow. 
ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤੈਸੇ ॥੨॥ 
O Nanak, I love my true Husband Lord; I love Him forever. ||2|| 
ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
O elder; find the auspicious moment that I too go to my in-laws 
O Lord. 
ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਨ ਟਲੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Time of marriage is set by God’s will; His will does not change 
O Lord. 
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਕਰਤੈ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
God writes in your fate what you do; nobody can change it. 
ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਹੁ ਲੋਈ ॥ 
Only God’s name is the marriage party. He pervades the 
universe. 
ਮਾਇ ਿਨਰਾਸੀ ਰੋਇ ਿਵਛੰੁਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ ॥ 
The worldly wealth cries and leaves, seeing the bride and 
groom in love. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪਰ੍ਭੁ ਚੇਤੇ ॥੩॥ 
O Nanak, touching guru’s feet following his teachings attains 
peace and destiny by reciting God’s name. ||3||  
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ਬਾਬੁਿਲ ਿਦਤੜੀ ਦੂਿਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਿਰ ਪੇਈਐ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
My father got me married far away, I cannot return to my 
parents’ home O Lord. 
ਰਹਸੀ ਵੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ਿਪਿਰ ਰਾਵੀ ਘਿਰ ਸੋਹੀਐ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I am delighted to see my Husband Lord; this is where I belong 
O Lord. 
ਸਾਚੇ ਿਪਰ ਲੋੜੀ ਪਰ੍ੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਿਤ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ ॥ 
God united me with my beloved and gave me control of my 
destiny. 
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਿਨ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਿਗਆਨੇ ॥ 
By good destiny I met Him in a peaceful place; I became 
virtuous through guru’s teachings. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਿਪਰ ਭਾਏ  
I have truth and contentment in my lap, I speak truth by Lord’s 
will. 
ਨਾਨਕ ਿਵਛੁਿੜ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਿਤ ਅੰਿਕ ਸਮਾਏ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, I shall not suffer the pain of separation; may I merge 
with Him through guru’s teachings. ||4||1|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤੁ ਘਰੁ ੨  
Raag Soohee, First Mahalla, Chhant, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥ 
My friend has come to my home. 
ਸਾਚੈ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The true Lord united me with him. 
ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਏ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਿਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
If it pleases God, he unites us. I attained peace meeting the 
guru-willed. 
ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ਿਜਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ 
I obtained the merchandise which I wanted. 
ਅਨਿਦਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥ 
Meeting him my mind is happy forever and I look adorable. 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥ 
The infinite divine music of the guru-willed plays; I came to my 
beloved’s home. ||1|| 
ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥      
So come, my beloved friends, sing the songs of joy, O ladies. 



ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਿਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ 
Sing the true songs of joy and God will be pleased. You shall 
sing throughout the four ages. 
ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ਥਾਿਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥ 
My Husband Lord came into my home, my place looks 
beautiful. My affairs are resolved through guru’s teachings. 
ਿਗਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤਰ੍ ੀ ਅੰਜਨੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
Applying the ointment, the supreme essence of divine wisdom 
to my eyes, I see Lord throughout the universe. 
ਸਖੀ ਿਮਲਹੁ ਰਿਸ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥ 
Join me, my friends, sing the songs of joy; my friend came to 
my home. ||2|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਿਭੰਨਾ ॥ 
My mind and body are drenched with nectar; 
ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਤੰਨਾ ॥ 
I am in love with the jewel Lord. 
ਅੰਤਿਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 
The invaluable jewel is in me the highest of all realities. 
ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂ ਸਫਿਲਓ ਦਾਤਾ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ॥ 
You the great bestowal are in the disguise of a human being. 
ਤੂ ਜਾਨੁ ਿਗਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ॥ 
You the Lord are all knowing; You created the creation. 
ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭੀਨਾ ॥੩॥ 
Listen, O my friends; my beloved enticed my mind. My body 
and mind are drenched with nectar. ||3|| 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
O supreme soul of the world. 
ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ॥ 
Your play is true. 
ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Your play is true, O inaccessible and infinite Lord; without You, 
who will make me understand? 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਿਸਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ ॥ 
There are millions of mystics and wise, without You no one is 
anyone? 
ਕਾਲੁ ਿਬਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਿਖਆ ਗੁਿਰ ਠਾਏ ॥ 
Death is hovering over the head; the guru keeps my mind in its 
place.  
ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਿਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੨॥ 



O Nanak, guru’s teachings burn the ill deeds; virtuous realize 
God. ||4||1||2|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩  
Raag Soohee, First Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ  
Come, my beloved I want to see your face O Lord. 
ਘਿਰ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
I stand in my doorway, watching You; my mind is filled with 
joy. 
ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ 
My mind is filled with joy; hear me, O God. I believe in You. 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਭਈ ਿਨਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 
Visualizing You, I do not need anyone’s help. My pain of birth 
death is gone. 
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ਸਗਲੀ ਜੋਿਤ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਿਮਿਲਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ ॥ 
I know that You are in everyone; I realized this by Your grace. 
ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਸਾਿਚ ਿਮਲੇ ਘਿਰ ਆਏ ॥੧॥ 
O Nanak, I admire my beloved; He met me in my house. ||1|| 
ਘਿਰ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ ॥    
When her beloved came to her home, the bride was happy O 
Lord. 
ਹਿਰ ਮੋਿਹਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇਿਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ ॥ 
She is fascinated by guru’s teachings; she is happy to see her 
Lord. 
ਗੁਣ ਸੰਿਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਿਗ ਰਾਤੈ ॥ 
She is filled with virtues and pleased, when she recites God 
with love. 
ਅਵਗਣ ਮਾਿਰ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ॥ 
Her demerits eradicated, she built the house of virtues by the 
grace of the perfect Lord, the architect of destiny. 
ਤਸਕਰ ਮਾਿਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਿਣ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
Killing the thieves, she became one of five judges. She 
bestows true justice. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਿਤ ਿਮਲਿਹ ਿਪਆਰੇ ॥੨॥ 
O Nanak, salvation attains reciting God’s name through guru’s 
teachings. ||2|| 



ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ॥ 
The young bride found her Husband Lord; her hopes are 
fulfilled. 
ਿਪਿਰ ਰਾਿਵਅੜੀ ਸਬਿਦ ਰਲੀ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਨਹ ਦੂਰੀ ਰਾਮ ॥ 
She recites the beloved through guru’s teachings. God is 
inside not far away. 
ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ਨ ਹੋਈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੋਈ ਿਤਸ ਕੀ ਨਾਿਰ ਸਬਾਈ ॥ 
God is not far; He is in each and every heart. All are His 
brides. 
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
He is the essence and enjoys the way he thinks right. 
ਅਮਰ ਅਡੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ 
He is imperishable, immovable, invaluable and infinite, 
realized through the guru. 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥ 
O Nanak, He unites us with Him by His grace by missing Him 
lovingly. ||3|| 
ਿਪਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਿਤਹੁ ਲੋਆ ਿਸਰਤਾਜਾ ਰਾਮ ॥ 
My Husband Lord lives in the highest shrine. He is the Lord of 
the universe. 
ਹਉ ਿਬਸਮ ਭਈ ਦੇਿਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ॥ 
I am amazed seeing His place; the divine music plays there O 
God. 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ॥ 
I worship Him through guru’s teachings reciting God’s name, 
his symbol. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਠਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥ 
Counterfeit have no place to go without God’s name. Even he 
is accepted through jewel of God’s name. 
ਪਿਤ ਮਿਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ॥ 
Perfect is His honor, intellect and identity. He never comes or 
goes. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪਰ੍ਭ ਜੈਸੇ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes himself and becomes 
immortal like God. ||4||1||3|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is One. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ 
Raag Soohee, Chhant, First Mahalla, Fourth House: 



ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥ 
One, who created the world, looks after and puts them to work. 
ਦਾਿਨ ਤੇਰੈ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਤਿਨ ਚੰਦੁ ਦੀਪਾਇਆ  
Your grace illuminates the body. The body shines like moon 
light. 
ਚੰਦੋ ਦੀਪਾਇਆ ਦਾਿਨ ਹਿਰ ਕੈ ਦੁਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਉਿਠ ਗਇਆ ॥ 
The body moon glows by God`s grace, the darkness of 
suffering is gone. 
ਗੁਣ ਜੰਞ ਲਾੜੇ ਨਾਿਲ ਸੋਹੈ ਪਰਿਖ ਮੋਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥ 
The groom looks adorable in the marriage party; the 
enchanting bride sees him.   
ਵੀਵਾਹੁ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਤੀ ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ  
The wedding performed with honor playing divine music. 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
One, who created the world, looks after and put them to work; 
||1|| 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥ 
I admire my beloved who is free of sins. 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਜਨ ਿਸਉ ਗਾਿਡਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ॥ 
This body is attached to him and we consult each other. 
ਲੀਆ ਤ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਿਸਉ ਸੇ ਸਜਨ ਿਕਉ ਵੀਸਰਿਹ ॥ 
We consult each other; how can I forget him? 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਿਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਿਹ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸੇਤੀ ਗਿਹ ਰਹਿਹ ॥ 
Seeing him brings joy to my heart; I embrace Him with my 
heart. 
ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਿਹ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ 
 Attained all merits; no demerit left forever. 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥੨॥ 
I admire my beloved who is free of sins. ||2|| 
ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਿਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥ 
One who has nose for merits can smell the fragrance. 
ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਿਨਹ੍ਹ੍  ਸਾਜਨਾ ਿਮਿਲ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥ 
If you have virtues; share with the beloved; 
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ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਿਡ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ  
Share the merits and forget the demerits. 
ਪਿਹਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਿਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਿਪੜੁ ਮਲੀਐ ॥ 
Wear silk clothes and set up the show in your arena. 
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥ 



Wish well wherever you go, mix and drink nectar. 
ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਿਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥੩॥ 
One, who has the nose for virtues; can smell the fragrance; 
||3|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥ 
He does everything; who else do we say; No one else can do 
anything. 
ਆਖਣ ਤਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲੜਾ ਹੋਈ ॥ 
You can tell the one who makes a mistake. 
ਜੇ ਹੋਇ ਭੂਲਾ ਜਾਇ ਕਹੀਐ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਿਕਉ ਭੁਲੈ ॥ 
If he makes a mistake, we can tell him; how can God make a 
mistake? 
ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਝੁ ਕਿਹਐ ਦਾਨੁ ਅਣਮੰਿਗਆ ਿਦਵੈ  
He sees and hears. He bestows gifts without asking or 
begging. 
ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਦਾਤਾ ਜਿਗ ਿਬਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 
The great giver, the architect of the universe, gives His gifts. O 
Nanak, He is the true Lord. 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥੪॥ 
He does everything; unto whom should we complain? No one 
else can do anything. ||4||1||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Soohee, First Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 
My mind is imbued and sings His praises; He is pleasing to my 
mind. 
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
True is the ladder of the guru; climbing it attains divinity. 
ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਿਤ ਿਕਉ ਟਲੈ ॥ 
Real peace comes through the truth. How could the true 
teachings even be erased? 
ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਿਗਆਨੁ ਮਜਨੁ ਆਿਪ ਅਛਿਲਓ ਿਕਉ ਛਲੈ ॥ 
He the bestowal of cleansing bath and divine wisdom; He 
cannot be cheated; 
ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਨ ਦੋਈ  
By fraud, attachment and corruption falsehood, hypocrisy and 
duality; 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ 
My mind is imbued and sings His praises; He is pleasing to my 
mind. ||1|| 



ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ 
So praise the Lord, who created the creation. 
ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਮਿਨ ਮੈਿਲਐ ਿਕਨੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ॥ 
Filth sticks to the filthy mind; it does not affect those who drink 
nectar. 
ਮਿਥ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਿਹ ਮੋਲੁ ਕਰਾਇਆ ॥ 
Churn and drink the nectar and give the mind to the guru to 
evaluate. 
ਆਪਨੜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ ਜਾ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ ॥ 
I intuitively realized my God, when I linked my mind to the true 
Lord. 
ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵਾ ਿਕਉ ਿਮਲੈ ਹੋਇ ਪਰਾਇਆ ॥ 
I sing God`s praises with love, if it pleases Him; how could I 
meet Him  being a stranger? 
ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥ 
So praise the Lord, who created the creation. ||2|| 
ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਨ ਆਇਓ ਿਕਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ ॥ 
When He came, what else remains behind? Why should he go 
then; 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ ॥ 
My mind has reconciled with the beloved. My mind is imbued 
with God. 
ਸਾਿਹਬ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਸਚ ਕੀ ਬਾਤਾ ਿਜਿਨ ਿਬੰਬ ਕਾ ਕੋਟੁ ਉਸਾਿਰਆ ॥ 
One imbued with God`s love becomes truthful to God who 
created this body. 
ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਿਪ ਿਸਰੰਦਾ ਿਜਿਨ ਸਚ ਕਾ ਿਪੰਡੁ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
He is the master of the five elements; He created the true 
creation. 
ਹਮ ਅਵਗਿਣਆਰੇ ਤੂ ਸੁਿਣ ਿਪਆਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 
I am worthless; hear me O my beloved! Whatever pleases You 
is true. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਿਤ ਹੋਈ ॥੩॥ 
One, who realizes truth does not come and go anymore. ||3|| 
ਅੰਜਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਿਪਰ ਭਾਵੈ ॥ 
Apply such an ointment to your eyes, which is pleasing to your 
beloved. 
ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਿਪ ਜਾਣਾਵੈ ॥ 
We realize, understand and know Him, if He makes us know 
Him. 



ਆਿਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੇਵਏ ॥ 
He shows the way, and He conquers our mind. 
ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ ॥ 
He causes us to do good or bad deeds; who can know his 
value; 
ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ  
I know nothing of tantric spells magical words and hypocritical 
rituals; I enshrined God in my mind and attained satisfaction. 
ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਿਤਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਿਨਆ ॥੪॥ 
The ointment of God`s name is realized by those who realize 
truth through guru`s teachings. ||4|| 
ਸਾਜਨ ਹੋਵਿਨ ਆਪਣੇ ਿਕਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ॥ 
Why should my beloved go to someone else`s home! 
ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
My beloved is imbued with truth. He is in my mind. 
ਮਨ ਮਾਿਹ ਸਾਜਨ ਕਰਿਹ ਰਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ॥ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਪੰੁਨ ਪੂਜਾ 
ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥ 
In my mind, my beloved enjoys including good deeds and 
faith. Believing in God`s name is equal to bathing at sixty-eight 
shrines. 
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ਆਿਪ ਸਾਜੇ ਥਾਿਪ ਵੇਖੈ ਿਤਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ 
He creates and tests the way he thinks it right. 
ਸਾਜਨ ਰਾਂਿਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥ 
My beloved dyed me in his deep red color. ||5|| 
ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਿਕਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥ 
If a blind man is the leader, how will he know the way? 
ਆਿਪ ਮੁਸੈ ਮਿਤ ਹੋਛੀਐ ਿਕਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He is impaired, has no realization; how will he know the right 
way? 
ਿਕਉ ਰਾਿਹ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਿਤ ਅੰਧਲੀ ॥ 
How can he follow the path and reach the destination. The 
blind thinks blind. 
ਿਵਣੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਡੌ ਧੰਧਲੀ ॥ 
Without  Lord’s name he does not understand. The blind 
drowns in filth. 
ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥ 
Enshrining guru`s teachings in the mind creates passion for 
the light of  day  and night. 



ਕਰ ਜੋਿੜ ਗੁਰ ਪਿਹ ਕਿਰ ਿਬਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ॥੬॥ 
With palms pressed together he prays to the guru to show him 
the way. ||6|| 
ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥ 
If the mind becomes a stranger, then the whole world 
becomes stranger. 
ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ ਉ ਗੰਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਿਰ ਆਇਆ  
Who do I open up to; everyone is suffering in pain. 
ਦੂਖੀ ਭਿਰ ਆਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਿਬਿਧ ਮੇਰੀਆ ॥ 
The whole world is suffering; who will know my plight; 
ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ ॥ 
Coming and going is scary; it never ends. 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
Without God`s name they are half empty and sad; they never 
follow guru`s teachings. 
ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥ 
If the mind becomes stranger, then the whole world becomes 
stranger. ||7|| 
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥ 
One, who enshrines the guru in his mind, becomes content. 
ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਿਦ ਪਤੀਣਾ ॥ 
The devotee serves the guru if he believes in his  true 
teachings. 
ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ ॥ 
He believes in guru`s teachings and merges in it and reaches 
the destiny. 
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਅੰਿਤ ਿਨਰੰਤਰੇ ॥ 
The Creator creates and he abides in it without any doubt. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥ 
Following guru`s teachings attains peace and the divine music 
plays. 
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥੮॥ 
One, who enshrines the guru in his mind, becomes content. 
||8|| 
ਕੀਤਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ॥ 
How can we praise His deeds? He creates and looks after. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥ 
His value cannot be estimated, no matter how much one may 
think. 



ਕੀਮਿਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਿਪ ਜਾਣਾਵੈ ਆਿਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਏ ॥ 
He who creates knows the value. He never forgets his doing. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਿਹ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਮੁਲਏ ॥ 
If you please him; He honors you through priceless guru`s 
teachings. 
ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸਾਚੁ ਨ ਛੋਡਉ ਭਾਈ ॥ 
I the lowly and humble prays to you; do not forget the Lord O 
brother. 
ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਦੇਿਖਆ ਦੇਵੈ ਮਿਤ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥ 
O Nanak, One who did so; only he can teach. ||9||2||5|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  
Raag Soohee, Chhant, Third Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਸੁਖ ਸੋਿਹਲੜਾ ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ॥ 
Recite God and obtain peace and contentment. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 
O guru-willed; receive the divine reward. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
O guru-willed; recite God and reap the reward. It eliminates 
the pain of many lives. 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪਣੇ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰੇ ॥ 
I praise my guru who settled all my affairs. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਹਿਰ ਜਾਪਹੁ ਸੁਖ ਫਲ ਹਿਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ ॥ 
Recite God by God`s grace; o mortal attain peace in return. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੋਿਹਲੜਾ ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ॥੧॥ 
Says Nanak, listen O brother: reciting God attains peace and 
joy. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Listening to God`s praises; I am imbued to Him intuitively. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
I recite God`s name following guru`s teachings.   
ਿਜਨ ਕਉ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਿਤਨ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
Those with pre-ordained destiny meet the guru, their fears of 
birth and death goes away. 
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ਅੰਦਰਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ ਸੋ ਜਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥ 
Whoever eliminates evil-deeds and duality from within; attunes 
to God with love. 



ਿਜਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Those blessed by God, sing God’s praises all the time. 
ਸੁਿਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥੨॥ 
Hearing God’s praises the mind gets drenched intuitively. ||2|| 
ਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
God’s name attains salvation in today’s age. 
ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
Such thinking originates from guru’s teachings. 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਪਾਏ ॥ 
Contemplating guru’s teachings creates love for God’s name 
by God’s grace. 
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਗਵਾਏ ॥ 
He sings God’s praises intuitively, all his sins are eradicated. 
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂ ਹਮਾਰਾ  
All are Yours, You belong to all. I am Yours and You are mine. 
ਜੁਗ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥ 
God’s name attains salvation in any age. ||3|| 
ਸਾਜਨ ਆਇ ਵੁਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥ 
The beloved has graciously come to my home. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਹੀ ॥ 
Singing the praises of the Lord, one gets satisfied and fulfilled. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੀ ਿਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥ 
Singing God’s praises satisfies forever and never feels hungry 
again. 
ਦਹ ਿਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
Those who recite God’s name are worshipped all over. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥ 
O Nanak, God unites and separates by His grace. No one else 
can do it. 
ਸਾਜਨ ਆਇ ਵੁਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥੪॥੧॥ 
My beloved has graciously come to my home. ||4||1|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ ॥ 
Raag Soohee, Third Mahalla, Third House: 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
God protects His devotees in all ages. 
ਸੋ ਭਗਤੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed who eliminate ego through guru’s teachings 



are God’s devotees.   
ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Eliminating ego pleases God. His sermon is true. 
ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
The guru-willed do true worship and tell others as well. 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Devotee’s lifestyle is true and pure; the true name pleases 
them. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਿਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, devotees who practice truth look adorable in God’s 
court. ||1|| 
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕੀ ਜਾਿਤ ਪਿਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
God is the caste and honor of His devotees. The devotees 
enshrine God’s name in the mind. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਵਿਹ ਿਜਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
They worship and eliminate ego; they differentiate between 
virtues and vice. 
ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਿਤ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥ 
They realize merits and demerits through God’s name; God’s 
worship tastes sweet to them. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
They worship God forever. They are detached from the world 
living at home. 
ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਖਿਹ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 
Imbued with worship, their minds become pure forever; they 
see God with them all the time. 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਿਰ ਕੈ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ॥੨॥ 
O Nanak, those who recite God’s name forever are honored at 
God’s court. ||2|| 
ਮਨਮੁਖ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
The self-willed recite God without the guru. It cannot be done 
without the guru. 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਿਗ ਿਵਆਪੇ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
They are troubled by the sickness of ego. They bear the pain 
of birth and death.   
ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਰਜ ਿਵਗੋਈ ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਜਾਿਨਆ ॥ 
They suffer the pain of birth and death deluded by duality. The 
reality cannot be understood without the guru. 
ਭਗਿਤ ਿਵਹੂਣਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਰਿਮਆ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਿਨਆ ॥ 



Without God’s worship, the whole world is lost and regrets in 
the end. 
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ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਿਕਨੈ ਪਛਾਿਣਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 
Only a few among millions realize, that God’s name is the 
essence. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੩॥ 
O Nanak, honor attains reciting God’s name. Honor is lost in 
love of duality. ||3|| 
ਭਗਤਾ ਕੈ ਘਿਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਚਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
God’s devotees praise God in their home, that is the true 
deed. 
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
God bestows the treasure of worship. They merge with God 
eliminating the fear of death. 
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰ ਸਮਾਣੇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Conquering the thorny pain of death, they merge with God; 
they obtain the treasure of God’s name; that pleases God. 
ਸਦਾ ਅਖੁਟੁ ਕਦੇ ਨ ਿਨਖੁਟੈ ਹਿਰ ਦੀਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ ॥ 
God bestowed this gift with ease, which is always full never 
falls short. 
ਹਿਰ ਜਨ ਊਚੇ ਸਦ ਹੀ ਊਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
God’s devotees are honored and adored forever through 
guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਏ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥੨॥ 
O Nanak, He unites us with Him by His grace and honors 
forever. ||4||1||2|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਸਚੁ ਸੋਿਹਲਾ ਿਜਥੈ ਸਚੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
Where devotees talk about God through guru’s teachings by 
singing God’s praises, attains truth O God 
ਹਉਮੈ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੇ ਸਾਚੁ ਰਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Enshrining truth in the mind eliminates ego and sins O God. 
ਸਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ ਿਫਿਰ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Enshrining God in the mind takes across the terrible world 
ocean; you do not have to do it again. 
ਸਚਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਿਜਿਨ ਸਚੁ ਿਵਖਾਿਲਆ ਸੋਈ ॥ 
True guru teaches true sermon. He truly reveals God. 
ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ 



Praising God merges with God. He sees God everywhere. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸਚੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ਹੋਈ ॥੧॥ 
O Nanak, it is true that there is God. Reciting His name attains 
salvation. ||1|| 
ਸਾਚੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ 
True guru reveals the true Lord; the true Lord preserves our 
honor O God. 
ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚਾ ਹੈ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
God’s love is devotee’s true food; God’s true name attains 
peace. 
ਸਾਚੈ ਨਾਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ ਗਰਿਭ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ ॥ 
God’s name attains peace; no one dies again and never goes 
through the pregnancy. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ਸਿਚ ਸਮਾਈ ਸਿਚ ਨਾਇ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
The souls merge, truth merges. Enlightenment attains reciting 
God’s name. 
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸਚੇ ਹੋਏ ਅਨਿਦਨੁ ਸਚੁ ਿਧਆਇਿਨ ॥ 
Those who know the truth are true; night and day, they recite 
the truth. 
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਨਾ ਵੀਛੁਿੜ ਦੁਖੁ ਪਾਇਿਨ ॥੨॥ 
O Nanak, those who enshrine true name in the mind; do not 
suffer the pain of separation. ||2|| 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸੋਿਹਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
They sing God’s praises through true teachings and enjoy 
singing O God. 
ਿਨਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਿਵਿਚ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ 
Singing praises of the pure God makes the mind and body 
pure and God dwells in them O God. 
ਸਭੁ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਚੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਸਚੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ  
They practice truth speak truth. Whatever the truthful does that 
happens. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸਚੁ ਪਸਿਰਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥ 
Wherever I look, I see the true Lord pervading; there is no 
other. 
ਸਚੇ ਉਪਜੈ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ  
Those who practice truth, merge with truth. The others take 
birth and die. 
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ ॥੩॥ 
O Nanak, God is everything. He makes us do everything. ||3|| 



ਸਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਵਾਰੇ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
True devotees are honored in His court. Truth prevails there. 
ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚੋ ਆਿਪ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 
True sermon is in the body. The truthful realize the truth. 
ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਤਾ ਸਚੁ ਜਾਣਿਹ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
Self realization realizes the truth. The truthful know the truth. 
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ  
Guru’s true teachings are truly admirable. Realizing truth 
attains happiness. 
ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ  
Imbued with truth, the devotees love God; they do not love any 
other. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਕਉ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩॥ 
O Nanak, one with pre-ordained destiny realizes the true Lord. 
||4||2||3|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਜੇ ਭਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
The soul-bride may wander through the four ages. Without the 
true guru, she will not find her true Husband Lord. 
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ਿਨਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇਰਾ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ॥ 
God’s rule is eternal. No one is beyond it O God. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਿਣਆ ॥ 
No one is beyond it, it is true. There is only one God. 
ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ  
That soul-bride, who accepts guru’s teachings, meets her 
Husband Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Meeting the guru, she finds the Lord; cannot attain salvation 
without God’s name. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ ਮਿਨ ਮਾਿਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ 
O Nanak, the soul-bride ravishes her Husband Lord; her mind 
accepts Him and she finds peace. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਵਿਹ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ 
Serve the true guru, O innocent bride; you shall obtain the 
husband Lord.   
ਸਦਾ ਹੋਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 
You shall be a happy bride forever; you shall never be dirty 
again. 



ਿਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸੁ ਨ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਪਛਾਿਣਆ ॥ 
Your will never be dirty again; only a few guru-willed realize it 
by eliminating ego. 
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਵੈ ਅੰਤਿਰ ਏਕੋ ਜਾਿਣਆ ॥ 
Do good deeds and merge with guru’s teachings and know 
one God in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed recites God, day and night, and obtains true 
honor. 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੨॥ 
O Nanak, the soul-bride recites her beloved; God pervades 
everywhere. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਿਰ ਵਰੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Serve the guru, O innocent soul-bride; he will unite you with 
your Husband Lord. 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਿਣ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
The bride is imbued with God’s love; meeting with her beloved, 
she finds peace. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿਚ ਸਮਾਏ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ॥ 
Meeting her beloved, she finds peace and merges in the true 
Lord; True Lord abides everywhere. 
ਸਚਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਕਾਮਿਣ ਸਿਚ ਸਮਾਈ ॥ 
The bride adores herself with truth day and night, she merges 
with truth. 
ਹਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਿਣ ਲਇਆ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ॥ 
God the bestowal of happiness is realized through guru’s 
teachings. The soul bride embraces God. 
ਨਾਨਕ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੩॥ 
O Nanak, the bride realizes the destiny; she realizes God 
through guru’s teachings. ||3|| 
ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ ਧੁਿਰ ਮੇਲੀ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਿਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Lord unites His young and innocent bride with Him. 
ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings, she is enlightened; God is 
omnipresent. 
ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 
God is omnipresent; He dwells in her mind. She realizes her 
pre-ordained destiny. 
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ॥ 



On her cozy bed, she is pleasing to my God; she wears truth 
as her makeup. 
ਕਾਮਿਣ ਿਨਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਈ ਗੁਰਮਿਤ ਸਿਚ ਸਮਾਈ ॥ 
The bride became pure by eliminating the filth of ego and she 
merged with God through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਈ ਕਰਤੈ ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥੪॥ 
O Nanak, the Creator united her with Him through the treasure 
of God’s name. ||4||3||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed realize God by singing God’s praises. 
ਅਨਿਦਨੋ ਸਬਿਦ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Night and day, recite God through guru’s teachings. The 
infinite divine music will play. 
ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਘਿਰ ਆਏ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੀ ॥ 
God came to my home; the infinite divine music plays; O 
ladies sing God’s praises. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
That soul-bride who worships God through guru’s teachings; 
becomes the beloved of her Husband Lord! 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸੇ ਜਨ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
Those who enshrine guru’s teachings in the mind, enjoy guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਘਿਰ ਸਦ ਹੀ ਸੋਿਹਲਾ ਹਿਰ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਘਿਰ ਆਏ ॥੧॥ 
O Nanak, they sing God’s praises forever because God 
graciously came to their home. ||1|| 
ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
The devotees are joyous in the mind by attuning to God’s 
name with love O God. 
ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Reciting pure God’s praises; the mind of the guru-willed 
became pure O God. 
ਿਨਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਹਿਰ ਕੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
Sing pure praises through God’s sacred sermon enshrining 
God’s name in the mind. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੇਈ ਜਨ ਿਨਸਤਰੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Those who enshrine God in the mind attain salvation. God 
abides in everyone and realized through guru’s teachings. 
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ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਿਹ ਸਬਦੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Singing Your praises attains peace. Guru’s teachings realize 
God. 
ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਿਤਨ ਕੇਰਾ ਿਜ ਸਿਤਗੁਿਰ ਹਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak; those whom guru leads on God’s path their birth is 
fruitful. ||2|| 
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Joining the company of devotees they lovingly recite God’s 
name O God. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings, they attain salvation and become 
immortal by lovingly attuning to God’s name O God.  
ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਮਨੂਆ ਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
Meeting the guru they enshrine God’s name in the mind. Their 
mind is imbued with God. 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ॥ 
They realize God the bestowal of happiness reciting God all 
the time by eliminating false attachment. 
ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Imbued with guru’s teachings, they become peaceful 
enshrining God’s name in the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਘਿਰ ਸਦ ਹੀ ਸੋਿਹਲਾ ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 
O Nanak, those who serve the guru with love are happy 
forever. ||3|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਜਗੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Without the guru, the world is deluded by doubt; they do not 
attain salvation O God. 
ਗੁਰਮੁਖੇ ਇਿਕ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ਿਤਨ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God the guru-willed realize God; their sufferings 
depart O God. 
ਿਤਨ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਸਦਾ ਗਾਵਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥ 
Their pains depart when God is pleasing to their mind; they 
sing God’s praises imbued with it. 
ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸਦ ਹੀ ਜਾਤੇ ॥ 
Lord’s devotees are pure forever; they are respected forever in 
all ages. 
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਦਿਰ ਜਾਪਿਹ ਘਿਰ ਦਿਰ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ 
Through true worship they find the destiny the abode of the 



Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥੪॥੫॥ 
O Nanak, reciting God’s sermon through guru’s teachings 
brings joy and peace. ||4||4||5|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Soohee, Third Mahalla: 
ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
If you long for your Husband Lord, O innocent bride; focus 
your mind to guru’s feet. 
ਸਦਾ ਹੋਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
You shall be a happy soul bride forever; He (God) does not die 
or leave. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
God does not die or leave. He is realized through the guru with 
ease and the soul bride becomes the love of the Lord 
Husband.  
ਸਿਚ ਸੰਜਿਮ ਸਦਾ ਹੈ ਿਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 
Through truth and self-control, she is forever pure; she is 
embellished with guru’s teachings. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਿਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
My true God is true forever. He created Him on His own. 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, she who focuses her mind to guru’s feet, enjoys her 
Husband Lord. ||1|| 
ਿਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਰਾਮ ॥ 
The innocent bride finds her Husband Lord; she enjoys him 
with love forever. 
ਗੁਰਮਤੀ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥ 
Those who enjoy guru’s teachings; the filth does not attach to 
their body. 
ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Those attuned to God; filth does not attach to their body. God 
unites them with Him. 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਵੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਣਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
Night and day, she recites God and eliminates ego from 
inside. 
ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ਅਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਾਤੀ ॥ 
Through guru’s teachings, she easily finds Him. She is imbued 
with her beloved. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 



O Nanak, honor attains through God’s name. She misses God 
dyed in His love. ||2|| 
ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੜੀਏ ਿਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Those who miss God dyed by His love; attain destiny O God. 
ਸੋ ਸਹੋ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਦਾਤਾ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Those who self-surrender, recite the purest merciful God O 
God. 
ਿਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ਹਿਰ ਕਾਮਿਣ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
She eliminates false attachment; she pleases God when she is 
pleasing to him. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਨਤ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
Night and day, she sings God’s praises; she speaks the 
unspoken story. 
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
One God abides throughout the four ages. No one realizes 
Him without the guru. 
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ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਵੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 
O Nanak, She attaches her mind to God and enjoys imbued in 
love. ||3|| 
ਕਾਮਿਣ ਮਿਨ ਸੋਿਹਲੜਾ ਸਾਜਨ ਿਮਲੇ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The soul bride is happy meeting the beloved Husband Lord O 
God. 
ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Through guru’s teachings, her mind becomes pure; she 
enshrines the Lord in her heart. 
ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਜਾਤਾ ॥ 
Enshrining God in the mind she fulfills deeds. She realizes 
God through guru’s teachings. 
ਪਰ੍ੀਤਿਮ ਮੋਿਹ ਲਇਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
My beloved enticed my mind; so I realized God the architect of 
destiny. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮੰਿਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
Serving the guru, she finds lasting peace; God the destroyer of 
pride, dwells in her mind. 
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲਈ ਗੁਿਰ ਅਪੁਨੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥੪॥੫॥੬॥ 
O Nanak, she is united with her guru. She became divine 
through guru’s teachings. ||4||5||6|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 



ਸੋਿਹਲੜਾ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The song of joy of God’s name is realized through guru’s 
teachings O God. 
ਹਿਰ ਮਨੁ ਤਨੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 
The mind and body of the guru-willed is drenched with God the 
beloved Lord. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੇ ਸਿਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਬਾਣੀ ॥ 
Reciting God’s name with love, he and his ancestry attain 
salvation. 
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Coming and going ended, peace attained and the divine music 
plays. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
Reciting God I found God by His grace O Nanak. 
ਸੋਿਹਲੜਾ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥ 
The song of God`s name is sung contemplating guru`s 
teachings. ||1|| 
ਹਮ ਨੀਵੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
I am lowly, God is very high. How will I meet Him O God? 
ਗੁਿਰ ਮੇਲੀ ਬਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ ॥ 
I met the guru by God`s grace and found God through guru`s 
teachings intuitively. 
ਿਮਲੁ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਰੰਗ ਿਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੇ ॥ 
Through guru`s teachings my ego departed and I am happy. 
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਜਾ ਪਰ੍ਭੁ ਭਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ॥ 
I enjoy my bed, since I became pleasing to God enshrining 
God in the mind. 
ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਾ ਵਡਭਾਗੀ ਜੇ ਚਲੈ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਏ ॥ 
O Nanak, the soul bride who follows God`s will is fortunate. 
ਹਮ ਨੀਵੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਤ ਊਚਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥ 
I am lowly, God is very high. How will I meet Him O God? ||2|| 
ਘਿਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਭਤਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
God abides in everyone and he is the Lord of everyone. 
ਇਕਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦੂਿਰ ਵਸੈ ਇਕਨਾ ਮਿਨ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
God is far from some, but He is the support of some other`s 
mind. 
ਇਕਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The Creator is the support of some. The fortunate find the 
guru. 



ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ 
One God the master abides in all. The guru-willed realize Him. 
ਸਹਜੇ ਅਨਦੁ ਹੋਆ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 
The mind agreed and became content, O Nanak, 
contemplating God. 
ਘਿਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਭਤਾਰੋ ਰਾਮ ॥੩॥ 
God abides in everbody. He is the lord of everyone. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Serving guru the bestowal; God`s name enshrines in the mind 
O God. 
ਹਿਰ ਧੂਿੜ ਦੇਵਹੁ ਮੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤੁ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
O Lord, bless me with the dust of the feet of the perfect guru, 
so that I the sinner, may be liberated. 
ਪਾਪੀ ਮੁਕਤੁ ਕਰਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਨਜ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ਵਾਸਾ ॥ 
Even sinners are liberated, by eradicating the ego; they obtain 
their destiny. 
ਿਬਬੇਕ ਬੁਧੀ ਸੁਿਖ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਿਮ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥ 
Spent the night listening to the discerning wisdom; God`s 
name enshrined in my mind through guru`s teachings. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ ॥ 
Reciting God attains eternal peace O Nanak; God`s name 
tastes sweet. 
ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਏ ॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥ 
Those who serve the guru enshrine God`s name in the mind. 
||4||6||7||5||7||12|| 
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ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧  
Raag Soohee, Fourth Mahalla, Chhant, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇ ਅਵਗਣ ਿਵਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Meeting the guru the sins depart and I enjoy virtues O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚਵਾ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I recite God’s name through guru’s teachings forever O God. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਿਵਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Guru’s teachings taste sweet and eliminate the useless sins. 
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
The disease of ego is gone, fear has left, and I am absorbed in 
peace. 



ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਖਾਲੀ ਿਗਆਨ ਤਿਤ ਕਿਰ ਭੋਗੋ ॥ 
The body is at peace following guru’s teachings and enjoys 
divine wisdom. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੁਿਖ ਮਾਣੇ ਿਨਤ ਰਲੀਆ ਨਾਨਕ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗੋ ॥੧॥ 
Night and day, I continuously enjoy peace and pleasure. O 
Nanak, this is my pre-ordained destiny. ||1|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਿਰ ਭਾਉ ਕੁੜਮੁ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Truthful and content groom’s father came to arrange the 
wedding. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਿਰ ਮੇਲੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Inviting the saints for the ceremony, we sang guru’s sermon. 
ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ਪੰਚ ਿਮਲੇ ਸੋਹਾਇਆ ॥ 
Singing guru’s sermon I attained supreme status. I enjoyed 
their company. 
ਗਇਆ ਕਰੋਧੁ ਮਮਤਾ ਤਿਨ ਨਾਠੀ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Anger and false attachment departed and the rituals and doubt 
eradicated. 
ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥ 
The pain of ego is gone, I found peace; my body has become 
healthy. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨॥ 
By guru’s grace, O Nanak, I realized God, the ocean of virtues. 
||2|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਿਵਛੁੜੀ ਦੂਿਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਬਿਲ ਗਈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The self-willed is separated, far away from God; she does not 
obtain the destiny  and she burns in pain. 
ਅੰਤਿਰ ਮਮਤਾ ਕੂਿਰ ਕੂੜੁ ਿਵਹਾਝੇ ਕੂਿੜ ਲਈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
She is filled with ego and falsehood. She deals in falsehood O 
Lord. 
ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵੈ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Practicing fraud and falsehood she suffers in pain; without the 
guru, she does not find the way. 
ਉਝੜ ਪੰਿਥ ਭਰ੍ਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਧਕੇ ਖਾਇਆ ॥ 
The ignorant wanders on dismal path; she is pushed around 
all the time. 
ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਏ ॥ 
God, the great giver leads her to meet the guru by His grace. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥ 
Separated from many lifes, God unites them with Him 



intuitively O Nanak. ||3|| 
ਆਇਆ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਿਹਰਦੈ ਧਨ ਓਮਾਹੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The wedding time has come and the soul-bride is happy O 
God. 
 ਪੰਿਡਤ ਪਾਧੇ ਆਿਣ ਪਤੀ ਬਿਹ ਵਾਚਾਈਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The pandits and astrologers have come to find the auspicious 
time. 
ਪਤੀ ਵਾਚਾਈ ਮਿਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਜਬ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਿਰ ਆਏ ॥ 
They checked the almanacs, and the bride’s mind is happy, 
when she heard that her beloved has come home. 
ਗੁਣੀ ਿਗਆਨੀ ਬਿਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤਤੁ ਿਦਵਾਏ ॥ 
The virtuous and wise men got together and decided to 
perform the marriage ceremony  immediately. 
ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥ 
She has found her Husband, the inaccessible, unfathomable 
primal Lord, who is forever young and her friend from 
childhood. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਮੇਲੇ ਿਵਛੁਿੜ ਕਦੇ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, when God unites by His grace. She shall never be 
separated again. ||4||1|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
God started the first round of the marriage ceremony by His 
grace. 
ਬਾਣੀ ਬਰ੍ਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Recite the hymns of the Vedas of Brahma and eliminate sins 
O Lord. 
ਧਰਮੁ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
Recite God’s name truthfully reading from scriptures. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Recite and worship the perfect guru and eliminate your sins 
and sufferings. 
ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
The fortunate attained peace and joy reciting God’s sweet 
name. 
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ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਿਹਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 
Servant Nanak proclaims that the first round of the marriage 
ceremony has begun. ||1|| 



ਹਿਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
In the second round of marriage ceremony; the guru united me 
with the true spouse O Lord. 
ਿਨਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
My mind became peaceful and the filth of ego eliminated O 
Lord. 
ਿਨਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਿਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥ 
I became carefree reciting God’s praises and I realized God in 
me. 
ਹਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਿਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
God created the creation and he lives in everything. 
 ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥ 
God is inside out. I sing songs of joy joining God’s devotees. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥ 
Servant Nanak proclaims; in the second round of the marriage 
ceremony, the infinite divine music started to play. ||2|| 
ਹਿਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
In the third round of the marriage ceremony my mind became 
detached O Lord. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Meeting with God’s humble saints I the fortunate found my 
Lord O God. 
ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥ 
I found the pure Lord, I sing God’s praises. I recite God’s 
sermon. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
I the fortunate found the saint and I spoke God’s unspoken 
sermon. 
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਧੁਿਨ ਉਪਜੀ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥ 
My mind started saying God God. I recite God due to my pre-
ordained destiny. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Servant Nanak proclaims the third round of the marriage 
ceremony; the mind is filled with divine love. ||3|| 
ਹਿਰ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਿਨ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
In the fourth round of the marriage ceremony, my mind 
became peaceful; I  found my Lord O God; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲਆ ਸੁਭਾਇ ਹਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I found the guru-willed intuitively. He feels sweet to my mind 



and body O God; 
ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
God`s sweetness pleases God. I am attuned to God’s love 
forever. 
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 
I obtained fruit of my choice O Lord; I received the blessing of 
God`s name. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਠਾਕੁਿਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਿਹਰਦੈ ਨਾਿਮ ਿਵਗਾਸੀ ॥ 
God completed the marriage ceremony; the soul-bride enjoys 
God’s name in the mind. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥ 
Servant Nanak proclaims the fourth round of marriage 
ceremony, I found the immortal God. ||4||2|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Raag Soohee, Chhant, Fourth Mahalla, Second House: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
The guru-willed sings God’s praises. 
ਿਹਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ॥ 
Sings from His mind and tongue; 
ਹਿਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Singing God’s praises; pleases God. I realized Him with ease. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਿਖ ਸੋਵੈ ਸਬਿਦ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
I recite God through guru’s teachings forever. I enjoy and 
sleep peacefully.   
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
By good fortune, I found the perfect guru and recite God’s 
name forever. 
ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਨਾਨਕ ਸੰੁਿਨ ਸਮਾਏ ॥੧॥ 
In peace and poise, one meets God the life of the World O 
Nanak; and enters the absolute state. ||1|| 
ਸੰਗਿਤ ਸੰਤ ਿਮਲਾਏ ॥ ਹਿਰ ਸਿਰ ਿਨਰਮਿਲ ਨਾਏ ॥ 
Joining the society of the saints, I bathe in God’s sacred pool. 
ਿਨਰਮਿਲ ਜਿਲ ਨਾਏ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ਭਏ ਪਿਵਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Bathing in sacred waters, my filth is removed, my body 
became sacred. 
ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਈ ਭਰ੍ਮੁ ਭਾਗਾ ਹਉਮੈ ਿਬਨਠੀ ਪੀਰਾ ॥ 
The filth of ill-will is removed, doubt is gone, and the pain of 



ego is dispelled. 
ਨਦਿਰ ਪਰ੍ਭੂ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ॥ 
By God’s grace, I found devotees company and I attained my 
destiny. 
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ਹਿਰ ਮੰਗਲ ਰਿਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ॥੨॥    
My tongue recites God’s name and sings songs of joy O 
Nanak. ||2|| 
ਅੰਤਿਰ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੇ ॥ 
The guru-willed searches in his mind the jewel of God’s name 
with love. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੇ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰੇ ਅਿਗਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Reciting God’s name with love through guru’s teachings 
eliminates ignorance. 
ਿਗਆਨੁ ਪਰ੍ਚੰਡੁ ਬਿਲਆ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥ 
Bright divine wisdom burns inside. It illuminates the heart, and 
the body looks adorable. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਿਪ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਭਾਇਆ ॥ 
I humbly surrendered my mind and body to Him. It pleases my 
God. 
ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਅੰਿਕ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 
Whatever God says, I gladly do and Nanak merged with God. 
||3|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
The Lord arranged the marriage ceremony; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੀਆਹਿਣ ਆਇਆ ॥ 
The guru-willed came to marry me. 
ਵੀਆਹਿਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
He came to marry me; I the guru-willed realized God; now my 
Lord loves me. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 
I sing songs of joy in the company of saints. God guided me. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਿਮਿਲ ਆਏ ਅਪੂਰਬ ਜੰਞ ਬਣਾਈ ॥ 
The gods, mortal beings, the heavenly singers came in the 
pre-ordained marriage party. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਮੈ ਸਾਚਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥੩॥ 
O Nanak, I found my true Lord, who never dies or leaves. 
||4||1||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩  



Raag Soohee, Chhant, Fourth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Come, humble saints and sing praises of the Lord of the 
universe. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਘਿਰ ਵਾਜਿਹ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Let us get together o guru-willed and play the divine music O 
God. 
ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ॥ 
O God, the divine music is yours. You are omnipresent O 
Creator. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
I recite Your name all the time through guru’s teachings with 
love. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਪੂਜਾ ॥ 
I remain intuitively attuned to Lord’s love; Reciting God’s name 
in the mind is your worship. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed thinks of one God not anyone else. 
||1|| 
ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 
God the inner knower abides in everyone O God. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਰਵੈ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥ 
One who recites guru’s teachings; that is reciting God as well 
O God. 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵਆ ਸੋਈ ॥ 
My Lord the inner knower abides in all. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Guru’s teachings realize the truth and attain peace. God lives 
in everyone. 
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥ 
I sing God’s praises if it pleases Him. He unites us with Him by 
His grace. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਬਦੇ ਜਾਪੈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੨॥ 
O Nanak, God is realized through guru’s teachings by reciting 
His name forever. ||2|| 
ਇਹੁ ਜਗੋ ਦੁਤਰੁ ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਿਰ ਨ ਪਾਈ ਰਾਮ  
This world is impassable; the self-willed cannot cross over. 



ਅੰਤਰੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ  
He is filled with ego, lust, anger and cleverness. 
ਅੰਤਿਰ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Filled with cleverness does not attain destiny; the life goes 
waste. 
ਜਮ ਮਿਗ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ॥ 
He suffers pain and disgrace on the path of death. He regrets 
in the end. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸੁਤੁ ਭਾਈ  
There is no friend other than God’s name; including children, 
family or relatives. 
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਆਗੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥ 
O Nanak, worldly wealth and emotional attachments are 
entanglements. Nothing goes with you. ||3|| 
ਹਉ ਪੂਛਉ ਅਪਨਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ॥ 
I ask my guru, the bestowal; how to cross the terrible world-
ocean. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਿਤਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ॥ 
Follow guru’s will; this is called dead while living. 
ਜੀਵਿਤਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Be humble and cross the terrible world ocean. The guru-willed 
enshrines God’s name in the mind. 
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ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਵੈ ॥ 
The fortunate realizes the perfect primal Lord reciting God’s 
name with love. 
ਮਿਤ ਪਰਗਾਸੁ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The intellect is enlightened and the mind is satisfied praising 
God’s name. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੪॥੧॥੪॥ 
O Nanak, God is found through guru’s teachings and the souls 
merged. ||4||1||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫  
Soohee, Fourth Mahalla, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੁਰੁ ਸੰਤ ਜਨੋ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਮੇਰੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੁਿਝ ਗਈਆਸੇ ॥ 
O humble saints, I met my beloved guru; my desire is 
eradicated. 



ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਾ ਸਿਤਗੁਰੈ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣਤਾਸੇ ॥ 
I offer my mind and body to the guru that he may unite me with 
virtuous God. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਸਾਬਾਸੇ ॥ 
Blessed is the guru, the supreme being, who guides me to 
realize God. 
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਵਗਾਸੇ ॥੧॥ 
Fortunate servant realized God through reciting God with love 
O Nanak. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਿਪਆਰਾ ਮੈ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਸਾਹਾ ॥ 
I met my beloved guru, who showed me the path to the Lord. 
ਘਿਰ ਆਵਹੁ ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ਿਮਲੁ ਸਬਿਦ ਗੁਰੂ ਪਰ੍ਭ ਨਾਹਾ ॥ 
I met my Husband Lord after a long separation through guru`s 
teachings. 
ਹਉ ਤੁਝੁ ਬਾਝਹੁ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀਆ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਰਾਹਾ ॥ 
Without You, I am sad like a fish out of water, I shall die. 
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਹਾ ॥੨॥ 
The fortunate recites God`s name and merges with Him O 
Nanak. ||2|| 
ਮਨੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਭਰਿਮਆ ਮਨਮੁਖੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
Lost in doubt; the self-willed wanders around in ten directions. 
ਿਨਤ ਆਸਾ ਮਿਨ ਿਚਤਵੈ ਮਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਲਗਾਇਆ ॥ 
I think of different things in my mind every day. My mind is 
greedy. 
ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਿਰ ਦਿਬਆ ਿਫਿਰ ਿਬਖੁ ਭਾਲਣ ਗਇਆ ॥ 
He buried unlimited amount of wealth in the ground; still 
searches for more. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੂ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਿਚ ਪਿਚ ਮੁਇਆ ॥੩॥ 
O servant Nanak, recite God`s name; without God`s Name, 
you will rot in filth and die. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਸੰੁਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ॥ 
Meeting the beautiful and fascinating guru, I conquered my 
mind, loving God through his sermon. 
ਮੇਰੈ ਿਹਰਦੈ ਸੁਿਧ ਬੁਿਧ ਿਵਸਿਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਿਚੰਤ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
I gave up thinking of other things. My desire and worries are 
forgotten. 
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਵੇਦਨ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥ 
I have pain of love in my heart; seeing the guru my mind 
consoled. 



ਵਡਭਾਗੀ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੁ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਵਾਿਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥ 
O God; may the fortunate realize you; servant Nanak praises 
You forever. ||4||1||5|| 
ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Soohee, Chhant, Fourth Mahalla: 
ਮਾਰੇਿਹਸੁ ਵੇ ਜਨ ਹਉਮੈ ਿਬਿਖਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲਣ ਨ ਿਦਤੀਆ ॥ 
O mortal; eradicate the ego which does not let you realize 
God. 
ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਵੇ ਵੰਨੀਆ ਇਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਵਗੁਤੀਆ ॥ 
This priceless body has been ruined by ego. 
ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲਖਾ ਇਿਨ ਮਨਮੁਿਖ ਮੂਿੜ ਸਜੁਤੀਆ ॥ 
Attachment to worldly wealth is total darkness; the ignorant 
self-willed is attached to it. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀਆ ॥੧॥ 
O servant Nanak, the guru-willed is saved. Ego is eliminated 
through guru`s teachings. ||1|| 
  ਵਿਸ ਆਿਣਹੁ ਵੇ ਜਨ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਨੁ ਬਾਸੇ ਿਜਉ ਿਨਤ ਭਉਿਦਆ ॥ 
O mortal, control your mind. The mind wanders like the day. 
ਦੁਿਖ ਰੈਿਣ ਵੇ ਿਵਹਾਣੀਆ ਿਨਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇਿਦਆ ॥ 
Mortal’s life-night passes painfully in constant hope and desire. 
ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਿਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਿਰ ਚਉਿਦਆ ॥ 
I found the guru, O humble saints; reciting God, my desires 
are fulfilled.  
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਛਿਡ ਆਸਾ ਿਨਤ ਸੁਿਖ ਸਉਿਦਆ ॥੨॥ 
O God; teach servant Nanak that he forgets desires and 
sleeps in peace. ||2|| 
ਸਾ ਧਨ ਆਸਾ ਿਚਿਤ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਸੇਜੜੀਐ ਆਈ ॥ 
The bride hopes in her mind, that her sovereign Lord will come 
to her bed. 
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਿਮਲਾਈ ॥ 
My Lord is very kind; O sovereign Lord. May He unite me with 
Him by His grace;   
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ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ॥ 
O Lord; my mind and body long to see the guru. I spread my 
bed of loving faith. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ॥੩॥ 
O Lord; servant Nanak realized God with ease by His grace. 
||3|| 
ਇਕਤੁ ਸੇਜੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਗੁਰੁ ਦਸੇ ਹਿਰ ਮੇਲੇਈ ॥ 



O Lord I am in bed with God; I realized God through guru’s 
teachings. 
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਈ ॥ 
O Lord; my mind and body are filled with love and affection. Be 
kind and unite me with the guru. 
ਹਉ ਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਜੀਉ ਸਿਤਗੁਰ ਆਗੈ ਦੇਈ ॥ 
I praise my guru, O Lord; I surrender my soul to the guru. 
ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਜੀਉ ਰਾਮ ਰਾਿਜਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲੇਈ ॥੪॥੨॥੬॥੫॥੭॥੬॥੧੮॥ 
By guru’s grace O Lord; servant Nanak realized God. 
||4||2||6||5||7||6||18|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  
Raag Soohee, Chhant, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 
Listen o innocent: why do you forget after seeing! 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ  
Listen, o innocent: you are in false love with safflower color 
that will fade. 
ਕੂੜੀ ਡੇਿਖ ਭੁਲੋ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋ ਗੋਿਵਦ ਨਾਮੁ ਮਜੀਠਾ ॥ 
He is lost seeing the false which is not worth anything. God’s 
name is permanent. 
ਥੀਵਿਹ ਲਾਲਾ ਅਿਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ 
You will become deep red contemplating guru’s sweet 
teachings. 
ਿਮਿਥਆ ਮੋਿਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਿਹਆ ਝੂਠ ਸੰਿਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥ 
You are attached to temporary false emotional attachment and 
falsehood. 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ॥੧॥ 
Poor Nanak seeks Your refuge O Lord the treasure of mercy. 
Please preserve the honor of Your devotee. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਿਵ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥ 
Listen o innocent: serve your Lord the master of your of life. 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਿਤਸੁ ਜਾਣਾ ॥ 
Listen o innocent: whoever comes, shall go. 
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਿਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥ 
Listen, O stranger: everyone shall go; join the company of 
saints; 
ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਿਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰ੍ਭੂ ਗਿਹ ਰਹੀਐ ॥ 



Listen o renunciate: by good fortune one realizes God and 
remains attached to God’s feet. 
ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਿਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ॥ 
Surrender your mind openly O guru-willed and give up your 
pride. 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥ 
O Lord the bestowal of salvation; what virtues of Yours poor 
Nanak can say? ||2|| 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਿਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂੜਾ ਮਾਨੋ ॥ 
Listen o innocent; what good is false pride? 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਹਭੁ ਵੈਸੀ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੋ ॥ 
Listen o innocent: all ego and pride shall disappear. 
ਿਨਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਿਮਿਥਆ ਮਾਣਾ ਸੰਤ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥ 
Definitely all will go, the pride is temporary. Be the servant of 
Gods saints. 
ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਿਮ ਿਲਿਖਆਸਾ ॥ 
Remain dead while still alive, you shall cross over the terrifying 
world-ocean, if it is your pre-ordained destiny. 
ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਿਜਸੁ ਲਾਵਿਹ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੋ ॥ 
One who intuitively attunes to God; serves the guru and drinks 
nectar. 
ਨਾਨਕੁ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਦੁਆਰੈ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੋ ॥੩॥ 
Nanak seeks God’s refuge at His door; I am a sacrifice to Him 
forever. ||3|| 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤੁ ਜਾਣਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
Listen o innocent: do not think that you have found God. 
ਸੁਿਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਿਜਨੀ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ  
Listen o innocent: those who worship God are humble. 
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Those who recite God attain peace and the fortunate visualize 
God. 
ਥੀਉ ਿਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ਿਮਟਾਈਐ ॥ 
I admire the humble servants who eliminated their ego. 
ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਲਧਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥ 
Those who realize God are really lucky. I will sell myaself to 
them. 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਿਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥ 
Humble Nanak, seeks your refuge O ocean of peace; preserve 
honor of Your own. ||4||1|| 



ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਤੀ ਤੁਿਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The guru gave me support of your lotus feet O my Lord. 
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ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਘਿਰ ਿਤਸ ਕੈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
God’s treasures are full of nectar. He has everything O Lord. 
ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰ੍ਭੁ ਹਾਰਾ ॥ 
My father is all-powerful. God is the doer, the cause of causes. 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ॥ 
Reciting Him the pains do not bother. He takes us across the 
world ocean. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਿਤ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜੀਵਾ ॥ 
He protects His devotees forever. I live by praising Him 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਅਨਿਦਨੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 
O Nanak, God’s name is very sweet. I drink it wholeheartedly 
forever. ||1|| 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ਿਕਉ ਵੇਛੋੜਾ ਥੀਵਈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
God unites us with Him by His grace; we shall never separate 
again O Lord. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦ ਜੀਵਈ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
One who has Your support becomes immortal and lives 
forever O Lord. 
ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝੈ ਤੇ ਪਾਈ ਸਾਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
I take my support from You O true Creator. 
ਿਜਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਐਸਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹਮਾਰਾ  
No one is without Him; such is my God. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਆਸ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
I sing songs of joy in the company of saints hoping to visualize 
God. 
ਸਫਲੁ ਦਰਸੁ ਭੇਿਟਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥ 
Meeting the guru I realized my dream. Nanak praises him 
forever. ||2||  
ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਿਲਆ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
I realized the true place, received honor, greatness and truth O 
Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਦਇਆਲੁ ਗੁਣ ਅਿਬਨਾਸੀ ਗਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
Meeting the kind guru, I sing the praises of immortal O Lord. 
ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਉ ਿਨਤ ਿਨਤ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਆਮੀਆ ॥ 
Sing the praises of the Lord of the universe the master of life 



continuously. 
ਸੁਭ ਿਦਵਸ ਆਏ ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਿਮਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆ ॥ 
Good time has come; the inner-knower has embraced me. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵਜਿਹ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦਾ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥ 
The divine music of truth and contentment plays with melody. 
ਸੁਿਣ ਭੈ ਿਬਨਾਸੇ ਸਗਲ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥ 
Hearing the music of God the Creator, all my fears eradicated 
O Nanak. ||3|| 
ਉਪਿਜਆ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਇਕੁ ਹਿਰ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The essence of God’s divine wisdom has welled up in this 
world and the next O Lord. 
ਬਰ੍ਹਮੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਮਿਲਆ ਕੋਇ ਨ ਸਾਕੈ ਿਭੰਨ ਕਿਰ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
When one merges with God with devotion, no one can 
separate them O Lord. 
ਿਬਸਮੁ ਪੇਖੈ ਿਬਸਮੁ ਸੁਣੀਐ ਿਬਸਮਾਦੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
I am amazed by seeing and listening that I have realized the 
amazing Lord. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇਆ ॥ 
The perfect Lord pervades in water  land and the sky, in every 
heart. 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਿਤਸੁ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥ 
I have merged again in the one from whom I originated. The 
value of this cannot be described. 
ਿਜਸ ਕੇ ਚਲਤ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਨਾਨਕ ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਏ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak; miss Him whose ways cannot be explained? ||4||2|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  
Raag Soohee, Chhant, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥ 
I sing praises of the Lord of the universe. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੇ ॥ 
I am awake, night and day, in  God`s love. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ ਿਮਲੇ ਸੰਤ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 
Awake with Lord’s love, my sins have left. I realized the 
beloved saint. 
ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
Touching guru’s feet the doubt disappeared. All my affairs are 
settled. 



ਸੁਿਣ ਸਰ੍ਵਣ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਵਡਭਾਗੈ ॥ 
Listening to guru’s sermon attains peace by reciting God’s 
name o fortunate. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਪਰ੍ਭ ਆਗੈ ॥੧॥ 
Prays Nanak; I have entered my Lord’s sanctuary. I offer my 
body and soul to God. ||1|| 
ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 
The infinite divine music pleases me. 
ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ॥ 
True joy comes singing God`s praises. 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦੂਖ ਨਾਸੇ ਰਹਸੁ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਘਣਾ ॥ 
Singing God’s praises the sufferings go away and the mind 
becomes happy. 
ਮਨੁ ਤੰਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਦੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮੁਿਖ ਭਣਾ ॥ 
Seeing him my mind and body became pure and I recite God’s 
name. 
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ਹੋਇ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਪਰ੍ਭ ਅਰਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ  
When I recite God becoming the dust of devotee’s feet; I 
please God. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਸਦਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak, please be kind that I sing God’s praises forever. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ॥ 
Meeting the guru, I cross over the world-ocean. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਜਪਤ ਿਨਸਤਿਰਆ ॥ 
Worshipping Lord’s feet, I am emancipated. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਧਆਏ ਸਿਭ ਫਲ ਪਾਏ ਿਮਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 
Worshipping God’s feet I obtained all rewards; coming and 
going ended. 
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸੁਭਾਇ ਹਿਰ ਜਿਪ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ॥ 
Reciting God, worshipping Him with love; is pleasing to God. 
ਜਿਪ ਏਕੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
Recite the unseen and infinite perfect Lord; No one is without 
him. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ॥੩॥ 
Prays Nanak, the guru has eliminated my doubts; wherever I 
look, I see Him. ||3|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
Lord’s Name is the purifier of sinners. 



ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥ 
It resolves the affairs of the humble saints. 
ਗੁਰੁ ਸੰਤੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਇਆ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪੰੁਨੀਆ ॥ 
Meeting the saint the guru I recite God. My all desires are 
fulfilled. 
ਹਉ ਤਾਪ ਿਬਨਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ॥ 
The fever of ego eliminated reciting God. I realized God after a 
long separation. 
ਮਿਨ ਸਾਿਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨਹੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ 
My mind found peace and I am happy; may I never forget God 
from my mind. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਦਾ ਭਜੁ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥੪॥੧॥੩॥ 
Prays Nanak, the true guru taught me to recite God all the 
time. ||4||1||3|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  
Raag Soohee, Chhant, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਤੂ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥ 
You are unattached O Lord; the ignorant like me is Your maid 
servant O Lord. 
ਤੰੂ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥ 
You are the ocean, full of jewels; I do not know Your reality O 
Lord. 
ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਣਾ ਕਿਰ ਿਮਹਰੰਮਿਤ ਸਾਂਈ ॥ 
I do not know Your reality; You are the wisest; be kind to me O 
Lord. 
ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਿਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਿਧਆਈ ॥ 
Be kind and bless me with such wisdom that I recite Your 
name twenty-four hours a day. 
ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ਤਾ ਗਿਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ॥ 
O soul, don’t be proud?  Become the dust of all, and then you 
shall be saved. 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Nanak’s Lord is the master of all; the ignorant like me is Your 
maid servant O Lord. ||1||   
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਗਉਹਰ ਅਿਤ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਿਪਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥ 
You are handsome, unfathomable , pearl; You are my 
Husband Lord and I am Your bride. 



ਤੁਮ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀਕ ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥ 
You are the greatest of the great and highest of all; I am very 
small. 
ਹਉ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂਹੈ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸੁਜਾਨਾ  
I am nothing; You are everything. You are all-knowing. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਨਮਖ ਪਰ੍ਭ ਜੀਵਾ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ ॥ 
I live by enjoying Your nectar O Lord and enjoy all Your 
pleasures. 
ਚਰਣਹ ਸਰਨੀ ਦਾਸਹ ਦਾਸੀ ਮਿਨ ਮਉਲੈ ਤਨੁ ਹਰੀਆ ॥ 
I the servant of servants, seek Your refuge that my mind and 
body rejuvenate. 
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ॥੨॥ 
O Nanak, God is omnipresent. He does what He pleases. ||2|| 
ਤੁਝੁ ਊਪਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
You are my pride; You are my strength O Lord. 
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
You give me realization, intellect and cleverness by Your 
grace O Lord. 
ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਿਸਰੰਦੇ  
Whom God blesses, knows and recognizes it. 
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਫਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥ 
The self-willed trapped in worldly wealth wanders all over. 
ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਿਤਨ ਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ॥ 
One who pleases God is virtuous. She enjoys all pleasures. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ॥੩॥ 
You are Nanak’s support. You are Nanak’s pride O Lord. ||3|| 
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਘੋਲੀ ਵੰਞਾ ਤੂ ਪਰਬਤੁ ਮੇਰਾ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਾ ਰਾਮ ॥ 
I praise You; You are the mountain my shelter O Lord. 
ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਬਰੀਆ ਿਜਿਨ ਭਰ੍ਮੁ ਪਰਦਾ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ ਾ ਰਾਮ ॥ 
I admire Him forever, who lifted my veil of doubt O Lord. 
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ਿਮਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਿਬਕਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥ 
The darkness eliminated, I gave up useless deeds and my 
mind reconciled with God. 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਈ ਿਨਕਾਣੀ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 
By God’s grace I became humble and my life became fruitful 
and accepted. 
ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਦਰੁ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
I became invaluable, very heavy to weigh. The door and the 



path of liberation opened.  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਿਨਰਭਉ ਹੋਈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਓਲਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੪॥੧॥੪॥ 
Says Nanak, I became carefree; God is my shelter. ||4||1||4|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
Other than my beloved primal being perfect guru; I do not 
know anyone else. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਣ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
He is my mother, father, sibling, child, relative, soul and life. 
He is pleasing to my mind, O Lord. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
My body and soul are all His blessings. He is full of every 
virtue. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
My God the inner-knower is omnipresent. 
ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਿਲਆਣਾ ॥ 
In His sanctuary, I obtain every pleasure. I am totally free. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥ 
Nanak praises God with devotion forever. ||1|| 
ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ॥ 
The fortunate find such a guru; meeting Him it appears as if 
He is God. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਉਤਰਿਹ ਹਿਰ ਸੰਤ ਧੂੜੀ ਿਨਤ ਨਾਪੈ ਰਾਮ ॥ 
Bathing in the dust of the saints; sins of many lifes vanish O 
Lord. 
ਹਿਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਐ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਈਐ ਬਾਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਆਈਐ ॥ 
Bathe in God`s dust and recite God, you shall not be born 
again. 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰ੍ਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Touching guru’s feet the fear of doubt goes away and receive 
the reward of your choice. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਨਤ ਗਾਏ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਿਫਿਰ ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪੈ ॥ 
Sing God’s praises. Reciting His name all the time the sorrow 
and worry do not bother again. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਿਜਸੁ ਪਰਤਾਪੈ ॥੨॥ 
O Nanak, God is the giver of all souls; His power is absolute. 
||2|| 
ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਨਧੇ ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਕੈ ਵਿਸ ਆਏ ਰਾਮ ॥ 
Reciting and praising God with love; God comes under saint’s 



control. 
ਸੰਤ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਿਤਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Those who humbly touch saint’s feet and serve the guru attain 
salvation O Lord. 
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ਹਿਰ ਪੂਰਨ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
Eliminating ego attains salvation by God’s grace. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਭੇਿਟਆ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
Their lives are fruitful, desires are dispelled and they surrender 
to God. 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਿਤਨ ਹੀ ਮੇਿਲ ਲੀਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇਆ ॥ 
He united with whom he belonged and the soul merged with 
supreme soul. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਜਪੀਐ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
O Nanak, recite the name of formless God and obtain peace 
meeting the guru. ||3|| 
ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਿਨਤ ਹਿਰ ਜਨਹੁ ਪੰੁਨੀ ਇਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Sing songs of joy o  Godly beings. You desires will be fulfilled 
O Lord. 
ਰੰਿਗ ਰਤੇ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Attuned to God lovingly; one does not die or takes birth again. 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥  
Reciting His name I realized the immortal God. All my deeds 
are fulfilled. 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਏ ॥ 
My mind is attuned to guru’s feet with peace and contentment. 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਅਿਬਨਾਸੀ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਸਾਈ ॥ 
The immortal Lord abides everywhere including all high low 
places of importance. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥ 
Says Nanak, my affairs are resolved focusing my mind to 
guru’s feet. ||4||2||5|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ੍  ਦੇਖਿਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
Be kind O my beloved Lord; may I visualize you O Lord. 
ਲਾਖ ਿਜਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
O My beloved; bless me with millions tongues and I say your 
name with each tongue O Lord. 
ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥੁ ਸਾਧੇ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥ 
Reciting God; the path of death is conquered and no pain shall 



bother. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ ॥ 
God pervades completely in water and land. Wherever I look I 
see God. 
ਭਰਮ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪਰ੍ਭੁ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥ 
Doubt, attachment and corruption are gone. God is the nearest 
of all. 
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ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਤਰ੍  ਦੇਖਿਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ 
O God; be kind and bless Nanak that he visualizes You. ||1|| 
ਕੋਿਟ ਕਰਨ ਦੀਜਿਹ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਿਹ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
O beloved God; give me million ears that I listen to immortal’s 
praises O Lord. 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
Listening to it, this mind becomes pure and the noose of death 
is cut. 
ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਿਸਮਿਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਿਗਆਨਾ ॥ 
The noose of death is cut reciting the immortal God and 
obtained happiness and wisdom. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨਾ ॥ 
Recite God day and night with devotion. 
ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਚਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੀ ॥ 
Reciting God eliminates sins and the ill-will departs from mind. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਿਹ ਅਿਵਨਾਸੀ ॥੨॥ 
Says Nanak, O God; be kind that I listen to immortal God’s 
praises. ||2|| 
ਕਰੋਿੜ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਿਹ ਚਰਣ ਚਲਿਹ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਿਗ ਰਾਮ ॥ 
Please give me million hands to serve You and walk on Godly 
path O Lord. 
ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਿਤਸੁ ਤਾਰਿਗ ਰਾਮ ॥ 
Service to the Lord is the boat to carry us across the terrifying 
world-ocean. 
ਭਵਜਲੁ ਤਿਰਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 
Reciting God takes one across the terrifying world ocean. All 
his deeds are fulfilled. 
ਮਹਾ ਿਬਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ 
All useless thoughts disappeared and the infinite divine music 
plays. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਿਤ ਕੀਮ ਅਪਾਰਿਗ ॥ 



All fruits of mind’s desires are obtained; we are ignorant of 
Your virtues. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਸਦਾ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਮਾਰਿਗ ॥੩॥ 
Says Nanak, O God; be kind that my mind follows Your path. 
||3|| 
ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਿਡਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ ॥ 
This is the blessing and honor that makes this mortal 
fortunate. 
ਏਹੋ ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ॥ 
Attaching my mind to God’s feet attains this joy and 
happiness. 
ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
My mind is attached to God’s feet in His refuge. He is the 
Creator, the cause of causes the cherisher of the world. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Everything is Yours; You are my God; O my Lord merciful to 
the meek. 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤਸੰਿਗ ਮਨੁ ਜਾਗਾ ॥ 
I am worthless, O my beloved, ocean of peace. My mind woke 
up in saint’s company. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥ 
Says Nanak, by God’s grace my mind is attached to His lotus 
feet. ||4||3||6|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਜਪੇ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸਾਿਜਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God; the devotee saints created the temple to sing 
His praises O Lord. 
 ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵਿਹ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name all sins are eliminated. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ॥ 
Singing God’s praises attains high status listening to God’s 
sacred sermon. 
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
God’s sermon is very sweet and peaceful. It speaks the 
unspoken words. 
ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲੁ ਸਾਚਾ ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ 
The time and the moment were auspicious and true, when the 
eternal foundation of this temple was placed. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਿਣ ਆਈ ॥੧॥ 



O servant Nanak, God became kind and He blessed me fully. 
||1|| 
ਆਨੰਦਾ ਵਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ਰਾਮ ॥ 
The joyful divine music plays continuously. God is enshrined in 
my mind. 
ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਿਬਨਸੇ ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਝੂਠਾ ਰਾਮ ॥ 
Doing so, the deeds of the guru-willed got fulfilled! The fear of 
falsehood and doubt eliminated O Lord. 
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਖਾਣੀ ਜਸੁ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ॥ 
The guru-willed speaks the divine words. Listening to God’s 
praises my mind and body rejuvenated. 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਤਸ ਹੀ ਬਿਣ ਆਏ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨਾ ਕਿਰਆ ॥ 
All pleasures are obtained by him, whom God makes His Own. 
ਘਰ ਮਿਹ ਨਵ ਿਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 
Being dyed by God’s name realizes the priceless treasure in 
the body. 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰ੍ਭੁ ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਰੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ॥੨॥ 
O Nanak, the fortunate never forget God. ||2|| 
ਛਾਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਗਲੀ ਤਪਿਤ ਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
God gave me shade under His canopy; all my burning desire 
is eliminated. 
ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਠਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
The home of sorrow and sin is demolished and my affairs are 
resolved. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਮਟੀ ਬਲਾਇਆ ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਪੰੁਨੁ ਫਿਲਆ ॥ 
When God commands, the misfortune is averted; the true faith 
flourishes. 
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ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਸੋਵਤ ਬੈਸਤ ਖਿਲਆ ॥ 
Recite God when you sleep, sit or stand. 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥ 
The Lord the treasure of virtue, the ocean of peace pervades 
water and land.   
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ 
Servant Nanak has entered God’s sanctuary; there is no other 
than Him. ||3|| 
ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਬਿਨਆ ਬਨੁ ਤਾਲੁ ਬਿਨਆ ਪਰ੍ਭ ਪਰਸੇ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
My home, garden and pool are built; my sovereign Lord met 
me. 



ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੋਿਹਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
My mind is adorned and my friends rejoice; I sing the songs of 
joy and praise the Lord. 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਇ ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪਾਈਆ ॥ 
Singing the praises of the true Lord, all desires are fulfilled. 
ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
Attached to guru’s feet one remains awake forever and 
celebrates. 
ਕਰੀ ਨਦਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
My Lord the bestowal of happiness became kind and saved 
me here and hereafter. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਨਤ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਜਿਨ ਧਾਿਰਆ ॥੪॥੪॥੭॥ 
Prays Nanak, recite God’s name who gave you life and soul; 
||4||4||7|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਭੈ ਸਾਗਰੋ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God’s name one will swim across the terrifying world 
ocean. 
ਬੋਿਹਥੜਾ ਹਿਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧੇ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਰ ਲਘਾਏ ਰਾਮ ॥ 
I worship God’s feet the boat that takes across the ocean 
meeting the guru. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਤਰੀਐ ਬਹੁਿੜ ਨ ਮਰੀਐ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 
Attain salvation through guru’s teachings and never die again. 
Coming and going ends. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਤਾ ਮਨੁ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ ॥ 
Whatever He does, I accept as good and my mind attains 
peace. 
ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ॥ 
Pain, hunger or disease, do not afflict me. I found peace in 
God’s refuge. 
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਏ ॥੧॥ 
Reciting God; Nanak is dyed by God’s love. His worries are 
eliminated. ||1|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਿਤ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ॥ 
The humble saints taught me God’s sermon. God is under His 
beloved devotee`s control O God. 
ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਆਗੈ ਧਿਰਆ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁਿਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ॥ 
I offered my mind to Him and God blessed me with everything. 
ਕਿਰ ਅਪੁਨੀ ਦਾਸੀ ਿਮਟੀ ਉਦਾਸੀ ਹਿਰ ਮੰਦਿਰ ਿਥਿਤ ਪਾਈ ॥ 



He made me His maid servant; reaching God’s abode I found 
peace and my sadness is dispelled. 
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਿਵਛੁਿੜ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਈ ॥ 
I recite true God with joy and happiness and I shall never 
separate from Him. 
ਸਾ ਵਡਭਾਗਿਣ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ॥ 
She is fortunate and a true soul-bride, who finds the way to 
recite God’s name. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਵਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਮਹਾ ਰਿਸ ਭੀਨੇ ॥੨॥ 
Says Nanak, I am imbued with His love, drenched in the 
supreme essence of His love. ||2|| 
ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਭਏ ਿਨਤ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ॥ 
I am in continuous happiness  O my friend; I sing the songs of 
joy forever O Lord. 
ਆਪਨੜੈ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
God embellished her and she is the virtuous soul-bride O Lord. 
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
With natural ease, He became gracious. He did not consider 
merits or demerits. 
ਕੰਿਠ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind; God embraces His 
servant. 
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਦ ਸਗਲ ਿਬਆਪੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Pride, emotional attachment and intoxication are eliminated. 
God freed me by His grace. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ॥੩॥ 
Says Nanak, I crossed over the terrifying world-ocean and all 
my affairs are resolved. ||3|| 
ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਵਹੁ ਿਨਤ ਸਖੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
Sing praises of the Lord of the world forever O my 
companions; all your wishes shall be granted O Lord. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਏਕੰਕਾਰੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 
Meeting God’s devotees, the life becomes fruitful by reciting 
one  God O Lord. 
ਜਿਪ ਏਕ ਪਰ੍ਭੂ ਅਨੇਕ ਰਿਵਆ ਸਰਬ ਮੰਡਿਲ ਛਾਇਆ ॥ 
Recite God, who pervades the universe in many forms. 
ਬਰ੍ਹਮੋ ਪਸਾਰਾ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਿਰਆ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਇਆ ॥ 
God created the creation and he is visible everywhere. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਪੂਰਨ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਏ ॥ 



God fully abides in water land and sky. There is no place 
without Him. 
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ਪੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕ ਿਬਗਸੇ ਆਿਪ ਲਏ ਿਮਲਾਏ ॥੪॥੫॥੮॥ 
Visualizing God, Nanak rejoices. God united Nanak with Him. 
||4||5||8|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla:    
ਅਿਬਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Permanent is the city of God the guru; I find peace reciting His 
name. 
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
God established the city, rewards of choice are received there 
O Lord. 
ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁਤ ਭਾਈ ਿਸਖ ਿਬਗਾਸੇ ॥ 
The Creator established it. I found total peace; my children, 
siblings and followers all rejoice there. 
ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥ 
Singing the praises of the perfect transcendent Lord, all affairs 
are resolved. 
ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰਖਾ ਆਿਪ ਿਪਤਾ ਆਿਪ ਮਾਇਆ ॥ 
God is my master, my protector, my father and mother. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥ 
Says Nanak, I praise my guru, who fashioned this beautiful 
place. ||1|| 
ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
Homes, mansions, stores and markets are beautiful where 
God’s name abides. 
ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਹ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
The saints and devotees worship God. Their noose of death is 
cut. 
ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਪਰ੍ਿਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
The noose of death is cut reciting the immortal God’s name. 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਪਾਏ  
Everything is perfect for them and they obtain the fruit of their 
desire. 
ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਿਖ ਮਾਣਿਹ ਰਲੀਆ ਦੂਖ ਦਰਦ ਭਰ੍ਮ ਨਾਸੀ ॥ 
The beloved saints enjoy peace and pleasure; their pain, 
suffering and doubts are dispelled. 
ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੨॥ 



Perfect guru’s teachings saved them. Nanak praises him 
forever. ||2|| 
ਦਾਿਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Blessing of the Lord came true; it increases day by day. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਿਜਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਰਾਮ ॥ 
The supreme Lord made me His own. His greatness is great! 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ 
God the protector of His worshippers became kind. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
All beings live in peace by God’s doing by His grace. 
ਦਹ ਿਦਸ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
God’s praises are sung in ten directions that are beyond 
imagination. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਅਿਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥੩॥ 
Says Nanak; I praise my guru who poured the permanent 
foundation. ||3|| 
ਿਗਆਨ ਿਧਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ॥ 
The spiritual wisdom and meditation of the perfect 
transcendent Lord and the sermon of the Lord is  continuously 
heard there. 
ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 
Unlimited fascinations of the destroyer of fear of His devotees 
are heard in melody of divine music played there O Lord. 
ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੇ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸਿਟ ਿਨਤ ਹੋਵੈ ॥ 
Contemplation of the essence of the melody of divine music is 
discussed in the congregation of saints every day. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਹ ਮੈਲੁ ਸਭ ਕਾਟਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਸਗਲੇ ਖੋਵੈ ॥ 
Reciting God’s name cuts all filth and eradicates all sins. 
ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਪਾਈਐ ਜਾਨੀਐ ॥ 
There is no birth or death, no coming or going, and no entering 
into the womb for taking birth again. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਇਆ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਇਛ ਪੁਨੀਐ ॥੪॥੬॥੯॥ 
Nanak found the guru the transcendent Lord; by his grace his 
desires are fulfilled. ||4||6||9|| 
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Soohee, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਿਜ ਆਿਪ ਖਲੋਇਆ ਹਿਰ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਿਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
God has come to resolve His saint’s affairs; He came to 
complete their tasks. 
ਧਰਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 



The land is beautiful, the pool is beautiful and nectar is poured 
in it. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 
Pouring nectar instead of water is a perfect deed and all 
desires are fulfilled. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
Admirations are pouring in from all over the world; all sins are 
eliminated. 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ॥ 
The Vedas and Puraanas sing praises of the perfect, 
unchanging, immortal primal Lord. 
ਅਪਨਾ ਿਬਰਦੁ ਰਿਖਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੧॥ 
The transcendent Lord kept His promise, Nanak recites God’s 
name. ||1|| 
ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਿਰਿਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The Creator bestowed the nine treasures, wealth and mystic 
powers. There is no shortage of anything. 
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ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਬਲਛਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਿਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥ 
I attained peace by eating, spending and enjoying; God’s gift 
keeps increasing. 
ਦਾਿਤ ਸਵਾਈ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਜਾਈ ਅਤੰਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ ॥ 
His gifts increase and shall never be exhausted; I found the 
inner-knower. 
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਸਗਲੇ ਉਿਠ ਨਾਠੇ ਦੂਖੁ ਨ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥ 
Millions of obstacles are removed and pain does not approach 
me. 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਿਬਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ ॥ 
I attained peace and contentment and my greed has vanished. 
ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜੁ ਿਜਸੁ ਵਿਡਆਈ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Nanak sings praises of the master, whose greatness is 
amazing. ||2|| 
ਿਜਸ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਣਸੁ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
It was His job, and He did it; what can the mortal being do? 
ਭਗਤ ਸੋਹਿਨ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The devotees are adorned, singing God’s praises. They are 
honored forever. 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਿਬੰਦ ਅਨਦ ਉਪਜੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਸੰਿਗ ਬਨੀ ॥ 
Singing praises of the Lord of the universe, harmony wells up 



and we become friends with the company of devotees. 
ਿਜਿਨ ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਿਤਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਕਆ ਗਨੀ ॥ 
He who worked to construct this sacred pool, how can I say 
His praises? 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਪੰੁਨ ਿਕਿਰਆ ਮਹਾ ਿਨਰਮਲ ਚਾਰਾ ॥ 
The merits of the sixty-eight shrines of pilgrimage, charity and 
good deeds are realized in this sacred pool. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਿਬਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥ 
It is God’s way to purify the sinners through guru’s teachings. 
||3|| 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਤਾ ਉਸਤਿਤ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 
My Lord is the treasure of virtues. How can we praise Him? 
ਸੰਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ॥ 
The saints pray to Lord; please bless them with sublime 
essence Your name O Lord. 
ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਿਖਨੋ   
Bless us with the gift of Your name; may I never forget You 
even for a moment. 
ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰੁ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਅਨਿਦਨੋ ॥ 
Sing the praises of the Lord of the world with your tongue all 
the time. 
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭੀਜੈ ॥ 
Those who love to recite God’s name; their mind and bodies 
are drenched with nectar. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਪੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ ॥੪॥੭॥੧੦॥ 
Prays Nanak, my desires have been fulfilled visualizing my 
beloved. ||4||7||10|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ Raag Soohee, Fifth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਮਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 
My dear Lord my beloved speaks very sweet. 
ਹਉ ਸੰਮਿਲ ਥਕੀ ਜੀ ਓਹੁ ਕਦੇ ਨ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ  
I have grown weary of testing Him, but he never speaks harsh 
to me. 
ਕਉੜਾ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਿਚਤਾਰੇ ॥ 
He does not know any bitter words; the perfect God does not 
consider my faults.   
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਹਿਰ ਿਬਰਦੁ ਸਦਾਏ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ ॥ 



God the purifier of sinners does His job. He does not delay His 
work. 
ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਨੇਰੈ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ  
He dwells in every heart, pervading everywhere; He is the 
nearest of all. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਿਤ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 
Slave Nanak seeks His sanctuary forever; the Lord is my 
sacred friend. ||1|| 
ਹਉ ਿਬਸਮੁ ਭਈ ਜੀ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 
I am wonder-struck visualizing the infinite Lord. 
ਮੇਰਾ ਸੰੁਦਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ॥ 
My beloved Lord is beautiful; I am  the dust of Your lotus feet. 
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਢੀ ਥੀਵਾ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Realizing God my mind is soothed. No one is as great as He. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵਆ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਈ ॥ 
God is from the beginning, in the middle, water and land and 
sky He pervades all. He will always be there. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਪ ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਆ ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ॥ 
Worshipping His lotus feet, I have crossed over the terrifying 
world-ocean. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥ 
Nanak seeks refuge of the perfect transcendent Lord; You 
have no end or limits O Lord. ||2|| 
ਹਉ ਿਨਮਖ ਨ ਛੋਡਾ ਜੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੋ  
I never forget Him. God my beloved is support of my life. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕਿਹਆ ਜੀ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 
The guru speaks of the true infinite Lord. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੀਨਾ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥ 
I recite God in devotee’s company and my pain of birth and 
death eliminated. 
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਹਉਮੈ ਿਬਨਠੀ ਗਾਠੇ  
I obtained peace contentment and joy and the knot of ego 
untied. 
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ਸਭ ਕੈ ਮਿਧ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਗ ਦੋਖ ਤੇ ਿਨਆਰੋ ॥ 
He is inside out of all; He is untouched by love or hate. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੋਿਬੰਦ ਸਰਣਾਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਨਿਹ ਸਧਾਰੋ ॥੩॥ 
Slave Nanak seeks refuge of the Lord of the universe; the 
beloved God is the support of the mind. ||3|| 



ਮੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਜੀ ਹਿਰ ਿਨਹਚਲੁ ਸੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I searched and found the immovable home of the Lord. 
ਸਿਭ ਅਧਰ੍ੁਵ ਿਡਠੇ ਜੀਉ ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
I saw all transitory and perishable, and then I attached my 
mind to God’s feet. 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹਉ ਿਤਸ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 
God is immortal; I am His maid servant. He does not die or 
comes or goes. 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਿਭ ਪੂਰਨ ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਇਛ ਪੁਜਾਏ ॥ 
All good deeds are completed and I received the reward of my 
choice. 
ਸਰ੍ੁਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਗੁਨ ਗਾਵਿਹ ਕਰਤੇ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਮੁਿਨ ਜਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
The Vedas the Simritee’s the mystics and seekers sing God’s 
praises. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੧॥ 
Nanak has entered Lord’s refuge, the fortunate sings God’s 
praises. ||4||1||11|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਿਲ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
Vaar Of Soohee, With Hymns Of The Third Mahalla: 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੂਹੈ ਵੇਿਸ ਦੋਹਾਗਣੀ ਪਰ ਿਪਰੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥ 
Wearing enticing make up the divorcee goes to enjoy other’s 
spouses. 
ਿਪਰੁ ਛੋਿਡਆ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਮੋਹੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
She leaves her husband at home enticed by the love of 
duality. 
ਿਮਠਾ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਵਿਧਆ ਰੋਗੁ ॥ 
She eats it as sweet; the excessive taste only makes her sick. 
ਸੁਧੁ ਭਤਾਰੁ ਹਿਰ ਛੋਿਡਆ ਿਫਿਰ ਲਗਾ ਜਾਇ ਿਵਜੋਗੁ ॥ 
She divorced her sublime Husband Lord. Then she feels the 
pain of separation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਲਿਟਆ ਹਿਰ ਰਾਤੀ ਸਾਿਜ ਸੀਗਾਿਰ ॥ 
She will revert back if she is a guru-willed. She will be imbued 
with God’s love. 
ਸਹਿਜ ਸਚੁ ਿਪਰੁ ਰਾਿਵਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
She truly and peacefully recites God’s name enshrining in the 
mind. 



ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਆਿਪ ਮੇਲੀ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
She the obedient is a soul bride forever; God united her with 
Him. 
ਨਾਨਕ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, she who realized her beloved Lord is a happy soul-
bride forever. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੂਹਵੀਏ ਿਨਮਾਣੀਏ ਸੋ ਸਹੁ ਸਦਾ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ ॥ 
O beautiful the humble; always recite your husband Lord. 
ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਕੁਲੁ ਭੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੨॥ 
O Nanak, you along with your further generations will be 
saved. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: (ladder to climb to divinity) 
ਆਪੇ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲਾ ॥ 
He established His throne, in the sky and the underworld. 
ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਸਚੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ 
By His command, He created the earth, the true place of faith. 
ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ  
He creates and destroys; He is the true Lord of the poor. 
ਸਭਨਾ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਿਨਰਾਲਾ  
You give sustenance to all; Your command is unique. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੧॥ 
You are all pervading; You look after everyone. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੂਹਬ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾ ਮੰਿਨ ਲੈਿਹ ਸਚੁ ਨਾਉ  
The beautiful is a happy soul-bride, only when she believes in 
true name. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਮਨਾਇ ਲੈ ਰੂਪੁ ਚੜੀ ਤਾ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 
She consoles with her guru and becomes more beautiful. 
There is no place like this. 
ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਤੂ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ 
Wear such a makeup that never gets dirty; and love the Lord 
forever. 
ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਿਣ ਕਾ ਿਕਆ ਿਚਹਨੁ ਹੈ ਅੰਦਿਰ ਸਚੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, what is the sign of a happy soul-bride? Truthful, 
happy and merged in her Husband Lord; ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਲੋਕਾ ਵੇ ਹਉ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਕਰੀ ॥ 
O people: I look beautiful dressed in a red robe. 



ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਸ ਰਹੀ ॥ 
Husband Lord is not obtained by makeup; I am tired of 
wearing makeup. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਿਜਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 
O Nanak, those who listen to guru’s lesson realize the 
Husband Lord. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨ ਿਬਿਧ ਕੰਤ ਿਮਲੀ ॥੨॥ 
Obey whatever pleases Him. The Husband Lord is realized 
this way. ||2|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹੁਕਮੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਬਹੁ ਿਭਿਤ ਸੰਸਾਰਾ  
By His command, He created the creation in many ways in the 
universe. 
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 
I do not know how great Your command is, O unseen infinite 
true Lord. 
ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰਾ  
You unite some with you through guru’s teachings. 
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਹਉਮੈ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
Those imbued with truth become pure eliminating the ego and 
corruption. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਤੁਧੁ ਿਮਲੈ ਸੋਈ ਸਿਚਆਰਾ ॥੨॥ 
Whoever You unite, unites with You and becomes truthful. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਿਜਨ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 
O beautiful, the whole world entices them who dwell in duality 
and do evil deeds. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਝੂਠੁ ਸਭੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਿਜਉ ਿਟਕੈ ਨ ਿਬਰਖ ਕੀ ਛਾਉ ॥ 
In an instant, the falsehood vanishes like the shade of a tree. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲੁ ਹੈ ਿਜਉ ਰੰਿਗ ਮਜੀਠ ਸਚੜਾਉ ॥ 
The guru-willed who is dyed by the true permanent Love is the 
most beautiful.  
ਉਲਟੀ ਸਕਿਤ ਿਸਵੈ ਘਿਰ ਆਈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਉ ॥ 
Enshrining God’s sacred name in the mind the worldly power 
comes under control. 
ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ 
O Nanak; praise your guru; meeting him, I sing God’s praises. 
||1|| 



ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਿਵਕਾਰੁ ਹੈ ਕੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
The deep red makeup is useless if she cannot realize the 
Husband Lord. 
ਇਸੁ ਲਹਦੇ ਿਬਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
This color does not take long to fade; she, who loves duality, 
ends up a widow. 
ਮੰੁਧ ਇਆਣੀ ਦੰੁਮਣੀ ਸੂਹੈ ਵੇਿਸ ਲੋਭਾਇ ॥ 
She who loves to wear her red dress is foolish and double-
minded. 
ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਕਿਰ ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ॥ 
Guru’s teachings dyes her red if she adores him with love. 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜ ਚਲਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, she is a happy soul-bride forever, who follows, 
guru’s will. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਿਪ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ  
He created Him and He knows His value. 
ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪਈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ  
His limits cannot be known; He is realized through guru’s 
teachings. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਰਮਾਈ ॥ 
Worldly attachment is like a whirlwind. It deludes with duality. 
ਮਨਮੁਖ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ  
The self-willed find no place to rest; they continue coming and 
going. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥੩॥ 
Whatever pleases Him happens. Everything happens by His 
will. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੂਹੈ ਵੇਿਸ ਕਾਮਿਣ ਕੁਲਖਣੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਛੋਿਡ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥ 
The red-robed bride is vicious; she forsakes God and falls in 
love with someone else. 
ਓਸੁ ਸੀਲੁ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸਦਾ ਝੂਠੁ ਬੋਲੈ ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰੁ ॥ 
She is not humble or self-disciplined; the self-willed constantly 
tells lies, she is ruined by bad deeds. 
ਿਜਸੁ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਭਤਾਰੁ ॥ 
One with pre-ordained destiny meets the guru as her husband 
Lord. 



ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਸਭੁ ਉਤਾਿਰ ਧਰੇ ਗਿਲ ਪਿਹਰੈ ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
She discards all her red dresses and wears the ornaments of 
forgiveness. 
ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਿਤਸੁ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰੁ ॥ 
In this world and the next, she is honored and the whole world 
worships her. 
ਓਹ ਰਲਾਈ ਿਕਸੈ ਦੀ ਨਾ ਰਲੈ ਿਜਸੁ ਰਾਵੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥ 
She who enjoys with the Creator Lord does not mix with the 
crowd. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਿਜਸੁ ਅਿਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਭਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed is the happy soul-bride forever; she 
has the imperishable Lord as her husband. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਸੁਪਨੈ ਿਨਸੀ ਿਬਨੁ ਤਾਗੇ ਗਿਲ ਹਾਰੁ  
The red color is like a dream at night; it is like a necklace 
without a string. 
ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ  
The guru-willed takes on the permanent color contemplating 
the Lord. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ ਸਿਭ ਬੁਿਰਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, God’s love is the essence, all sins are like ashes. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਆਿਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਕਿਰ ਚੋਜ ਿਵਡਾਨੁ  
He created this world by playing the amazing play. 
ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਿਵਿਚ ਪਾਈਅਨੁ ਮੋਹੁ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
In the body of five elements, He infused attachment, falsehood 
and pride. 
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਮਨਮੁਖੁ ਅਿਗਆਨੁ ॥ 
The ignorant self-willed keep on coming and going in life; 
ਇਕਨਾ ਆਿਪ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਗਆਨੁ ॥ 
He teaches some guru-willed the divine knowledge. 
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਓਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥੪॥ 
He blesses them with the treasure of worship of God’s sacred 
name. ||4|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਛਿਡ ਤੂ ਤਾ ਿਪਰ ਲਗੀ ਿਪਆਰੁ ॥ 
O red-robed woman, discard your deep red make up, then you 
can love your Husband Lord. 
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ਸੂਹੈ ਵੇਿਸ ਿਪਰੁ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਮੁਿਖ ਦਿਝ ਮੁਈ ਗਾਵਾਿਰ ॥ 
No one attains divinity through red shining makeup. The 
ignorant self-willed burns to death;  
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਗਇਆ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ॥ 
Meeting the guru eliminates the red shining makeup by 
eliminating ego. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਲਾਲੁ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਿਰ ॥ 
Her mind and body are imbued with the deep red color of love, 
and her tongue is imbued with singing the essence divine 
virtues. 
ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸਬਦੁ ਮਿਨ ਭੈ ਭਾਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
She who wears the makeup of guru’s teachings in her mind 
becomes a happy soul-bride forever. 
ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਿਪਰੁ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, she attains destiny by God’s grace enshrining God 
in the mind. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮੰੁਧੇ ਸੂਹਾ ਪਰਹਰਹੁ ਲਾਲੁ ਕਰਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
O innocent bride, forsake your red dress and wear the makeup 
of the beloved Lord. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
Your coming and going shall be forgotten contemplating guru’s 
teachings. 
ਮੰੁਧ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਿਜਸੁ ਘਿਰ ਸਹਿਜ ਭਤਾਰੁ  
The soul-bride looks beautiful that is content with her Husband 
Lord at home. 
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਰਾਵੀਐ ਰਾਵੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, both the bride and her husband Lord enjoy each 
other. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮੋਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਰਤਾ ॥ 
The foolish, self-willed is engrossed in false attachment of the 
family. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਮੁਏ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਿਲਤਾ ॥ 
They die engrossed in ego and possessiveness, yet they take 
nothing with them.   
ਿਸਰ ਉਪਿਰ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੁਝਈ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮਤਾ  
They do not realize that death hovers over them. They dwell in 



duality. 
ਿਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹਿਥ ਨ ਆਵਈ ਜਮਕਾਿਲ ਵਿਸ ਿਕਤਾ ॥ 
The opportunity does not come again; devil of death will catch 
him. 
ਜੇਹਾ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਓਨੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਿਮਤਾ ॥੫॥ 
He acts according to his pre-ordained destiny. ||5|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla 
 ਸਤੀਆ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਜੋ ਮਿੜਆ ਲਿਗ ਜਲੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
Do not call them satee, (immolate) who burn themselves on 
their husband’s pyre. 
ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਜ ਿਬਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੧॥ 
O Nanak, those who die of pain of separation are the real 
immolate. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਭੀ ਸੋ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਿਨ ਸੀਲ ਸੰਤੋਿਖ ਰਹੰਿਨਹ੍ਹ੍   
They are also known as ‘satee’, those who live in peace and 
contentment. 
ਸੇਵਿਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਿਨਤ ਉਿਠ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੨॥ 
They serve their Lord; get up in the morning and recite His 
name. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਕੰਤਾ ਨਾਿਲ ਮਹੇਲੀਆ ਸੇਤੀ ਅਿਗ ਜਲਾਿਹ ॥ 
They burn in the fire of love of their husband Lord. 
ਜੇ ਜਾਣਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਤਾ ਤਿਨ ਦੁਖ ਸਹਾਿਹ  
If they truly love their husbands; then they will bear the pain. 
ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਿਕਉ ਅਿਗ ਜਲਾਿਹ  
O Nanak, if they do not love their husbands; why should they 
burn themselves? 
ਭਾਵੈ ਜੀਵਉ ਕੈ ਮਰਉ ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਭਿਜ ਜਾਿਹ ॥੩॥ 
Whether they live or die or go away seeing from far. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੁਧੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਿਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖੁ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖਆ ॥ 
You take pain and pleasure with you; it is written by the 
Creator in your fate. 
ਨਾਵੈ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਦਾਿਤ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਿਰਿਖਆ ॥ 
There is no other gift as great as God’s name; it has no form 
or sign. 
ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਿਨ ਵਿਸਆ  
God’s name is inexhaustible treasure enshrined in guru-



willed’s mind. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਦੇਵਸੀ ਿਫਿਰ ਲੇਖੁ ਨ ਿਲਿਖਆ 
When God bestows His name by his grace then they are not 
written in your fate. 
ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਿਮਲੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਿਪਆ ॥੬॥ 
Through service they meet those devotees who recite God’s 
name. ||6|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਿਜਨੀ ਚਲਣੁ ਜਾਿਣਆ ਸੇ ਿਕਉ ਕਰਿਹ ਿਵਥਾਰ  
Those who know process; why should they tell others? 
ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੧॥ 
Those, who do not know process; how can they solve the 
problem.? ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਰਾਿਤ ਕਾਰਿਣ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਲਕੇ ਚਲਣੁ ਹੋਇ  
He accumulates wealth for the night, in the morning he has to 
leave; 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲਈ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, it does not go with you; then you repent. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਬਧਾ ਚਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਪਕਾਰੁ ॥ 
Paying a fine under pressure, does not bring merit or 
goodness. 
ਸੇਤੀ ਖੁਸੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰੁ ॥੩॥ 
That what is done in happiness O Nanak fulfills the deeds. ||3|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਮਨਹਿਠ ਤਰਫ ਨ ਿਜਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ ॥ 
You cannot find the destiny by force; you may try your best. 
ਤਰਫ ਿਜਣੈ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੪॥ 
Those with true intentions find the destiny O Nanak; 
contemplating guru’s teachings; ||4|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 
The Creator who created the world; knows it. 
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਫੁਿਨ ਗੋਈ ॥ 
He created the universe and He shall destroy it. 
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ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਿਵ ਥਕੀ ਿਕਿਨ ਕੀਮਿਤ ਹੋਈ  
People got tired of wandering throughout the four ages, but no 



one knows God. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਏਕੁ ਿਵਖਾਿਲਆ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਹੋਈ 
The guru visualized me one Lord, my mind and body are at 
peace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੭॥ 
The guru-willed praises God forever; whatever he does 
happens. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਿਜਨਾ ਭਉ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਿਹ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਿਨਭਿਵਆਹ ॥ 
Those who love God have no worry of falling out. Nothing 
scares them. 
ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਪਟੰਤਰਾ ਿਤਤੁ ਦੀਬਾਿਣ ਗਇਆਹ ॥੧॥ 
O Nanak, this document is revealed at the court of the Lord. 
||1|| 
ਮ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਤੁਰਦੇ ਕਉ ਤੁਰਦਾ ਿਮਲੈ ਉਡਤੇ ਕਉ ਉਡਤਾ ॥ 
Walking meets the walking, the flying meets the flying. 
ਜੀਵਤੇ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਿਮਲੈ ਮੂਏ ਕਉ ਮੂਆ ॥ 
The living meets the living, and the dead meets the dead. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੨॥ 
O Nanak, praise the one who created all this. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਚੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੇ ਸਚੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ  
Those who recite the true Lord become true contemplating 
guru’s teachings. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 
They purify their minds subduing their ego and enshrine God’s 
name in the mind. 
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਿਗ ਪਏ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 
The fools are attached to their homes, mansions and shrines. 
ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍  ਕੀਏ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਿਖ ਗੁਬਾਰੀ  
The self-willed do not realize the Creator. They are in the dark. 
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਇਿਹ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸਿਚਆ ਿਕਆ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੀ ॥੮॥ 
Whom He makes to realize, understands! What can mortals 
do? ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਕਾਮਿਣ ਤਉ ਸੀਗਾਰੁ ਕਿਰ ਜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਕੰਤੁ ਮਨਾਇ ॥ 
O bride, decorate yourself, after consoling with your Husband 
Lord. 



ਮਤੁ ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ ਏਵੈ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥ 
May be that the Husband Lord does not come to your bed? 
ਕਾਮਿਣ ਿਪਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਉ ਬਿਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
When bride and Husband console with each other, that is the 
real makeup. 
ਕੀਆ ਤਉ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ  
When your Husband Lord loves you then your makeup is 
accepted. 
ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥ 
Make your Husband’s love the makeup, the joy of betel nuts 
chewing and love of your food. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 
Surrender your body and mind to your Husband Lord, O 
Nanak; then He will enjoy you. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸੁ ਲੇ ਧਨ ਕੀਆ ਸੀਗਾਰੁ  
The bride uses black eyelashes, flowers and fragrance of betel 
as makeup. 
ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਇਓ ਏਵੈ ਭਇਆ ਿਵਕਾਰੁ ॥੨॥ 
Her Husband Lord does not come to her bed, all her efforts go 
waste. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਧਨ ਿਪਰੁ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਬਹਿਨ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ॥ 
They are not said to be husband and wife, who merely sit 
together. 
ਏਕ ਜੋਿਤ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਿਪਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥ 
Two souls merged into one soul though have two bodies, are 
real husband and wife. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਭੈ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Without devotion there is no worship, love does not well up for 
God’s name. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਿਰ ॥ 
Love wells up meeting with the guru. Love imbues one with 
God’s love. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉਮੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਿਰ 
 Mind and body imbued with God’s love eliminates ego and 
greed. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਸੋਹਣਾ ਭੇਿਟਆ ਿਕਰ੍ਸਨ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 



The mind and body become pure and adorable surrendering to 
the Lord. 
ਭਉ ਭਾਉ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਸੋ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥੯॥ 
Intuitive love belongs to God; He abides in the world. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla:            
ਵਾਹੁ ਖਸਮ ਤੂ ਵਾਹੁ ਿਜਿਨ ਰਿਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ॥ 
O Lord, You are great who created all of us. 
ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਰ ਵੇਿਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ ॥ 
You created oceans, waves, seas, pools, plants, calendars 
and prophets. 
ਆਿਪ ਖੜੋਵਿਹ ਆਿਪ ਕਿਰ ਆਪੀਣੈ ਆਪਾਹੁ  
You look after everything what you create. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਵੈ ਉਨਮਿਨ ਤਤੁ ਕਮਾਹੁ  
The guru-willed service is approved and attains salvation by 
doing so intently. 
ਮਸਕਿਤ ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਿਗ ਮੰਿਗ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ ॥ 
Earn by begging at God’s door, which is entered in your fate. 
ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਤਉ ਦਿਰ ਊਣਾ ਨਾਿਹ ਕੋ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥ 
O Nanak, Going to carefree God’s door; the true carefree does 
not come empty   ||1|| 
ਮਹਲਾ ੧ ॥ First Mahalla: 
ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨਾ ਨਾਿਲ ਜੁੜੰਿਨ ॥ 
The beautiful teeth shine like diamonds lay with jewels. 
ਿਤਨ ਜਰੁ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜ ਬੁਢੇ ਥੀਇ ਮਰੰਿਨ ॥੨॥ 
O Nanak; the age is the enemy of those who die of old age. 
||2|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਿਪ ਸਰੀਰੁ ॥ 
I praise the Lord forever; I offer my body and mind to Him. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਸਚਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ  
Through guru’s teachings I realized the unfathomable true 
Lord. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰੁ ॥ 
The Lord, the jewel of jewels abides in my mind, body and 
heart. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਿਫਿਰ ਪਵੈ ਨ ਫੀਰੁ ॥ 
The pains of birth and death are gone, I shall never be born 
again. 



ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੂ ਹਿਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੧੦॥ 
O Nanak, praise God’s name the ocean of excellence. ||10|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਿਲ ਿਜਿਨ ਜਿਲਐ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
O Nanak, burn this body; this burnt body forgot God’s name. 
ਪਉਦੀ ਜਾਇ ਪਰਾਿਲ ਿਪਛੈ ਹਥੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਿਤਤੁ ਿਨਵੰਧੈ ਤਾਿਲ ॥੧॥ 
The dirt is piling up behind; hand does not reach there in the 
deep pool. ||1|| 
ਮ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਿਫਿਟਆ ਗਣਤ ਨ ਆਵਹੀ  
O Nanak, you do so many bad deeds that cannot be counted. 
ਿਕਤੀ ਲਹਾ ਸਹੰਮ ਜਾ ਬਖਸੇ ਤਾ ਧਕਾ ਨਹੀ ॥੨॥ 
How  to get rid of fear? When God blesses then there is no 
fear. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਚਲਾਇਓਨੁ ਕਿਰ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥ 
God started the true faith through true command. 
ਸਦਾ ਿਨਹਚਲੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ  
The all knowing God pervades everywhere forever. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਸਬਿਦ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
He is realized by guru’s grace by serving him through guru’s 
teachings. 
ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗੁ ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਣੁ ॥ 
Guru made the perfect place to worship; enjoy it through 
guru’s teachings. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜਾਣੁ ॥੧੧॥ 
He is immortal, inaccessible and unexplainable; know that o 
guru-willed; ||11|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲ ਕਾ ਭੀਤਿਰ ਧਿਰਆ ਆਿਣ   
O Nanak, the bags of wealth are brought in. 
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਿਨ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਦੀਬਾਿਣ ॥੧॥ 
The counterfeit and genuine are identified in God’s court. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਿਨ ਖੋਟੈ ਤਿਨ ਚੋਰ ॥ 
They go to bathe at sacred shrines, but their minds are evil, 
bodies are thieves. 
ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾਿਤਆ ਦੁਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ ॥ 
Some filth is washed away by bathing, but they accumulate 



twice as much. 
ਬਾਹਿਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਿਰ ਿਵਸੁ ਿਨਕੋਰ ॥ 
They wash the body outside but inside is full of pure poison. 
ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਿਤਆ ਚੋਰ ਿਸ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥੨॥ 
The devotees are better without bathing, the thieves are still 
thieves. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਦਾ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
He issues His orders and puts the world to work. 
ਇਿਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
He puts some to worship him. They obtain peace through the 
guru.  
ਦਹ ਿਦਸ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਦਾ ਗੁਿਰ ਠਾਿਕ ਰਹਾਇਆ ॥ 
The mind runs around in ten directions; the guru stabilizes it. 
ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ ॥ 
Everyone longs for God’s name, it is realized through guru’s 
teachings. 
ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਹਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
Your pre-ordained destiny, written by God cannot be erased. 
||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਦੁਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟਨਾਲੇ ॥ 
There are two lamps to light the fourteen shops. 
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
All beings trade there. 
ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੇ  ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
The shops open and trading is done. 
ਜੋ ਪਹੁਚੈ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 
Whoever comes there, is bound to depart. 
ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
The Righteous brokers make the deals. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
O Nanak, those who earn the profit of God’s name; are 
accepted there. 
ਘਿਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 
When they return home, they are greeted with cheers; 
ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ 
They obtain the greatness of the true name. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 



ਰਾਤੀ ਹੋਵਿਨ ਕਾਲੀਆ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇ ਵੰਨ ॥ 
Even when the night is dark, the white paint still looks white. 
ਿਦਹੁ ਬਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਿਲਆ ਕਾਲੇ ਵੰਨ ॥ 
Even when the day is bright and hot, still the black deeds look 
black. 
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਿਗਆਨੁ ॥ 
The blind fools without intellect; are still blind of divine wisdom. 
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬਿਹ ਨ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥੨॥ 
O Nanak, without Lord’s grace, they will never receive honor. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਆ ਹਿਰ ਸਚੈ ਆਪੇ ॥ 
The true Lord created the body-fortress. 
ਇਿਕ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਅਨੁ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਿਵਆਪੇ ॥ 
Some are ruined through the love of duality engrossed in ego. 
ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ  
This human life is difficult to obtain; it troubles the self-willed. 
ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਥਾਪੇ ॥ 
Whom He teaches, realizes blessed by the guru. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ॥੧੩॥ 
He created the entire world. He is pervading all. ||13|| 
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ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆ ਕੁਟਣੀਆ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥ 
Thieves, adulterers, prostitutes and pimps, make friendships 
with the faithless, and eat faithlessly. 
ਿਸਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨੁ ॥ 
They do not know the value of God’s praises, and live with the 
devil. 
ਗਦਹੁ ਚੰਦਿਨ ਖਉਲੀਐ ਭੀ ਸਾਹੂ ਿਸਉ ਪਾਣੁ ॥ 
If you put sandalwood on the forehead of a donkey, he still 
loves to roll in the dirt. 
ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕਿਤਐ ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣੁ ॥ 
O Nanak, if you spin false then you weave false. 
ਕੂੜਾ ਕਪੜੁ ਕਛੀਐ ਕੂੜਾ ਪੈਨਣੁ ਮਾਣੁ ॥੧॥ 
If you think false. Then your clothes and honor is also false. 
||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਬਾਂਗਾ ਬੁਰਗੂ ਿਸੰਙੀਆ ਨਾਲੇ ਿਮਲੀ ਕਲਾਣ ॥ 
The prayer callers, the flute-players, the horn-blowers, enjoy 



themselves 
ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Some give, some beg, but they are acceptable only through 
Your Name. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸੁਿਣ ਕੈ ਮੰਿਨਆ ਹਉ ਿਤਨਾ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥ 
O Nanak, I admire those, who believe by listening to your 
name. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਹੈ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਗਇਆ  
Attachment to worldly wealth is totally false, false makes false. 
ਹਉਮੈ ਝਗੜਾ ਪਾਇਓਨੁ ਝਗੜੈ ਜਗੁ ਮੁਇਆ ॥ 
Ego creates fight and fight kills the world. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ਇਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥ 
The guru-willed do not fight and see God in all. 
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਭਉਜਲੁ ਤਿਰ ਗਇਆ ॥ 
Those who realize God, their souls cross over the terrible 
world ocean. 
ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਿਤ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਇਆ ॥੧੪॥ 
Enshrining God’s name in the mind the soul merges with 
supreme soul. ||14|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn: First Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੀਿਖਆ ਦੇਿਹ ਮੈ ਤੰੂ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
O true guru, bless me with the awns O all powerful bestowal. 
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੀਐ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
May I eliminate ego arrogance lust, anger and pride. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਪਰਜਾਲੀਐ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਆਧਾਰੁ ॥ 
May I burn greed, and get the support of God’s name. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਵਤਨ ਿਨਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬਹੰੂ ਨ ਹੋਇ  
God’s name is ever new and pure. It never gets dirty. 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਛੁਟੀਐ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak, liberation obtains this way and obtains peace by 
Your grace. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਇਕੋ ਕੰਤੁ ਸਬਾਈਆ ਿਜਤੀ ਦਿਰ ਖੜੀਆਹ ॥ 
There is only one Husband Lord of all, whoever stands at His 
door. 
ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਪੁਛਿਹ ਬਾਤੜੀਆਹ ॥੨॥ 
O Nanak, they ask for news of their Husband Lord, from those 
who are imbued with His love. ||2|| 



ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਮੈ ਦੋਹਾਗਿਣ ਿਕਤੁ ॥ 
All are imbued with love for their Husband Lord; I am a 
discarded bride.  What good am I? 
ਮੈ ਤਿਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮੁ ਨ ਫੇਰੇ ਿਚਤੁ ॥੩॥ 
My body is filled with many faults; my Lord and master does 
not even turn His thoughts to me. ||3|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਿਸਫਿਤ ਿਜਨਾ ਦੈ ਵਾਿਤ ॥ 
I admire those who praise God from their mouth. 
ਸਿਭ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਇਕ ਮੈ ਦੋਹਾਗਿਣ ਰਾਿਤ ॥੪॥ 
All are happy soul-brides at night; I am a discarded bride at 
night; ||4|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਦਿਰ ਮੰਗਤੁ ਜਾਚੈ ਦਾਨੁ ਹਿਰ ਦੀਜੈ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ  
I  beg at Your door for awns. O God, be kind and give me 
awns. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੇਹੁ ਿਮਲਾਇ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ॥ 
Please unite the guru-willed with You, so that the humble can 
obtain Your name. 
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਧਿਰ ॥ 
The infinite divine music plays when the soul merges with soul. 
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਹਿਰ ॥ 
I sing God’s praises in my mind and enjoy God through guru’s 
teachings. 
ਜਗ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਆਿਪ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਿਰ ॥੧੫॥ 
God pervades the world; fall in love with God; ||15|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla:   
ਿਜਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰ੍ੇਮ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ॥ 
Those who do not enjoy the taste of love, cannot enjoy God. 
ਸੰੁਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਿਜਉ ਆਇਆ ਿਤਉ ਜਾਉ ॥੧॥ 
They are like guests in an empty house; they leave as they 
came. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਉ ਓਲਾਮਹ੍ਹ੍ੇ ਿਦਨੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਿਮਲਿਨਹ੍ਹ੍  ਸਹੰਸ ॥ 
He receives hundreds and thousands of reprimands, day and 
night; 
ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹਣੁ ਛਿਡ ਕੈ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਹੰਸੁ ॥ 
The swan is eating the corpse leaving the lobster. 



ਿਫਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਿਵਆ ਿਜਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ  
Cursed is that life, in which one  eats only to fatten his belly. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਵਣੁ ਸਭੋ ਦੁਸਮਨੁ ਹੇਤੁ ॥੨॥ 
O Nanak, without the true name, all  friends become enemies. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਢਾਢੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਨਤ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
The minstrel sings God’s praises all the time and obtains 
salvation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਿਵ ਸਲਾਿਹ ਸਚਾ ਉਰ ਧਾਿਰਆ ॥ 
The guru-willed serves and praises God enshrining in the 
mind. 
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ਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਵੈ ਮਹਲੁ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 
He obtains his destiny reciting God’s name O beloved. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਹਉ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ॥ 
The guru-willed obtained God’s name. I praise my guru. 
ਤੂ ਆਿਪ ਸਵਾਰਿਹ ਆਿਪ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰਆ ॥੧੬॥ 
O Creator; You look after everyone. ||16|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ 
When the lamp is lit, the darkness disappears. 
ਬੇਦ ਪਾਠ ਮਿਤ ਪਾਪਾ ਖਾਇ ॥ 
Reading the scriptures, sinful thinking is destroyed. 
ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਨ ਜਾਪੈ ਚੰਦੁ ॥ 
When the sun rises, the moon is not visible. 
ਜਹ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਅਿਗਆਨੁ ਿਮਟੰਤੁ ॥ 
Wherever spiritual wisdom appears, ignorance disappears. 
ਬੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 
Reading the scriptures is the ritual of the world. 
ਪਿੜਹ੍ਹ੍  ਪਿੜਹ੍ਹ੍  ਪੰਿਡਤ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰ ॥ 
The scholars read and contemplate them. 
ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰ ॥ 
Without understanding, all are ruined. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, the guru-willed attains salvation. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ  
Those who do not enjoy guru’s teachings; cannot love God’s 



name; 
ਰਸਨਾ ਿਫਕਾ ਬੋਲਣਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ  
They speak bland words and are  continuously disgraced. 
ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, they act according to the pre-ordained destiny. No 
one can erase it. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ 
One, who praises God, receives honor. 
ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਦੂਿਰ ਕਿਰ ਸਚੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
He eliminates ego and enshrines truth in the mind. 
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
He speaks the true sermon and attains eternal peace. 
ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ਗੁਰ ਪੁਰਿਖ ਿਮਲਾਏ ॥ 
He is united with God after a long separation by guru’s grace. 
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੧੭॥ 
In this way, his filthy mind is purified, reciting God’s name. 
||17|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫੁਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪਿਸ ਮਾਲ  
The body is a fresh branch and virtue is a bunch of flowers. 
ਏਨੀ ਫੁਲੀ ਰਉ ਕਰੇ ਅਵਰ ਿਕ ਚੁਣੀਅਿਹ ਡਾਲ ॥੧॥ 
Worship God with these flowers. Why search for another 
branch. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਤਨਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਕੰਤੁ  
O Nanak, it is spring time for those, whose husband Lord lives 
at home. 
ਿਜਨ ਕੇ ਕੰਤ ਿਦਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਫਰਿਹ ਜਲੰਤ ॥੨॥ 
Whose Husband Lord is far away, she burns in pain forever. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦਇਆ ਕਿਰ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥ 
God bestows His kindness through guru’s teachings. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੇਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾ ਮਨੁ ਸਚੈ ਰਚਨੀ ॥ 
Night and day, I serve the true Lord truthfully. 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤੁ ਹੈ ਅੰਤੁ ਿਕਨੈ ਨ ਲਖਨੀ ॥ 
My God is infinite; no one knows His limits. 
ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਿਗਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਜਪਨੀ ॥ 



Falling at guru’s feet I recite God’s name all the time. 
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਸਿਭ ਘਰੈ ਿਵਿਚ ਜਚਨੀ ॥੧੮॥ 
You shall obtain the fruit of your desires in your home. ||18|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਪਿਹਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਿਨ ਪਿਹਲਾ ਮਉਿਲਓ ਸੋਇ ॥ 
Spring brings the first blossom, but the Lord is already 
blossomed. 
ਿਜਤੁ ਮਉਿਲਐ ਸਭ ਮਉਲੀਐ ਿਤਸਿਹ ਨ ਮਉਿਲਹੁ ਕੋਇ ॥੧॥ 
By His blossoming, everything blossoms; no one causes Him 
to blossom. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਪਿਹਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਿਨ ਿਤਸ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Contemplate the one who is already blossomed. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜ ਸਭਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 
O Nanak, praise the one who gives to all. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਿਮਿਲਐ ਿਮਿਲਆ ਨਾ ਿਮਲੈ ਿਮਲੈ ਿਮਿਲਆ ਜੇ ਹੋਇ 
You cannot unite with God on your own. You unite with Him by 
pre-ordained destiny. 
ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਿਮਲੈ ਿਮਿਲਆ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥ 
One whose soul merges with supreme soul is really united. 
||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
Praise the name of God, this is the true service. 
ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਿਗਆ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ ॥ 
Attached to other deeds, one takes birth again and again; 
ਨਾਿਮ ਰਿਤਆ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ  
Attuned to God’s name, one realizes the name, and praises 
God through God’s name. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀਐ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Praise God through guru’s teachings and enshrine God’s 
name in the mind. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਿਵਐ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥੧੯॥ 
Service to the guru is fruitful; serving Him realizes the fruit. 
||19|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਿਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰਞੁ ਿਨਮਾਣੀ ਇਕੁ ਤੂ ॥ 
Some people have others, but I the humble have you O Lord. 
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ਿਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਰੋਇ ਜਾ ਲਗੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਹੀ ॥੧॥ 
If I forget You O God; why shall I not die crying? ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਜਾਂ ਸੁਖੁ ਤਾ ਸਹੁ ਰਾਿਵਓ ਦੁਿਖ ਭੀ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਓਇ  
I recite God in pleasure and pain. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਿਸਆਣੀਏ ਇਉ ਕੰਤ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Says Nanak, O wise bride, this is how you unite with your 
Husband Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਉ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਰਮ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
I am a worm, how can I praise You, O Lord; Your greatness is 
great! 
ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਿਪ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਈ ॥ 
You are immovable, kind and beyond comprehension. You 
unite us with you by Your grace. 
ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥ 
I have no other friend but You; you are my support in the end. 
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਤਨ ਲੈਿਹ ਛਡਾਈ ॥ 
You save those who enter Your sanctuary. 
ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੨੦॥੧॥ 
O Nanak, He is carefree; He has no greed at all. ||20||1|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ 
Raag Soohee, the word of Kabeer Jee, and other devotees. 
ਕਬੀਰ ਕੇ Of Kabeer 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਵਤਿਰ ਆਇ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ ॥ 
Since your birth, what have you done? 
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ ॥੧॥ 
You have never recited God’s name. ||1|| 
ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਮਿਤ ਲਾਗੇ ॥ 
You do not recite God; what do you do otherwise? 
ਮਿਰ ਜਇਬੇ ਕਉ ਿਕਆ ਕਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O son of an ignorant mother; what are you doing o 
unfortunate? ||1||Pause|| 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਿਰ ਕੈ ਕੁਟੰਬੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥ 
Through pain and pleasure, you have taken care of your 
family. 



ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇਕਸਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
But at the time of death, you shall have to suffer alone. ||2|| 
ਕੰਠ ਗਹਨ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ॥ 
When you are caught by the neck, then you cry; 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ॥੩॥੧॥ 
Says Kabeer, why didn’t you think of it before? ||3||1|| 
ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ Soohee, Kabeer Jee: 
ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥ 
The innocent young bride trembles and shakes. 
ਨਾ ਜਾਨਉ ਿਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥ 
I do not know how my Husband Lord will deal with me. ||1|| 
ਰੈਿਨ ਗਈ ਮਤ ਿਦਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥ 
The night is gone; may the day not pass away? 
ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My black hair turned grey. ||1||Pause|| 
ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 
Water does not remain in the unbaked clay pot; 
ਹੰਸੁ ਚਿਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥੨॥ 
When the soul-swan departs, the body withers away. ||2|| 
ਕੁਆਰ ਕੰਿਨਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 
It is like a young girl wears makeup; 
ਿਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝੁ ਭਤਾਰਾ ॥੩॥ 
How can she enjoy without her Husband Lord? ||3|| 
ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਿਪਰਾਨੀ ॥ 
My arm is tired of driving away the crows. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥ 
Says Kabeer, this is the way the story of life ends. ||4||2|| 
ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ Soohee, Kabeer Jee: 
ਅਮਲੁ ਿਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥ 
You have to pay for what you did. 
ਆਏ ਕਿਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੇਨਾ ॥ 
The tough devil of death has come to take you away. 
ਿਕਆ ਤੈ ਖਿਟਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥ 
What did you earn, and what did you lose? 
ਚਲਹੁ ਿਸਤਾਬ ਦੀਬਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 
Come immediately! You are summoned to His court! ||1|| 
ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥ 
Let us go; you have been summoned to God’s court. 
ਹਿਰ ਫੁਰਮਾਨੁ ਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



The order has come from the court of the Lord. ||1||Pause|| 
ਕਰਉ ਅਰਦਾਿਸ ਗਾਵ ਿਕਛੁ ਬਾਕੀ ॥ 
I pray to him that I still have some business to take care. 
ਲੇਉ ਿਨਬੇਿਰ ਆਜੁ ਕੀ ਰਾਤੀ ॥ 
I will do it tonight; 
ਿਕਛੁ ਭੀ ਖਰਚੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥ 
I will pay your expenses. 
ਸੁਬਹ ਿਨਵਾਜ ਸਰਾਇ ਗੁਜਾਰਉ ॥੨॥ 
Let me say my morning prayer at home? ||2|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥ 
Those who are attuned to God’s love in devotee’s company 
are admirable and fortunate. 
ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 
They are content here and hereafter. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਿਤ ਅਮੋਲੇ ॥੩॥ 
They win the priceless treasure of this human life. ||3|| 
ਜਾਗਤੁ ਸੋਇਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
He is asleep while awake; he wastes his life away. 
ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਿਰਆ ਸਭ ਭਯਾ ਪਰਾਇਆ ॥ 
The property and wealth he accumulated no longer belongs to 
him. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ ॥ 
Says Kabeer, those people are lost. 
ਖਸਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਮਾਟੀ ਸੰਿਗ ਰੂਲੇ ॥੪॥੩॥ 
Who forget their Husband Lord and rot in the dust. ||4||3|| 
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ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਲਿਲਤ ॥ 
Soohee, Kabeer Jee, Lallit: 
ਥਾਕੇ ਨੈਨ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਿਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੰੁਦਿਰ ਕਾਇਆ  
My eyes are tired, my ears are tired of hearing; my beautiful 
body is tired. 
ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਿਤ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨ ਥਾਕਿਸ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 
Due to old age, all my senses are tired; but my attachment to 
worldly wealth is not tired. ||1|| 
ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
O ignorant, you did not think of spiritual wisdom. 
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You have wasted this human life. ||1||Pause|| 
ਤਬ ਲਗੁ ਪਰ੍ਾਨੀ ਿਤਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਿਹ ਸਾਸਾ ॥ 



O mortal, serve the Lord, as long as you live. 
ਜੇ ਘਟੁ ਜਾਇ ਤ ਭਾਉ ਨ ਜਾਸੀ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਵਾਸਾ ॥੨॥ 
When the body goes, your love for the Lord shall not go; you 
shall dwell at the feet of the Lord. ||2|| 
ਿਜਸ ਕਉ ਸਬਦੁ ਬਸਾਵੈ ਅੰਤਿਰ ਚੂਕੈ ਿਤਸਿਹ ਿਪਆਸਾ ॥ 
One who enshrines guru’s teachings in the mind has no greed. 
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਚਉਪਿੜ ਖੇਲੈ ਮਨੁ ਿਜਿਣ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ॥੩॥ 
Obey God’s command and play chess playing in the mind. ||3|| 
ਜੋ ਜਨ ਜਾਿਨ ਭਜਿਹ ਅਿਬਗਤ ਕਉ ਿਤਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸਾ ॥ 
Those who intuitively worship the immortal God become 
immortal. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਿਹ ਢਾਿਲ ਜੁ ਜਾਨਿਹ ਪਾਸਾ ॥੪॥੪॥ 
Says Kabeer; those who know the game of chess never lose. 
||4||4|| 
ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ 
Soohee, Lalit, Kabeer Jee: 
ਏਕੁ ਕੋਟੁ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਿਹ ਹਾਲਾ ॥ 
There are five rulers in my body. All demand tax. 
ਿਜਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਿਕਸੀ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦੇਨੁ ਦੁਖਾਲਾ ॥੧॥ 
I have not seeded anyone’s land, why are they troubling me? 
||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਿਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥ 
O Godly people, the tax-collector is constantly torturing me! 
ਊਪਿਰ ਭੁਜਾ ਕਿਰ ਮੈ ਗੁਰ ਪਿਹ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਤਿਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Raising my arms high, I complained to my guru. He saved me. 
||1||Pause|| 
ਨਉ ਡਾਡੀ ਦਸ ਮੰੁਸਫ ਧਾਵਿਹ ਰਈਅਿਤ ਬਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥ 
The nine tax-assessors and the ten magistrates go out; they 
do not let their subjects live in peace. 
ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਿਹ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਿਬਸਟਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥ 
They do not measure with a full tape, and they take huge 
bribes. ||2|| 
ਬਹਤਿਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਿਨ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਿਲਖਾਈ ॥ 
One Lord is contained in the seventy-two chambers of the 
body, He wrote off my account. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸੋਿਧਆ ਬਾਕੀ ਿਰਜਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 
The records of the justice of destiny are searched; I owe 
nothing. ||3|| 
ਸੰਤਾ ਕਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ਿਨੰਦਹੁ ਸੰਤ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕੋ  



Do not slender the saint. Saint and God is the same. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਿਬਬੇਕੋ ॥੪॥੫॥ 
Says Kabeer, I have found that guru, who thinks of everything. 
||4||5|| 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰ੍ੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ  
Raag Soohee, the word of Sree Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਿਨ ਜਾਨੈ ॥ 
The happy soul-bride knows the essence of her Husband 
Lord. 
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥ 
Renouncing pride, she enjoys peace and pleasure. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਨ ਅੰਤਰੁ ਰਾਖੈ ॥ 
She surrenders her body and mind to Him, she does not hide 
anything. 
ਅਵਰਾ ਦੇਿਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ ॥੧॥ 
She does not see or hear, or speak to another. ||1|| 
ਸੋ ਕਤ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥ 
How can anyone know the pain of other’s? 
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਦਰਦੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If he has not felt pain; ||1||Pause|| 
ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਿਨ ਦੁਇ ਪਖ ਹੀਨੀ ॥ 
The discarded bride is miserable and loses in both worlds; 
ਿਜਿਨ ਨਾਹ ਿਨਰੰਤਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਨੀ ॥ 
She, who does not worship her Husband Lord; 
ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
The bridge to pray is hard to cross. 
ਸੰਿਗ ਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨੁ ਇਕੇਲਾ ॥੨॥ 
No one will accompany you there; you will have to go alone. 
||2|| 
ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਿਰ ਆਇਆ ॥ 
Suffering in pain, I have come to Your door, O compassionate 
Lord. 
ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ਜਬਾਬੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
I am very thirsty, but You do not answer me. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥ 
Says Ravi Daas, I seek Your sanctuary O God; 
ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਕਰੁ ਗਿਤ ਮੇਰੀ ॥੩॥੧॥ 



Save me as You please; ||3||1|| 
ਸੂਹੀ ॥ Soohee: 
ਜੋ ਿਦਨ ਆਵਿਹ ਸੋ ਿਦਨ ਜਾਹੀ ॥ 
The day which dawns, has to end. 
ਕਰਨਾ ਕੂਚੁ ਰਹਨੁ ਿਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥ 
You have to go; nothing remains forever. 
ਸੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ॥ 
My companions are leaving, I also have to leave. 
ਦੂਿਰ ਗਵਨੁ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥ 
We have to go far away. Death is imminent. ||1|| 
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ਿਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥ 
Why are you asleep? Wake up, o ignorant! 
ਤੈ ਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਸਚੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You thought that your life in the world is forever. ||1||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਿਰਜਕੁ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥ 
One who gave you life shall also provide you with food. 
ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਹਾਟੁ ਚਲਾਵੈ ॥ 
In each and every heart, He runs His shop. 
ਕਿਰ ਬੰਿਦਗੀ ਛਾਿਡ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥ 
Worship God and give up ego and possessiveness. 
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥ 
Recite God’s name in the mind. ||2|| 
ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥ 
Your life is passing away, do something for the journey. 
ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਿਦਸ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥ 
Evening has set in and soon there will be dark all over. 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਿਨਦਾਿਨ ਿਦਵਾਨੇ ॥ 
Says Ravi Daas, O ignorant self-willed. 
ਚੇਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥ 
Don’t you realize that this world is the house of death?! ||3||2|| 
ਸੂਹੀ ॥ Soohee: 
ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ॥ 
You may have lofty mansions, halls and kitchens. 
ਏਕ ਘਰੀ ਫੁਿਨ ਰਹਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 
But you cannot stay there even for an instant, after death. ||1|| 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ॥ 
This body is like a straw hut. 
ਜਿਲ ਗਇਓ ਘਾਸੁ ਰਿਲ ਗਇਓ ਮਾਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



When it is burnt, it mixes with dust. ||1||Pause|| 
ਭਾਈ ਬੰਧ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ ॥ ਓਇ ਭੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥ 
Even relatives, family and friends begin to say, “Take his body 
out, immediately!”||2|| 
ਘਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਉਰਿਹ ਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 
Your wife is also gone. 
ਉਹ ਤਉ ਭੂਤੁ ਭੂਤੁ ਕਿਰ ਭਾਗੀ ॥੩॥ 
She ran away, saying ghost! ghost! ||3|| 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗੁ ਲੂਿਟਆ ॥ 
Says Ravi Daas, the whole world has been robbed. 
 ਹਮ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮੁ ਕਿਹ ਛੂਿਟਆ ॥੪॥੩॥ 
But I escaped, reciting the name of  one God. ||4||3|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ॥ 
Raag Soohee, the word of Sheikh Fareed Jee: 
ਤਿਪ ਤਿਪ ਲੁਿਹ ਲੁਿਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ 
Burning and writhing in pain, I wring my hands. 
ਬਾਵਿਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥ 
I have gone insane, seeking my Husband Lord. 
ਤੈ ਸਿਹ ਮਨ ਮਿਹ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥ 
O my Husband Lord; You are angry with me in Your mind. 
ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸੁ ॥੧॥ 
The fault is with me, not with my Husband Lord. ||1|| 
ਤੈ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥ 
O my Lord, I do not know Your real meaning. 
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Having wasted my youth, now I regret. ||1||Pause|| 
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਿਕਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥ 
O black songbird, what made you black? 
ਅਪਨੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਿਬਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥ 
“I have been burnt by the separation from my beloved!” 
ਿਪਰਿਹ ਿਬਹੂਨ ਕਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Without her Husband Lord, how can the soul-bride ever find 
peace? 
ਜਾ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
When He becomes kind, then God unites us with Him. ||2|| 
ਿਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੰੁਧ ਇਕੇਲੀ ॥ 
The lonely soul-bride suffers in the deep well of the worldly. 



ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥ 
She has no companions and no friends. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਧਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ॥ 
O God; unite me with the company of devotees. 
ਜਾ ਿਫਿਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥ 
Then, when I look, I see God my friend. ||3|| 
ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥ 
The journey is full of sorrows. 
ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਬਹੁਤੁ ਿਪਈਣੀ ॥ 
It is sharper than a two-edged sword, and very narrow. 
ਉਸੁ ਊਪਿਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥ 
That is where my path lies. 
ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥ 
O Sheikh Fareed, it is time to find your way. ||4||1|| 
ਸੂਹੀ ਲਿਲਤ ॥ Soohee, Lalit: 
ਬੇੜਾ ਬੰਿਧ ਨ ਸਿਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥ 
You could not build the boat, when there was time; 
ਭਿਰ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 
When the pool is full and over-flowing, then it is very difficult to 
swim. ||1|| 
ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੰੁਭੜੈ ਜਿਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Do not touch the thorny safflower; it will burn, my dear. 
||1||Pause|| 
ਇਕ ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥ 
First, the bride is ignorant and then, her Husband Lord is deaf. 
ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਿਫਿਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥ 
She is not humble; how can she unite with him? ||2|| 
ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥ 
Says Fareed, O my companions; say God God God. 
ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੰੁਮਣਾ ਅਿਹ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥ 
When the soul departs, the body returns to dust. ||3||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 ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Bilaaval, First Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥ 



You are the emperor; who am I! What is your greatness. 
ਜੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
As You bestow, so I say O Lord; I am ignorant, I do not know 
how to say anything? ||1|| 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Tell me; how to sing Your praises; 
ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਿਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
So that I merge with truth. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥ 
Whatever happened; happened by Your grace O friend. 
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨॥ 
I do not know Your limits O Lord. I the ignorant have no 
wisdom. ||2|| 
ਿਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਿਥ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥ 
What should I say and think? I do not know what and how to 
say the unexplainable. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਿਤਲੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥ 
As it pleases You, so I speak; it is by a little bit of Your grace. 
||3|| 
ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਤਨ ਤਾਈ ॥ 
Among so many dogs, I belong to none; I bark for my belly. 
ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥ 
If Nanak does not worship; he does not know master`s name. 
||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Bilaawal, First Mahalla: 
ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ॥ 
Making my mind the temple, body the magician; I take sacred 
bath in it. 
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਨ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥ 
Guru’s teaching is enshrined in my mind; so I shall not take 
birth again. ||1|| 
ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
My mind is pierced by the merciful Lord, O my mother! 
ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥ 
Who can know the pain of another? 
ਹਮ ਨਾਹੀ ਿਚੰਤ ਪਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do not worry about anyone else. ||1||Pause|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥ 
O Lord, inaccessible, unfathomable, invisible and infinite: 



please, take care of me! 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੨॥ 
You fully abide in water and land. Your light shines in every 
being. ||2|| 
ਿਸਖ ਮਿਤ ਸਭ ਬੁਿਧ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਮੰਿਦਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ  
All teachings, instructions and understandings are Yours; I 
worship You. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਤੇਰੇ ॥੩॥ 
I know no one but You O Lord. I sing Your praises all the time. 
||3|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਰਿਣ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਸਰਬ ਿਚੰਤ ਤੁਧੁ ਪਾਸੇ ॥ 
All beings are in Your protection; You worry about all. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ॥੪॥੨॥ 
Whatever pleases you is good. This is Nanak’s prayer. ||4||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Bilaawal, First Mahalla;   
ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਆਪੇ ਨੀਸਾਨੁ ॥ 
You are the teachings and you are the destiny. 
ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਨੁ ॥ 
You are the listener, You are the knower. 
ਆਪੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਤਾਣੁ ॥ 
You create and test for quality by Your creative power. 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ 
You are the bestowal; You are realized by reciting your name. 
||1|| 
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ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ 
Such is the name of the formless Lord. 
ਹਉ ਜਾਿਚਕੁ ਤੂ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a beggar; You are invisible and unknowable. ||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਧਰਕਟੀ ਨਾਿਰ ॥ ਭੰੂਡੀ ਕਾਮਿਣ ਕਾਮਿਣਆਿਰ ॥ 
Love of worldly wealth is like a cursed woman, ugly, dirty and 
promiscuous. 
ਰਾਜੁ ਰੂਪੁ ਝੂਠਾ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥ 
Power and beauty are false; and last for only a few days. 
ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਚਾਨਣੁ ਅੰਿਧਆਿਰ ॥੨॥ 
When one obtains God’s name, the dark inside is illuminated. 
||2|| 
ਚਿਖ ਛੋਡੀ ਸਹਸਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
I tasted the worldly and gave up. Now, I have no doubts. 



ਬਾਪੁ ਿਦਸੈ ਵੇਜਾਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥ 
One, whose father is known, cannot be illegitimate. 
ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥ 
One, who belongs to one Lord, has no worry. 
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 
The Creator acts, and causes all to act. ||3|| 
ਸਬਿਦ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ॥ 
One who is devoted to guru’s teachings conquers his mind 
through his mind. 
ਠਾਿਕ ਰਹੇ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਧਾਿਰਆ ॥ 
Enshrining God in the mind, one meets no obstruction. 
ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ॥ 
He does not think anything else; he praises the guru. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਨਸਤਾਿਰਆ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, attuned to God’s name attains salvation. ||4||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Bilaaval, First Mahalla: 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਿਧਆਨੇ ॥   
Through guru’s teachings the mind attains peace. 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨੇ ॥ 
Imbued with Lord’s love, the mind is satisfied. 
ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਬਉਰਾਨੇ ॥ 
The self-willed deluded by doubt are insane. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੇ ॥੧॥ 
How can you survive without God; He is realized through 
guru’s teachings. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
How can I live without visualizing God O my mother? 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਖਨੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot survive without God o guru; please make me realize! 
||1||Pause|| 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ॥ 
Forgetting my God, I die in pain. 
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਿਰ ਭਾਲੀ ॥ 
With each breath and morsel of food, I recite God and seek 
Him. 
ਸਦ ਬੈਰਾਗਿਨ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਹਾਲੀ ॥ 
I became content reciting God’s name and detached from the 
world forever. 
ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥ 



Now, the guru-willed realizes God with me. ||2|| 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ 
The unspoken speech is spoken, by the will of the guru. 
ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਿਦਖਾਇ ॥ 
He the unapproachable and unfathomable; God makes us 
visualize. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਿਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
Without the guru, what should we practice, what should we 
do? 
ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
Eradicate the ego and enshrine guru’s teachings in the mind. 
||3|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਿਵਛੁੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਿਸ ॥ 
The self-willed are separated from God due to bad deeds. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥ 
The guru-willed are honored reciting God’s name. 
ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥ 
The Lord showered His mercy on me the servant of servants. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥੪॥੪॥ 
Name of the Lord is the wealth and resolve of servant Nanak. 
||4||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧  
Bilaaval, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਖਾਇਆ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਸੋਇਆ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਕਾਪੜੁ ਅੰਿਗ ਚੜਾਇਆ ॥ 
Cursed are; the food, sleep and the clothes worn on the body. 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਸਰੀਰੁ ਕੁਟੰਬ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਿਜਤੁ ਹੁਿਣ ਖਸਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Cursed are the body, family and friends, if one cannot find his 
Lord. 
ਪਉੜੀ ਛੁੜਕੀ ਿਫਿਰ ਹਾਿਥ ਨ ਆਵੈ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ 
Missing the step of the ladder cannot catch again; his life is 
wasted, uselessly. ||1|| 
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਦੇਈ ਿਲਵ ਲਾਗਿਣ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 
Love of duality does not allow him to lovingly focus his 
attention on the Lord; he who forsakes the feet of the Lord. 
ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਿਤਨ ਕੇ ਤੈ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O bestowal of life of the World you eradicate the sorrows of 
your humble servants. ||1||Pause|| 



ਤੂ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ਿਕਆ ਏਿਹ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ॥ 
You are kind O bestowal of kindness; what can these poor 
beings do? 
ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਸਿਭ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਆਿਖ ਵਖਾਣੇ ॥ 
It is said they all obtain salvation by Your grace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤੁ ਕਹੀਐ ਮਨਮੁਖ ਬੰਧ ਿਵਚਾਰੇ ॥੨॥ 
Only the guru-willed obtain salvation; the self-willed are tied in 
bonds. ||2|| 
ਸੋ ਜਨੁ ਮੁਕਤੁ ਿਜਸੁ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
Those, who enshrine God in the mind and remain attuned to 
Him forever. 
ਿਤਨ ਕੀ ਗਹਣ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 
Their devotion cannot be described. God looks after them. 
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ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੇ ਿਸ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਅਿਹ ਨਾ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਰੇ ॥੩॥ 
Those lost in doubt are self-willed. They are neither this side 
nor the other side. ||3|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ॥ 
Whom God blesses realizes this through guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਿਹ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥ 
In the midst of the worldly wealth, Lord’s servant is 
emancipated. 
ਨਾਨਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਕਾਲਿਹ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, one with pre-ordained destiny scares away the devil 
of death. ||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਅਤੁਲੁ ਿਕਉ ਤੋਿਲਆ ਜਾਇ ॥ 
How can the unweighable be weighed? 
ਦੂਜਾ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
If there is anyone else so great, then he can understand the 
Lord. 
ਿਤਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
There is no other than Him. 
ਿਤਸ ਦੀ ਕੀਮਿਤ ਿਕਕੂ ਹੋਇ ॥੧॥ 
How can His value be estimated? ||1|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
By guru’s grace, He comes enshrines in the mind. 
ਤਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੁਿਬਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One realizes Him when duality departs. ||1||Pause|| 



ਆਿਪ ਸਰਾਫੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ॥ 
He is the assessor, applying the touch-stone to test it. 
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਆਿਪ ਚਲਾਏ ॥ 
He analyzes the coin, and approves it as currency. 
ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥ 
Whatever He weighs is perfect weight. 
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੨॥ 
He the true Lord knows all. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਇ ॥ 
All forms of worldly wealth emanate from Him. 
ਿਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਸੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
He becomes pure whom He unites with Him. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਲਗੈ ਿਤਸੁ ਆਇ ॥ 
He attaches to Him, whom the Lord attaches. 
ਸਭੁ ਸਚੁ ਿਦਖਾਲੇ ਤਾ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
When truth is revealed to him, then, he merges in the true 
Lord. ||3|| 
ਆਪੇ ਿਲਵ ਧਾਤੁ ਹੈ ਆਪੇ ॥ 
He is the devotion, he is the essence. 
ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪੇ ਜਾਪੇ ॥ 
He teaches the way and he recites God. 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਆਪੇ ॥ 
He is the true guru, and He is His teachings. 
ਨਾਨਕ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ਆਪੇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, He speaks and teaches. ||4||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਬਹਾਨਾ ॥ 
God is a devotee; the devotees becomes God by serving Him. 
What excuse anyone has? 
ਐਸਾ ਇਕੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਬਿਨਆ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 
You set such play. You abide in all equally. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਪਰਚੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨਾ ॥ ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਗੈ 
ਸਹਜ ਿਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s name enshrines in the mind through guru’s teachings. 
One with pre-ordained destiny meets the guru and attunes to 
Him with love forever. ||1||Pause|| 
ਿਕਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥ 
How can I serve You? How can I be proud of this? 
ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਿਤ ਿਖੰਚਿਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਿਦਖਾ ਵਿਖਆਨਾ ॥੨॥ 



When You withdraw Your Light, O Lord, then tell me what 
happens? ||2|| 
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨਾ  
You are the guru and the disciple; You are the treasure of 
virtues. 
ਿਜਉ ਆਿਪ ਚਲਾਏ ਿਤਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਿਜਉ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥ 
As You cause, so we do; as it pleases You O Lord. ||3|| 
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ॥ 
Says Nanak, You are the true Lord; who can know Your 
actions? 
ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਿਹ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭਵਿਹ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥ 
You bless some with Your grace and some wander in doubt 
and pride. ||4||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ  
The perfect Lord created the perfect creation. He looks after 
everyone equally. 
ਇਸੁ ਪਰਪੰਚ ਮਿਹ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥੧॥ 
In this worldly play God’s name is supreme. Do not be proud 
of you? ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਿਤਗੁਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 
One, who realizes guru’s teachings; merges with the guru; 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਿਤਸੁ ਅੰਤਿਰ ਰਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who understands this sermon; God’s name dwells in him. 
||1||Pause|| 
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਿਣ ਿਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
This is the reality of four ages. This treasure is realized by 
human beings. 
ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥ 
Celibacy, self-discipline and pilgrimages were the faith in past 
ages; but in today’s age; singing God’s praises is the faith. ||2|| 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਿਧ ਦੇਖਹੁ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 
Every age has its faith; study the scriptures and find out. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਿਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 
The guru-willed who says God God God; attains salvation. ||3|| 
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ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥ 
Says Nanak, loving the true Lord eliminates ego. 
ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨਤ ਪਾਿਹ ਿਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥ 



Those who say or listen to God’s name attain eternal peace. 
||4||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
The Lord attaches the guru-willed to His love; 
ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਿਬਲਾਵਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
Happiness prevails in his home, who adores guru’s teachings. 
ਮੰਗਲੁ ਨਾਰੀ ਗਾਵਿਹ ਆਏ ॥ 
O women, come and sing the songs of joy. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥ 
Meeting with the beloved, lasting peace is obtained. ||1|| 
ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
I admire those, who enshrine God in the mind. 
ਹਿਰ ਜਨ ਕਉ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting with God’s humble servant obtains peace, they sing 
God’s praises intuitively. ||1||Pause|| 
ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਤੇਰੈ ਚਾਏ ॥ 
They are always imbued with Your love joyfully; 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥ 
God dwells in their mind. 
ਆਪੇ ਸੋਭਾ ਸਦ ਹੀ ਪਾਏ ॥ 
They obtain eternal glory. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਲੈ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
The guru-willed are united with God by His grace. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਤੇ ਸਬਿਦ ਰੰਗਾਏ ॥ 
The guru-willed are dyed in God’s love through guru’s 
teaching. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
They attain destiny singing God’s praises. 
ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਹਿਰ ਰਿਸ ਭਾਏ ॥ 
They are dyed in the deep crimson color by God’s grace. 
ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 
This dye never fades away; it is permanent. ||3|| 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਿਮਿਟਆ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥ 
Enshrining guru’s teachings in the mind, the darkness of 
ignorance disappears. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਿਮਿਲਆ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥ 
God is realized through guru’s divine teachings. 
ਜੋ ਸਿਚ ਰਾਤੇ ਿਤਨ ਬਹੁਿੜ ਨ ਫੇਰਾ ॥ 



Those attuned to the true Lord; do not take birth again. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak, my perfect guru implanted God’s name in me. ||4||5|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 
From the perfect guru, I obtained God’s grace. 
ਅਿਚੰਤ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਈ ॥ 
The name of the carefree Lord abides in my mind. 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥ 
Guru’s teachings eliminated my ego of the worldly wealth. 
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Through the guru, I have obtained honor in the court of the 
Lord. ||1|| 
ਜਗਦੀਸ ਸੇਵਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਜਾ ॥ 
I serve the Lord of the universe; I have nothing else to do. 
ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦੁ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਾਗਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I the guru-willed be happy forever; I beg for the blessing 
of Your name. ||1||Pause|| 
ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਿਤ ਮਨ ਤੇ ਪਾਈ ॥ 
From the mind, mental faith is obtained. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Through guru’s teachings, I realized Him. 
ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਿਰ ਵੇਖੈ ॥ 
Only a few think birth and death the same way. 
ਬਹੁਿੜ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥ 
They never die again; the devil of death does not chase them. 
||2|| 
ਘਰ ਹੀ ਮਿਹ ਸਿਭ ਕੋਟ ਿਨਧਾਨ ॥ 
All priceless treasures are in the mind. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਖਾਏ ਗਇਆ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
True guru has revealed this to me, and my egotistical pride is 
gone. 
ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨ ॥ 
I am intuitively absorbed in God’s worship forever. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥ 
Night and day, I sing one name. ||3|| 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਵਿਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 
In today’s age, one obtains honor; 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥ 



Reciting God’s name through guru’s teachings; 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
Wherever I look, I see the Lord permeating and pervading. 
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥ 
He is forever the giver of peace; His worth cannot be 
estimated. ||4|| 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 
By perfect destiny, I have found the perfect guru. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
He revealed the treasure of God’s name in my mind. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਿਤ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
Guru’s teachings taste very sweet to me. 
ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥ 
O Nanak, my greed vanished, my mind and body became 
peaceful. 5||6||4||6||10|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩  
Raag Bilaaval, Fourth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਦਮ ਮਿਤ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਿਜਉ ਪਰ੍ੇਰੇ ਿਤਉ ਕਰਨਾ ॥ 
Effort and intelligence come by god’s grace, do as He guides 
you. 
ਿਜਉ ਨਟੂਆ ਤੰਤੁ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ ਿਤਉ ਵਾਜਿਹ ਜੰਤ ਜਨਾ ॥੧॥ 
As the magician plays string instrument, so does the Lord play 
the living beings. ||1|| 
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ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ॥ 
O my mind, recite God’s name. 
ਮਸਤਿਕ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਬਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
According to the pre-ordained destiny I found the guru. God 
abides in my mind. ||1||Pause|| 
ਮਾਇਆ ਿਗਰਸਿਤ ਭਰ੍ਮਤੁ ਹੈ ਪਰ੍ਾਨੀ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਜਨੁ ਅਪਨਾ ॥ 
Entangled in worldly wealth, the mortal wanders around. Save 
Your humble servant, O Lord, 
ਿਜਉ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਹਰਣਾਖਿਸ ਗਰ੍ਿਸਓ ਹਿਰ ਰਾਿਖਓ ਹਿਰ ਸਰਨਾ ॥੨॥ 
As you saved Prahlaad from the clutches of Harnaakash; God 
protects in His sanctuary. ||2|| 
ਕਵਨ ਕਵਨ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹੀਐ ਹਿਰ ਕੀਏ ਪਿਤਤ ਪਵੰਨਾ ॥ 
What can I say about those, who have been saved; God 



changes the sinners to sacred. 
ਓਹੁ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਿਥ ਚਮੁ ਚਮਰੇ ਹਿਰ ਉਧਿਰਓ ਪਿਰਓ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
Ravi Daas, the leather-worker, who worked with hides and 
carried dead animals was saved, by entering  Lord’s 
sanctuary. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਹਮ ਪਾਪੀ ਰਾਖੁ ਪਪਨਾ ॥ 
O God, merciful to the meek, bestowal of salvation to His 
devotees; please preserve my honor of the sinner.        
ਹਿਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸੰਨਾ ॥੪॥੧॥ 
O Lord, make me the slave of slaves; servant Nanak is the 
slave of Your slaves. ||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla:   
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥ 
I am fool, idiot and ignorant; I seek Your sanctuary, O primal 
being, Lord;   
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥ 
Be kind and save me O Lord. I am a virtueless stone. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥ 
O my mind, recite God’s name. 
ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹੋਿਰ ਿਤਆਗਹੁ ਿਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Obtain God’s sublime essence through guru’s teachings and 
give up useless deeds. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਿਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਿਨਰਗੁਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥ 
God saves His devotees. I sing Your praises, please save the  
virtueless. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਵਡੇ ਕਰੰਮਾ ॥੨॥ 
I have none but You O my Lord. I the fortunate recite God. ||2|| 
ਨਾਮਹੀਨ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਤੇ ਿਤਨ ਵਡ ਦੂਖ ਸਹੰਮਾ ॥ 
The life of the self-willed is cursed. They suffer severe pain. 
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥ 
The unfortunate with bad deeds,  take birth again and again. 
||3|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਿਰ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥ 
God’s name is the support of His servants. It is pre-ordained 
due to good deeds. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਜਨੰਮਾ ॥੪॥੨॥ 
The guru implanted God’s name in servant Nanak. His life is 
fruitful. ||4||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 



ਹਮਰਾ ਿਚਤੁ ਲੁਭਤ ਮੋਿਹ ਿਬਿਖਆ ਬਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਭਰਾ ॥ 
My mind is filled with greed, false attachment and ill-will. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਨ ਸਕਹ ਪਰ੍ਭ ਹਮ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੁਗਧ ਤਰਾ ॥੧॥ 
I cannot serve You, O God; I am ignorant; how can I swim 
across? ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਾ ॥ 
O my mind, recite the name of God the Lord of men. 
ਜਨ ਊਪਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਰ ਪਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mortal met the guru by God’s grace and attained 
salvation. ||1||Pause|| 
ਹਮਰੇ ਿਪਤਾ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਜਸੁ ਕਰਾ ॥ 
O my father, my Lord and master, please bless me that I sing 
Your praises. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੈ ਸੰਿਗ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਿਜਉ ਸੰਿਗ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਤਰਾ ॥੨॥ 
Those who are attached to You are saved, like iron floats with 
wood. ||2|| 
ਸਾਕਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਿਤ ਮਿਧਮ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵ ਨ ਕਰਾ ॥ 
Those who do not serve God are faithless, ignorant with low 
intellect. 
ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੁਹਚਾਰੀ ਓਇ ਜਨਿਮ ਮੁਏ ਿਫਿਰ ਮਰਾ ॥੩॥ 
They are unlucky bad character. They keep taking birth and 
death again and again. ||3|| 
ਿਜਨ ਕਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰ ਸਰਾ ॥ 
Whom You unite with You O Lord; bathe in guru’s pool and 
become content. 
ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਈ ਹਿਰ ਭਿਜਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਪਰਾ ॥੪॥੩॥ 
The filth of ill-will departs reciting God and attains salvation O 
Nanak. ||4||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥ 
Come, O saints my brothers. Let us speak the sermon of the 
Lord. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹੈ ਕਲਜੁਿਗ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਤਰਹੁ ॥੧॥ 
God’s name is the boat in today’s age; that saves through the 
boatman guru’s teachings. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਗੁਣ ਹਿਰ ਉਚਰਹੁ ॥ 
O my mind, praise God by saying God God. 
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ਮਸਤਿਕ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਪਾਿਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Due to pre-ordained destiny sing God’s praises in devotee’s 
company and attain salvation. ||1||Pause|| 
ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਿਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਤਮੁ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਜਨ ਕਰਹੁ ॥ 
God’s sublime essence is in the body; it is realized through 
guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਮਿਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥ 
Serving the true guru visualizes God, drink nectar in his 
refuge. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਚਾਿਖ ਿਦਖਹੁ ॥ 
Reciting God’s name is very sweet. Taste it O saints; 
ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਿਤਨ ਿਬਸਰੇ ਸਿਭ ਿਬਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥ 
God’s sublime essence tastes sweet through guru’s teachings. 
All other tastes are eliminated attaining God’s taste. ||3|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ॥ 
Reciting God’s name attains Godly taste. Serve the Lord O 
saints. 
 ਚਿਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਜਹੁ ॥੪॥੪॥ 
The four great blessings are obtained through guru’s teachings 
reciting God O Nanak. ||4||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਜਪੈਨੀ ॥ 
Anyone, from any class - Kh’shaatriya, Brahman, Soodra or 
Vaishya - can say the mantra to recite God. 
ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਪੂਜਹੁ ਿਨਤ ਸੇਵਹੁ ਿਦਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥੧॥ 
Worship the guru as the supreme Lord; serve Him day and 
night. ||1|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨੈਨੀ ॥ 
O humble servants of the Lord, see the true guru with your 
eyes. 
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰਮਿਤ ਬੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥    
Obtain the reward of your choice by saying God through guru’s 
teachings. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਉਪਾਵ ਿਚਤਵੀਅਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਿਜ ਬਾਤ ਹੋਵੈਨੀ ॥ 
We may think various ways, but only happens what has to 
happen. 
ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜ ਮੇਰੈ ਿਚਿਤ ਨ ਿਚਤੈਨੀ ॥੨॥ 
Everyone longs for his good. He who does it, we do not even 
imagine. ||2|| 
ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਏਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ॥ 



So renounce the clever thinking O godly person; that is hard to 
do. 
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੁ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਲੈਨੀ ॥੩॥ 
Recite God’s name day and night through guru’s teachings. 
||3|| 
ਮਿਤ ਸੁਮਿਤ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਤੈਨੀ ॥ 
Good or bad thinking is in Your control O Lord. You are the 
Lord of us mortals. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥ 
O God, O Creator Lord of servant Nanak, as You wish, so I 
speak. ||4||5|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਿਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨੰਦੇ ॥ 
I worship the source of joy, the sublime primal being all the 
time with love. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਿਣ ਚੁਕਾਈ ਸਿਭ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ ॥੧॥ 
The justice of destiny and devil of death have no control over 
me. ||1|| 
ਜਿਪ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦੇ ॥ 
O mind, recite the name of the Lord of the universe. 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The fortunate found the guru and sings God’s praises with 
love. ||1||Pause|| 
ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਧਕ ਿਵਿਚ ਮਾਇਆ ਿਫਰਿਹ ਿਫਰੰਦੇ ॥ 
The foolish faithless are slave of the worldly wealth. They 
wander engrossed in worldly wealth. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਤ ਿਕਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਿਜਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ॥੨॥ 
They wander burning in greed like the ox around the oil mill. 
||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦੇ ॥ 
The guru-willed attain salvation by serving. The fortunate do 
the service. 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸਿਭ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ॥੩॥ 
Those who recite God, attain the reward. Their worldly bonds 
are broken. ||3|| 
ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਗੋਿਵੰਦੇ ॥ 
God is master, the servant and the Lord of the universe. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਿਤਵੈ ਰਹੰਦੇ ॥੪॥੬॥ 
O servant Nanak, everything happens by God’s grace. He 



keeps us as he pleases. ||4||6|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥ 
Raag Bilaaval, Fourth Mahalla, Partaal, Thirteenth House: 
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੋ ॥ 
O brother, say God’s name; the savior of the sinners. 
ਹਿਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਾਰਨੋ ॥ 
The Lord emancipates his saints and devotees. 
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ਹਿਰ ਭਿਰਪੁਰੇ ਰਿਹਆ ॥ 
God is omnipresent. 
ਜਿਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ 
He abides in water and land. 
ਿਨਤ ਗਾਈਐ ਹਿਰ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Sing His praises all the time, will eliminate your sufferings. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
God has made my life fruitful. 
ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਹਿਰ ਦੂਖ ਿਬਸਾਰਨਹਾਰਾ ॥ 
I recite God the dispeller of pain. 
ਗੁਰੁ ਭੇਿਟਆ ਹੈ ਮੁਕਿਤ ਦਾਤਾ ॥ 
I surrendered to the guru the bestowal of salvation. 
ਹਿਰ ਕੀਈ ਹਮਾਰੀ ਸਫਲ ਜਾਤਾ ॥ 
The Lord has made my life’s journey rewarding. 
ਿਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ॥੧॥ 
Joining the holy congregation, I sing praises of the Lord. ||1|| 
ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਰ ਆਸਾ ॥ 
O mortal, place your hopes in the Name of the Lord. 
ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸਾ ॥ 
Your love of duality shall vanish. 
ਿਵਿਚ ਆਸਾ ਹੋਇ ਿਨਰਾਸੀ ॥ 
He who is hopeful and detached; 
ਸੋ ਜਨੁ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਪਾਸੀ ॥ 
Meeting such a person realizes God. 
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ॥ 
Those who sing the praises of God’s name; 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਪਿਗ ਲਾਵਨੋ ॥੨॥੧॥੭॥੪॥੬॥੭॥੧੭॥ 
Servant Nanak falls at their feet. ||2||1||7||4||6||7||17|| 



ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਮੋਹੁ ॥ 
He is attached to what he sees. 
ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਤੋਿਹ ॥ 
How can I meet You, O imperishable God? 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਹੁ ॥ 
Have mercy on me, and show me the way. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਅੰਚਿਲ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ 
Please unite me in the company of devotees. ||1|| 
ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਿਬਿਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
How can I cross over the poisonous world-ocean? 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਪਾਵੈ ਪਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
True guru is the boat to carry us across. ||1||Pause|| 
ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇਇ ॥ 
The worldly wealth shakes us like wind blowing. 
ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਸੇਇ ॥ 
But Lord’s devotees remain ever-stable. 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰਾ ॥ 
They remain unaffected by pleasure and pain. 
ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਆਿਪ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰਾ ॥੨॥ 
The guru is the protector over their heads. ||2|| 
ਪਾਇਆ ਵੇੜੁ ਮਾਇਆ ਸਰਬ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥ 
The worldly wealth coils around like a poisonous snake. 
ਹਉਮੈ ਪਚੇ ਦੀਪਕ ਦੇਿਖ ਪਤੰਗਾ ॥ 
The moth burns to death in ego of seeing the light. 
ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥ 
God cannot be realized by doing all kind of makeup. 
ਜਾ ਹੋਇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਵੈ ॥੩॥ 
When God is kind, He unites us with the guru. ||3|| 
ਹਉ ਿਫਰਉ ਉਦਾਸੀ ਮੈ ਇਕੁ ਰਤਨੁ ਦਸਾਇਆ  
I wander around sad, seeking one priceless jewel. 
ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ਿਮਲੈ ਨ ਉਪਾਇਆ ॥ 
This priceless jewel cannot be obtained by any efforts. 
ਹਿਰ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਲਾਲੁ ॥ 
That jewel is in the temple of the Lord. 
ਗੁਿਰ ਖੋਿਲਆ ਪੜਦਾ ਦੇਿਖ ਭਈ ਿਨਹਾਲੁ ॥੪॥ 



The guru lifted my veil and I became content by seeing. ||4|| 
ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥ 
Whoever tasted it, enjoys the flavor; 
ਿਜਉ ਗੰੂਗਾ ਮਨ ਮਿਹ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥ 
He is like the mute, who enjoys but cannot say. 
ਆਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
I saw the joyful beautiful Lord. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਣ ਆਿਖ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥੧॥ 
Servant Nanak merged with Him singing His praises. ||5||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਕਿਲਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
The divine guru blessed me with eternal happiness. 
ਸੇਵਕੁ ਅਪਨੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ ॥ 
He linked His servant to His service. 
ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਿਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ 
No obstacles block my path, reciting the name of 
unexplainable incomprehensible Lord. ||1|| 
ਧਰਿਤ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 
The soil has been sanctified, singing  His praises. 
ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The sins are eradicated, reciting  the Name of the Lord. 
||1||Pause|| 
ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ ਰਿਵਆ ਆਿਪ ॥ 
He is pervading everywhere; 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 
From the very beginning, and throughout the ages, His glory 
has been honorably manifest. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਨ ਹੋਇ ਸੰਤਾਪੁ ॥੨॥ 
By guru’s grace, sorrow does not touch me. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਲਗੇ ਮਿਨ ਮੀਠੇ ॥ 
Guru’s feet seem sweet to my mind. 
ਿਨਰਿਬਘਨ ਹੋਇ ਸਭ ਥਾਂਈ ਵੂਠੇ ॥ 
He is present everywhere without any difficulty. 
ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ਤੂਠੇ ॥੩॥ 
I found total peace, when the guru was pleased. ||3|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਰਖਵਾਲੇ ॥ 
The supreme Lord has become my savior. 
ਿਜਥੈ ਿਕਥੈ ਦੀਸਿਹ ਨਾਲੇ ॥ 
Wherever I look, I see Him with me. 



ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਖਸਿਮ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, the Lord the master protects and cherishes His 
slaves. ||4||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
You are the treasure of peace, O my beloved God. 
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ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥ 
O Lord Your virtues are unlimited. 
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
I am an orphan, seeking Your sanctuary. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਚਰਨ ਿਧਆਈ ॥੧॥ 
Be kind that I worship Your feet. ||1|| 
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
Be kind and dwell in my mind. 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਲੀਜੈ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am worthless; please attach me to You. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭੁ ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ॥ 
When one misses God; all his sufferings are eliminated. 
ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ॥ 
Lord’s servant does not suffer pain of devil of death. 
ਸਰਬ ਦੂਖ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਨਸੇ ॥ 
All pains are eliminated by reciting God’ name; 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਬਸੈ ॥੨॥ 
In whose heart God abides. ||2|| 
ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Name of God is the support of my mind and body. 
ਿਬਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹੋਵਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ 
Forgetting God’s name, the body shall be reduced to ashes. 
ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ॥ 
When I miss God; all my deeds are fulfilled. 
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ॥੩॥ 
Forgetting the Lord, one begs from everyone. ||3|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
I am in love with the lotus feet of the Lord. 
ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਿਤ ਰੀਿਤ ॥ 
I got rid of all evil ways. 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਤ ॥ 



God’s name is in my mind and body. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak, eternal bliss fills the home of Lord’s devotees. ||4||3|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਿਰ ਗਾਵਣਾ  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Second House,  
To Be Sung To The Tune Of Yaan-Ree-Ay: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੈ ਮਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮੈ ਮਿਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥ 
You are the support of my mind, O my beloved; 
ਅਵਰ ਿਸਆਣਪਾ ਿਬਰਥੀਆ ਿਪਆਰੇ ਰਾਖਨ ਕਉ ਤੁਮ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All other clever tricks are useless, O beloved; You alone are 
my protector. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲਾ ॥ 
Meeting the perfect guru, O beloved, one becomes content. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ॥ 
He, who God is kind to, serves the guru. 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਗੁਰਦੇਉ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
Fruitful is to visualize guru the master, who has all the virtues. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੧॥ 
O Nanak, guru is the supreme, the transcendent Lord; He is 
always with you. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਿਤਨਾ ਕੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 
I live by hearing the praises of those who know their God. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਹ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
They recite and teach God’s name. They are attuned to God’s 
name. 
ਸੇਵਕੁ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਗੈ ਪੂਰੈ ਕਰਿਮ ਕਮਾਵਾ  
I the servant beg to serve Your humble servants. 
 I will serve them to the best of my ability. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੨॥ 
This is Nanak’s prayer: O my Lord. May I visualize Your 
humble servants. ||2|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਅਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਿਜਨਾ ਵਾਸੋ ॥ 
They are said to be fortunate, O beloved, who enjoy the true 
congregation. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੀਐ ਿਨਰਮਲੁ ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੋ ॥ 
Reciting God’s sacred name the mind becomes pure. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਿਪਆਰੇ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣੇ ॥ 



The pains of birth and death are eradicated, O beloved,  
and the fear of the devil of death is ended. 
ਿਤਨਾ ਪਰਾਪਿਤ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ ॥੩॥ 
O Nanak, those who obey God’s will; visualize Him. ||3|| 
ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 
O my lofty, incomparable and infinite Lord, who can know Your 
virtues? 
ਗਾਵਤੇ ਉਧਰਿਹ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰਿਹ ਿਬਨਸਿਹ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ ॥ 
Those who sing and those who listen to your praises are 
saved and all sins are erased. 
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥ 
You save the beasts, demons and fools, and even stones are 
carried across. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥੪॥੧॥੪॥ 
Slave Nanak seeks Your refuge; he praises You forever. 
||4||1||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਿਤਆਿਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਓ ॥ 
Renounce the tasteless water of corruption,  
O my companion, and drink essence of God’s name. 
ਿਬਨੁ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁਿਡ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਜੀਓ ॥ 
Without tasting the nectar, all have drowned; their souls did 
not find happiness. 
ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨ ਸਕਿਤ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾ ਦਾਸੀ ਥੀਓ ॥ 
You have no honor, glory or power;  become the slave of 
devotees. 
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ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪੁਨੈ ਕੀਓ ॥੧॥ 
O Nanak, those approved by God; are admired. ||1|| 
ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਿਚਤ ਭਰ੍ਮੁ ਸਖੀਏ ਿਮਰ੍ਗ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਦਰ੍ੁਮ ਛਾਇਆ ॥ 
Seeing worldly wealth deludes the mind, O my friend;  
like the deer seeing the mirage or the transitory shade of a 
tree. 
ਚੰਚਿਲ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਤੀ ਸਖੀਏ ਅੰਿਤ ਤਿਜ ਜਾਵਤ ਮਾਇਆ ॥ 
Worldly pleasure is fickle, it does not go with you, 
 O my companion; in the end, it will leave you. 
ਰਿਸ ਭੋਗਣ ਅਿਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ ਇਨ ਸੰਿਗ ਸੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Enjoyment of extreme pleasures and beauty, no one finds 
peace this way. 



ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਹਿਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਖੀਏ ਨਾਨਕ ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੨॥ 
Blessed are the humble devotees O friend O Nanak who recite 
God’s name. ||2|| 
ਜਾਇ ਬਸਹੁ ਵਡਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਸਮਾਈਐ ॥ 
O my fortunate companion: go and join the company of the 
saints. 
ਤਹ ਦੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਿਬਆਪੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥ 
There, the pain, hunger or disease will not afflict you;  
attune to the love of Lord’s lotus feet. 
ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਿਨਹਚਲੁ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥ 
There is no birth or death, no coming or going in reincarnation, 
 when you enter the sanctuary of the eternal Lord. 
ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹੁ ਨ ਮੋਹੁ ਿਬਆਪੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ॥੩॥ 
Love, separation or worldly attachments do not trouble you, 
 O Nanak, when you recite One Lord. ||3|| 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਿਰ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਿਪਆਰੇ ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
God pierces your mind by His grace o beloved, you intuitively 
are imbued by His love. 
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
My bed is embellished, meeting with my beloved; I sing His 
praises in joy. 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਨ ਇਛ ਪੁਜਾਏ ॥ 
O my friends and companions, I am imbued with Lord’s love; 
 the desires of my mind and body are fulfilled. 
ਨਾਨਕ ਅਚਰਜੁ ਅਚਰਜ ਿਸਉ ਿਮਿਲਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੨॥੫॥ 
O Nanak, the amazing merged with amazing.  
What can anyone say about it? ||4||2||5|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
The entire universe is the form of  one Lord. 
ਆਪੇ ਬਨਜੁ ਆਿਪ ਿਬਉਹਾਰਾ ॥੧॥ 
He is the trade, and He is the trader. ||1|| 
ਐਸੋ ਿਗਆਨੁ ਿਬਰਲੋ ਈ ਪਾਏ ॥ 
Only a few obtain such wisdom. 
ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਐ ਤਤ ਿਦਰ੍ਸਟਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Wherever I go, I see Him there. ||1||Pause|| 



ਅਿਨਕ ਰੰਗ ਿਨਰਗੁਨ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥ 
He is manifested in many forms, yet absolute in one form. 
ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ ॥੨॥ 
He is water and the waves. ||2|| 
ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰੁ ਆਪਿਹ ਸੇਵਾ ॥ 
He is the temple, He is the worship service. 
ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥੩॥ 
He is the worshipper, He is the idol. ||3|| 
ਆਪਿਹ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ॥ 
He is Yoga; He is the process. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ॥੪॥੧॥੬॥ 
Nanak’s God is forever liberated. ||4||1||6|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਆਿਪ ਉਪਾਵਨ ਆਿਪ ਸਧਰਨਾ ॥ 
He creates, He supports. 
ਆਿਪ ਕਰਾਵਨ ਦੋਸੁ ਨ ਲੈਨਾ ॥੧॥ 
He causes all to act; yet He takes no blame. ||1|| 
ਆਪਨ ਬਚਨੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ॥ 
He is the teaching, He is the teacher. 
ਆਪਨ ਿਬਭਉ ਆਪ ਹੀ ਜਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
He is the wealth, He is the enjoyer. ||1||Pause|| 
ਆਪ ਹੀ ਮਸਿਟ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਨਾ ॥ 
He is silent, He is the speaker. 
ਆਪ ਹੀ ਅਛਲੁ ਨ ਜਾਈ ਛਲਨਾ ॥੨॥ 
He cannot be cheated; He is beyond cheating. ||2|| 
ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਿਪ ਪਰਗਟਨਾ ॥ 
He is hidden, He is manifest. 
ਆਪ ਹੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਆਿਪ ਅਿਲਪਨਾ ॥੩॥ 
He abides in everyone yet hidden. ||3|| 
ਆਪੇ ਅਿਵਗਤੁ ਆਪ ਸੰਿਗ ਰਚਨਾ ॥ 
He is absolute, He is with the universe. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸਿਭ ਜਚਨਾ ॥੪॥੨॥੭॥ 
Says Nanak, all are beggars of God. ||4||2||7|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਿਜਨਿਹ ਬਤਾਇਆ ॥ 
He shows the path to the lost. 
ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
Such a guru is found by good fortune. ||1|| 
ਿਸਮਿਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥ 



O my mind recite God’s name in your mind. 
ਬਿਸ ਰਹੇ ਿਹਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The beloved feet of the guru abide in my heart. ||1||Pause|| 
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ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ 
The mind is engrossed in lust, anger, greed and emotional 
attachment. 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਮੁਕਿਤ ਗੁਿਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥ 
Breaking my bonds, the guru has liberated me. ||2|| 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਿਮ ਫੁਿਨ ਮੂਆ ॥ 
Experiencing pain and pleasure, one is born, only to die again. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਿਰ ਆਸਰ੍ਮੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 
Lotus feet of the guru bring peace and shelter. ||3|| 
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world is drowning in the ocean of fire. 
ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥ 
O Nanak, holding me by the arm, the guru has saved me. 
||4||3||8|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥ 
I offer my body, mind, wealth and everything to my Lord. 
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨਾ ॥੧॥ 
What is the wisdom, by which I recite God’s name. ||1|| 
ਕਿਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗਿਨ ॥ 
With this hope, I have come to beg from God. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seeing you my yard becomes admirable. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਬਹੁਤੁ ਬੀਚਾਰਉ ॥ 
Trying several methods, I reflect deeply on the Lord. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਇਸੁ ਮਨਿਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥ 
In the company of devotees, this mind is saved. ||2|| 
ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਸੁਰਿਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
I have no intelligence, wisdom, common sense or cleverness. 
ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਿਮਲਾਈ ॥੩॥ 
I meet You, only by Your grace. ||3|| 
ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
My eyes are content, visualizing my Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥ 
Says Nanak, such a life is fruitful. ||4||4||9|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਸਾਿਥ ਨ ਮਾਇਆ ॥ 
Mother, father, children and wealth, will not go with you. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਭੁ ਦੂਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੧॥ 
All sufferings are eradicated in the company of devotees. ||1|| 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਮਿਹ ਆਪੇ ॥ 
God is pervading and permeating all. 
ਹਿਰ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਦੁਖੁ ਨ ਿਵਆਪੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Recite God with your tongue, the sufferings will not trouble 
you. ||1||Pause|| 
ਿਤਖਾ ਭੂਖ ਬਹੁ ਤਪਿਤ ਿਵਆਿਪਆ ॥ 
One who is afflicted by the terrible fire of thirst and desire? 
ਸੀਤਲ ਭਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਜਾਿਪਆ ॥੨॥ 
Become soothed by saying God God God. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਜਤਨ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
By millions of efforts, peace is not obtained; 
ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 
The mind is satisfied by singing the praises of the Lord. ||3|| 
ਦੇਹੁ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
Please bless me with worship, O God, O searcher of hearts. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੫॥੧੦॥ 
This is Nanak’s prayer, O Lord. ||4||5||10|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ 
By good fortune, the perfect guru is found. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ 
Meeting with the devotees, recite God’s name. ||1|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ ॥ 
O supreme Lord, I seek Your sanctuary. 
ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੈ ਭਜੁ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meditating on guru’s feet, sinful acts are erased. ||1||Pause|| 
ਅਵਿਰ ਕਰਮ ਸਿਭ ਲੋਕਾਚਾਰ ॥ 
All other rituals are just worldly affairs; 
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥੨॥ 
Joining the company of devotees, one is saved. ||2|| 
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
One may contemplate the Simritees, Shaastras and Vedas; 
ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਿਜਤੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥੩॥ 
But only reciting God’s name attains salvation. ||3|| 



ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀਐ ॥ 
Be kind to servant Nanak, O God, 
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਿਮਲੈ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥੪॥੬॥੧੧॥ 
Bless him with the dust of the feet of devotees, that he may be 
saved. ||4||6||11|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਚੀਨਾ ॥ 
I contemplate guru’s teachings in my heart; 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਆਸੀਨਾ ॥੧॥ 
All my hopes and desires are fulfilled. ||1|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਕੀਨਾ ॥ 
The faces of the humble saints are radiant and bright; 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
By His grace God bestowed His name on them. ||1||Pause|| 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨਾ ॥ 
He took them out of the deep dark hole. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ਗਟੀਨਾ ॥੨॥ 
They are admired in the whole world. ||2|| 
ਨੀਚਾ ਤੇ ਊਚ ਊਨ ਪੂਰੀਨਾ ॥ 
He elevates the lowly and fills the empty. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਲੀਨਾ ॥੩॥ 
They receive the supreme, sublime essence of God’s name. 
||3|| 
ਮਨ ਤਨ ਿਨਰਮਲ ਪਾਪ ਜਿਲ ਖੀਨਾ ॥ 
The mind and body become pure and the sins are burnt to 
ashes. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਪਰ੍ਸੀਨਾ ॥੪॥੭॥੧੨॥ 
Says Nanak, God is pleased with me. ||4||7||12|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਿਹ ਮੀਤਾ ॥ 
All desires are fulfilled, O my friend, 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ ॥੧॥ 
Lovingly attaching your mind to  Lord’s lotus feet; ||1|| 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਧਆਵਤ ॥ 
I praise those who recite God.    
ਜਲਿਨ ਬੁਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The fire of desire is quenched, singing the praises of the Lord. 
||1||Pause|| 



ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵਤ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
The life of the fortunate becomes fruitful. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਰਾਮਿਹ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥ 
Those, who are attuned to God through devotee’s company; 
||2|| 
ਮਿਤ ਪਿਤ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਿਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥ 
Wisdom, honor, wealth, peace and celestial bliss are attained, 
if one  
does not forget the Lord of supreme joy, even for an instant. 
||3|| 
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥ 
My mind is very thirsty for visualizing God. 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥ 
Says Nanak, O God, I seek Your sanctuary. ||4||8||13|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਸਭ ਗੁਣਹ ਿਬਹੂਨਾ ॥ 
I am worthless, lacking all virtues. 
ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥ 
Bless me with Your grace and make me Your Own. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰ ਗੋਪਾਿਲ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
My mind and body are embellished by the Lord of the world. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭੁ ਘਰ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By His grace, God has come into my heart. ||1||Pause|| 
ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥ 
He is the life and protector of His devotees, the destroyer of 
fear. 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਬ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ॥੨॥ 
Now, I have been carried across the world-ocean. ||2|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਬੇਿਦ ਲੇਿਖਆ ॥ 
It is God’s way to purify sinners, say the Vedas. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੋ ਨੈਨਹੁ ਪੇਿਖਆ ॥੩॥ 
I have seen the supreme Lord with my eyes. ||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਰ੍ਗਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 
In the company of devotees, the Lord has become manifest. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿਭ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੪॥੯॥੧੪॥ 
O slave Nanak, all pains are relieved. ||4||9||14|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਕਵਨੁ ਜਾਨੈ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਹ੍ਰ੍ੀ ਸੇਵਾ ॥ 
Who can know the value of serving You O God? 



ਪਰ੍ਭ ਅਿਵਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥ 
God is imperishable, invisible and incomprehensible. ||1|| 
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪਰ੍ਭ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥ 
His virtues are infinite; God is profound and unfathomable. 
ਊਚ ਮਹਲ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
The mansion of God, my Lord my Master, is lofty and high. 
ਤੂ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are unlimited, O my Lord and Master. ||1||Pause|| 
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥ 
There is no other than One God. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਅਪਨੀ ਪੂਜਾ ॥੨॥ 
You alone know Your worship. ||2|| 
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਤ ਭਾਈ ॥ 
No one can do anything, O brother. 
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਦੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Whom God blesses obtains His name. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ॥ 
Says Nanak, that humble being who pleases God; 
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੧੫॥ 
He finds God, the treasure of virtues. ||4||10||15|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਿਖਆ ॥ 
He protects in mother’s womb by His grace. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਛੋਿਡ ਿਬਿਖਆ ਫਲੁ ਚਾਿਖਆ ॥੧॥ 
Forgetting the sublime essence of the Lord, you taste a 
poisonous fruit. ||1|| 
ਭਜੁ ਗੋਿਬਦ ਸਭ ਛੋਿਡ ਜੰਜਾਲ ॥ 
Worship the Lord of the universe and renounce all 
entanglements. 
ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਸੰਘਾਰ ੈਮੂੜੇ ਤਬ ਤਨੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਬੇਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When the devil of death comes to kill you, O fool, then your 
 body will be destroyed and disgraced. ||1||Pause|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਪਨਾ ਕਿਰ ਥਾਿਪਆ ॥ 
You think your body, mind and wealth are your. 
ਕਰਨਹਾਰੁ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਜਾਿਪਆ ॥੨॥ 
You never recite the name of the Creator at all. ||2|| 
ਮਹਾ ਮੋਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਿਰਆ ॥ 
You have fallen into the deep dark pit of worldly attachments. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮਾਇਆ ਪਟਿਲ ਿਬਸਿਰਆ ॥੩॥ 



Caught in the illusion of worldly wealth and forgot the supreme 
Lord. ||3|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ॥ 
The fortunate sing God’s praises. 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੧੬॥ 
In the society of saints, they find God O Nanak. ||4||11||16|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥ 
Mother, father, children, relatives and siblings 
ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 
O Nanak, only the supreme Lord is our support. ||1|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ ॥ 
He blesses us with peace, contentment and joy. 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਿਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਿਹ ਨ ਗਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru, whose sermon is perfect; has many 
 virtues that cannot be counted. ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ॥ 
God makes all arrangements. 
ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੇ ॥੨॥ 
Reciting God, all desires are fulfilled. ||2|| 
ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
He is the bestowal of wealth, faith, pleasure and liberation. 
Page 806   
ਪੂਰੀ ਭਈ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਬਧਾਤਾ ॥੩॥ 
Reciting the name of the Lord of destiny, my desire is fulfilled. 
||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਿਕ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣਆ ॥ 
In the company of devotees, Nanak enjoys Lord’s love.  
ਘਿਰ ਆਇਆ ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਆਿਣਆ ॥੪॥੧੨॥੧੭॥ 
He returned home, with the perfect guru. ||4||12||17|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਰ੍ਬ ਿਨਧਾਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All treasures come from the perfect  guru. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਰ ਜੀਵੇ ॥ 
The mortal lives by reciting God’s name. 
ਮਿਰ ਖੁਆਰੁ ਸਾਕਤ ਨਰ ਥੀਵੇ ॥੧॥ 
The faithless dies in shame and misery. ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥ 
Name of the Lord is my protector. 



ਝਖ ਮਾਰਉ ਸਾਕਤੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੨॥ 
The faithless talks nonsense. ||2|| 
ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਪਚਿਹ ਘਨੇਰੇ ॥ 
Slandering others, many have been ruined. 
ਿਮਰਤਕ ਫਾਸ ਗਲੈ ਿਸਿਰ ਪੈਰੇ ॥੩॥ 
Their necks, heads and feet are tied by death’s noose. ||3|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿਹ ਜਨ ਨਾਮ ॥ 
Says Nanak, the humble devotees recite God’s name; 
ਤਾ ਕੇ ਿਨਕਿਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾਮ ॥੪॥੧੩॥੧੮॥ 
Devil of death does not approach them. ||4||13||18|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Fourth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਿਮਲਉ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ॥ 
What cause will lead me to meet my God? 
ਪਲੁ ਪਲੁ ਿਨਮਖ ਸਦਾ ਹਿਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥ 
Each and every moment I recite God. ||1|| 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਿਨਤ ਿਧਆਵਉ ॥ 
I recite continuously the lotus feet of God. 
ਕਵਨ ਸੁ ਮਿਤ ਿਜਤੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
What wisdom will lead me to realize my beloved? ||1||Pause|| 
ਐਸੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
Please, bless me with such blessing, O my God, 
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਿਬਸਰੁ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥ 
That Nanak may never forget You. ||2||1||19|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਏ ॥ 
In my heart, I recite Lord’s lotus feet. 
ਰੋਗ ਗਏ ਸਗਲੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ 
Disease is gone, I found total peace. ||1|| 
ਗੁਿਰ ਦੁਖੁ ਕਾਿਟਆ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ 
The guru relieved my sufferings by his grace. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My birth became fruitful, and my life approved. ||1||Pause|| 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਪਰ੍ਭ ਬਾਨੀ ॥ 
God’s sacred unexplainable sermon is realized. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਜੀਵੇ ਿਗਆਨੀ ॥੨॥੨॥੨੦॥ 
Says Nanak the divine persons live by reciting God. ||2||2||20|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਾਂਿਤ ਪਾਈ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੇ ॥ 
I obtained peace by the grace of the perfect guru. 
ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Peace and joy have welled up, and divine music plays. 
||1||Pause|| 
ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਿਬਨਾਸੇ ॥ 
Sufferings, sins and worries have been dispelled. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਨਾਸੇ ॥੧॥ 
Reciting God all sins departed. ||1|| 
ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਿਮਿਲ ਸੰੁਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 
Join together, O beautiful soul-brides, celebrate and be happy. 
ਗੁਿਰ ਨਾਨਿਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥੩॥੨੧॥ 
Guru saved my honor O Nanak. ||2||3||21|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਧਰ੍ੋਹ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਬੰਧਿਨ ਬਾਿਧਆ ਅਿਤ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
Intoxication of attachments, love of worldly wealth and enmity 
are all useless.   
ਿਦਨੁ ਿਦਨੁ ਿਛਜਤ ਿਬਕਾਰ ਕਰਤ ਅਉਧ ਫਾਹੀ ਫਾਥਾ ਜਮ ਕੈ ਜਾਲ ॥੧॥ 
Day by day, his life is winding down; practicing sin and  
corruption, he is trapped by the noose of death. ||1|| 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
I seek Your sanctuary, O God, merciful to the meek. 
ਮਹਾ ਿਬਖਮ ਸਾਗਰੁ ਅਿਤ ਭਾਰੀ ਉਧਰਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਰਵਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have crossed over the terrible world-ocean, with the  
dust of devotees in their company. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲ ॥ 
O God, giver of peace, all-powerful Lord, my soul, body and 
wealth are Yours. 
ਭਰ੍ਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਹੁ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਸਦਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥੨॥੪॥੨੨॥ 
Please, break my bonds of doubt, O transcendent Lord, 
 forever kind God of Nanak. ||2||4||22|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਅਨੰਦੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰਆ ॥ 
The transcendent Lord brought bliss to all; He confirmed His 
Natural way. 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਬਗਸੇ ਸਿਭ ਪਰਵਾਿਰਆ ॥੧॥ 
He became kind to the humble devotees, the whole family 
became happy. ||1|| 



ਕਾਰਜੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
The true guru resolved my affairs. 
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ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਿਲਆਣ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May God live forever who confirmed peace, joy and salvation? 
||1||Pause|| 
ਵਣ ਿਤਰ੍ਣ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਹਿਰਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥ 
The forests, meadows and the universe have blossomed.  
The whole creation is taken care of. 
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਿਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥ 
Nanak obtained the fruit of his desire; his desires are fulfilled. 
||2||5||23|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਹੋਵਤ ਦਇਆਲੁ ॥ 
One who is blessed by the Lord; 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਕਾਟੈ ਸੋ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God eliminates death. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਜੀਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥ 
Worship God in the company of devotees. 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੂਟੈ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥ 
Singing praises of the Lord, the trap of the devil of death is 
broken. ||1|| 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਪੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
He is the true guru, and He is the caretaker. 
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੨॥੬॥੨੪॥ 
Nanak begs for the dust of the feet of devotees. ||2||6||24|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਮਿਹ ਿਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥ 
Water your mind with the name of the Lord. 
ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ 
Night and day, sing the praises of the Lord. ||1|| 
ਐਸੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
Be in such love, O my mind; 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Realize God close by twenty-four hours a day; ||1||Pause|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਭਾਗ ॥ 
Says Nanak, one who has such pure destiny 
ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥ 
His mind is attached to Lord’s feet. ||2||7||25|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 
The disease is gone; God eliminated it. 
ਨੀਦ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਜ ਘਰੁ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I sleep in peace, I am content. ||1||Pause|| 
ਰਿਜ ਰਿਜ ਭੋਜਨੁ ਖਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
Eat your fill, O my brother. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਿਧਆਈ ॥੧॥ 
Recite God’s sacred name in your mind. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਰਨਾਈ ॥ 
Nanak has entered the sanctuary of the perfect guru; 
ਿਜਿਨ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੮॥੨੬॥ 
He who preserved the honor of His name; ||2||8||26|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਿਰ ਦੀਨੇ ਅਸਿਥਰ ਘਰ ਬਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru made my home and property permanent. ||Pause|| 
ਜੋ ਜੋ ਿਨੰਦ ਕਰੈ ਇਨ ਿਗਰ੍ਹਨ ਕੀ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 
Whoever slanders these homes; is pre-destined by the Creator 
to be destroyed. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਜਾ ਕੋ ਸਬਦੁ ਅਖੰਡ ਅਪਾਰ ॥੨॥੯॥੨੭॥ 
Slave Nanak seeks God’s refuge; His teachings are eternal 
and infinite. ||2||9||27|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਸਗਲੇ ਗਏ ਿਬਨਸੇ ਤੇ ਰੋਗ ॥ 
The sickness of fever and worry are eradicated. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਤੂ ਬਖਿਸਆ ਸੰਤਨ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The supreme Lord has blessed you, so enjoy the happiness o 
saints. ||Pause|| 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤੇਰੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਆਰੋਗ  
All joy wells up in your society; your mind and body are 
healthy. 
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਿਨਤ ਰਾਮ ਕੇ ਇਹ ਅਵਖਦ ਜੋਗ ॥੧॥ 
So sing God’s praise forever. This is the way of worship. ||1|| 
ਆਇ ਬਸਹੁ ਘਰ ਦੇਸ ਮਿਹ ਇਹ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ  
Go and live in such a place where good deeds take you. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਲਿਹ ਗਏ ਿਬਓਗ ॥੨॥੧੦॥੨੮॥ 
O Nanak, God is pleased with you; your time of separation 
ended. ||2||10||28|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 



ਕਾਹੂ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ 
Nothing goes with you. The worldly wealth is useless 
entanglement. 
ਊਿਠ ਿਸਧਾਰੇ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਸੰਤਨ ਕੈ ਿਖਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Even the emperors have to die; that is what the saints think; 
||Pause|| 
ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਉ ਿਬਨਸਨਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਢਾਲ ॥ 
To eliminate the ill-will is the protecting shield of destiny. 
ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨਮਿਹ ਮਰਿਹ ਿਬਿਖਆ ਿਬਕਰਾਲ ॥੧॥ 
Those who do useless sinful deeds are born in many life’s, 
only to die again. ||1|| 
ਸਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿਹ ਿਨਤ ਜਪਿਹ ਗੁਪਾਲ  
God’s devotee speaks the truth; worship God; 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਹਿਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ॥੨॥੧੧॥੨੯॥ 
Reciting God’s name with love attains salvation O Nanak. 
||2||11||29|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਅਨੰਦ ਸੂਖ ਪੂਰੇ ਗੁਿਰ ਦੀਨ ॥ 
The perfect guru blessed me with peace and thinking in 
trance. 
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਗੁਣ ਚੀਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is always my helper and companion; I contemplate His 
sacred virtues. ||Pause|| 
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ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਤਰ੍ ਮਿਹ ਲੋਚਿਹ ਸਿਭ ਜੀਆ ॥ 
Everyone in the world yearns for honor. 
ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਭੂ ਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਥੀਆ ॥੧॥ 
When the guru the God is pleased, no hindrance comes on the 
way. ||1|| 
ਜਾ ਕਾ ਅੰਗੁ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾਸ ॥ 
One who has the Lord on his side; everyone becomes his 
slave. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਿਡਆਈਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥੨॥੧੨॥੩੦॥ 
O Nanak, the guru bestows honor forever. ||2||12||30|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਚਉਪਦੇ  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Fifth House, Chau-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਮਰ੍ਤ ਮੰਡਲ ਜਗੁ ਸਾਿਜਆ ਿਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ॥ 



The world is created like building a house of sand. 
ਿਬਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ ਿਜਉ ਕਾਗਦ ਬੰੂਦਾਰ ॥੧॥ 
It does not take long to destroy it, like the drop of water on the 
paper. ||1|| 
ਸੁਿਨ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਸਿਤ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
Listen o my intelligent mind; contemplate the truth! 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਿਗਰਹੀ ਜੋਗੀ ਤਿਜ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mystics, the seekers, house-holders and Yogis have  
gone leaving their homes behind. ||1||Pause|| 
ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਿਨ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ॥ 
This world is like a dream in the night. 
ਿਦਰ੍ਸਿਟਮਾਨ ਸਭੁ ਿਬਨਸੀਐ ਿਕਆ ਲਗਿਹ ਗਵਾਰ ॥੨॥ 
Whatever you see shall parish. O ignorant, why do you attach 
to it? ||2|| 
ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਿਰ ॥ 
Where are your brothers and friends? Open your eyes and 
see! 
ਇਿਕ ਚਾਲੇ ਇਿਕ ਚਾਲਸਿਹ ਸਿਭ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥੩॥ 
Some have gone; some will go; everyone must take his turn. 
||3|| 
ਿਜਨ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਸੇ ਅਸਿਥਰੁ ਹਿਰ ਦੁਆਿਰ ॥ 
Those who serve the perfect guru, become immortal in God’s 
court. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਮੁਰਾਿਰ ॥੪॥੧॥੩੧॥ 
Servant Nanak is God’s slave; preserve his honor, O Lord. 
||4||1||31|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਲੋਕਨ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਬੈਸੰਤਿਰ ਪਾਗਉ  
Burn away the praises of others. 
ਿਜਉ ਿਮਲੈ ਿਪਆਰਾ ਆਪਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗਉ ॥੧॥ 
When you meet your beloved; talk to him. ||1|| 
ਜਉ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਦਇਆਲ ਹੋਇ ਤਉ ਭਗਤੀ ਲਾਗਉ ॥ 
When God becomes kind, one starts worshipping Him 
ਲਪਿਟ ਰਿਹਓ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਇਹ ਿਤਆਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind clings to worldly desires; meet the guru and eliminate 
it. ||1||Pause|| 
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਅਿਤ ਘਨੀ ਇਹੁ ਜੀਉ ਹੋਮਾਗਉ  
I pray sincerely and offer this soul to Him. 
ਅਰਥ ਆਨ ਸਿਭ ਵਾਿਰਆ ਿਪਰ੍ਅ ਿਨਮਖ ਸੋਹਾਗਉ ॥੨॥ 



I will sacrifice all other riches, for a moment’s union with my 
beloved. ||2|| 
ਪੰਚ ਸੰਗੁ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ ਦੋਖ ਅਰੁ ਰਾਗਉ ॥ 
Through the guru, I got rid of the five thieves, pain and other 
involvement. 
ਿਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਪਰ੍ਗਟ ਭਇਆ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਾਗਉ ॥੩॥ 
I have been enlightened. I remain awake day and night. ||3|| 
ਸਰਿਣ ਸੋਹਾਗਿਨ ਆਇਆ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਉ ॥ 
The blessed soul-bride with a pre-ordained destiny seeks His 
sanctuary. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੩੨॥ 
Says Nanak, One who realizes God attains peace. ||4||2||32|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਿਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਿਜਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ  
The fortunate one is dyed in the color of Lord’s love. 
ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ ॥੧॥ 
This color never gets dirty or stained. ||1|| 
ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ  
The fortunate realizes God with ease. 
ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਿਡਆ ਨਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He obtains celestial peace which never leaves him. 
||1||Pause|| 
ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Old age and death cannot touch him, and he shall not suffer 
pain again. 
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਆਘਾਿਨਆ ਗੁਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥ 
Drinking the nectar, he is satisfied; the guru makes him 
immortal. ||2|| 
ਸੋ ਜਾਨੈ ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
He who tastes the invaluable God’s name knows it. 
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਿਕਆ ਕਿਹ ਮੁਿਖ ਬੋਲਾ ॥੩॥ 
Its value cannot be estimated; what can I say? ||3|| 
ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ 
O supreme Lord; visualizing you is fruitful and your sermon is 
full of virtues.  
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 ਪਾਵਉ ਧੂਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥ 
May I be blessed with the dust of the feet of Your  
slaves; Nanak admires You. ||4||3||33|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਮੋਿਹ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ  
Keep me in your refuge by your grace O God; 
ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥ 
I do not know how to serve You; I am a low-life fool. ||1|| 
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I take pride in You, O my beloved. 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਬਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I the sinner continuously make mistakes; You are the forgiver. 
||1||Pause|| 
ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸੰਖ ਨੀਿਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਨਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 
I make many mistakes daily. You are without mistakes. 
ਦਾਸੀ ਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਆਿਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥ 
I associate with the servants instead of the master; this is my 
fate! ||2|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਹਮ ਅਿਕਰਤਘਨਾਰੇ ॥ 
You bless me with everything by your grace, I am thankless. 
ਲਾਿਗ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਿਸਉ ਨਹ ਿਚਿਤ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥ 
I am attached to Your gifts, but I do not even think of you. ||3|| 
ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥ 
There is none other than You, O Lord, destroyer of other 
affects. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥ 
Says Nanak, I have come to Your sanctuary, O merciful 
 guru; please save the fool.   ||4||4||34|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਿਧਆਈਐ  
Don’t blame anyone else; recite God’s name; 
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਨਾ ਮਨ ਸੋਈ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 
Serving Him, unlimited peace is obtained; O mind, sing His 
praises. ||1|| 
ਕਹੀਐ ਕਾਇ ਿਪਆਰੇ ਤੁਝੁ ਿਬਨਾ ॥ 
O beloved, other than You, who else should I say? 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਅਵਗਨ ਹਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are my merciful Lord; I am filled with faults. ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਰਾਖਹੁ ਿਤਉ ਰਹਾ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਚਾਰਾ  
As You keep so I remain; there is no other way. 
ਨੀਧਿਰਆ ਧਰ ਤੇਰੀਆ ਇਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥ 
You are the support of the unsupported; Your name is my only 



support. ||2|| 
ਜੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲਾ ਮਿਨ ਲੇਤਾ ਮੁਕਤਾ ॥ 
One who accepts Your doing at face value is liberated. 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਤੇਰੀਆ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤਾ ॥੩॥ 
The entire creation is Yours; all are subject to Your ways. ||3|| 
ਚਰਨ ਪਖਾਰਉ ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥ 
I wash Your feet and serve You, if it pleases You, O Lord; 
ਹੋਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫॥੩੫॥ 
Be kind, O merciful God that Nanak  sings Your praises. 
||4||5||35|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਮਰਤੁ ਹਸੈ ਿਸਰ ਊਪਰੇ ਪਸੂਆ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥ 
Death hovers over his head, but the animal does not 
understand. 
ਬਾਦ ਸਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਹ ਮਰਣਾ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥੧॥ 
Entangled in conflict, pleasure and ego, he does not think of 
death. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਆਪਨਾ ਕਾਹੇ ਿਫਰਹੁ ਅਭਾਗੇ  
Serve your guru; why wander around O unfortunate? 
ਦੇਿਖ ਕਸੰੁਭਾ ਰੰਗੁਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਿਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seeing the temporary color of safflower; why are you attached 
to it? ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਪਾਪ ਦਰਬੁ ਕੀਆ ਵਰਤਣ ਕੈ ਤਾਈ  
You commit sins again and again, to gather wealth to spend. 
ਮਾਟੀ ਿਸਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਗਾ ਉਿਠ ਜਾਈ ॥੨॥ 
But dust shall mix with dust; you shall depart naked. ||2|| 
ਜਾ ਕੈ ਕੀਐ ਸਰ੍ਮੁ ਕਰੈ ਤੇ ਬੈਰ ਿਬਰੋਧੀ ॥ 
Those, who you work for; will become your enemies; 
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਭਿਜ ਜਾਿਹਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲਹੁ ਕਰੋਧੀ ॥੩॥ 
They will leave you in the end and let you burn in anger. ||3|| 
ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਸੋਈ ਹੋਆ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮਾ ॥ 
Those, with pre-ordained destiny become servant of servants. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੪॥੬॥੩੬॥ 
Says Nanak, they are free of bonds in guru’s refuge. ||4||6||36|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ  
The cripple crosses over the mountain the fool becomes wise. 
ਅੰਧੁਲੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੂਿਝਆ ਗੁਰ ਭੇਿਟ ਪੁਨੀਤਾ ॥੧॥ 
The blind can see the universe by surrendering to the sacred 



guru. ||1|| 
ਮਿਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 
This is the glory of company of devotees; listen, O my friends. 
ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਿਟ ਅਘ ਹਰੇ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Filth is washed away, millions of sins are eliminated  
and the mind becomes pure. ||1||Pause|| 
ਐਸੀ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਕੀਿਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥ 
Such is the worship of the Lord of the universe; an ant can 
defeat the elephant. 
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਿਤਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥ 
Whoever the Lord makes His own, is blessed with eternity. ||2|| 
ਿਸੰਘੁ ਿਬਲਾਈ ਹੋਇ ਗਇਓ ਿਤਰ੍ਣੁ ਮੇਰੁ ਿਦਖੀਤਾ  
The lion becomes a cat, and the mountain looks like a mole. 
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ਸਰ੍ਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥          
Those who worked for half a shell become rich. ||3|| 
ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਿਹ ਸਕਉ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ॥ 
What greatness of Yours can I describe, O Lord of infinite 
virtues? 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥ 
Please be kind and bless me with Your name; Nanak is at 
Your door. ||4||7||37|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਹੰਬੁਿਧ ਪਰਬਾਦ ਨੀਤ ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ॥ 
He proudly slanders others and is greedy. 
ਲਪਿਟ ਕਪਿਟ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬੇਿਧਆ ਿਮਿਥਆ ਿਬਿਖਆਿਦ ॥੧॥ 
He deceives, steals from other’s house and does other bad 
deeds. ||1|| 
ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਤਰ੍  ਮਿਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥ 
I have seen this with my eyes, by the grace of the perfect guru. 
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਧਨ ਜੋਬਨਾ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਬਾਿਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Power, property, wealth and youth are useless, without God’s 
name. ||1||Pause|| 
ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੰਧਤਾ ਕਾਪਰ ਭੋਗਾਿਦ ॥ 
Beauty, incense, scented oils, beautiful clothes and foods 
ਿਮਲਤ ਸੰਿਗ ਪਾਿਪਸਟ ਤਨ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਿਦ ॥੨॥ 
When they come in contact with the body of the sinner, they 
stink. ||2|| 
ਿਫਰਤ ਿਫਰਤ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਿਖਨ ਭੰਗਨ ਦੇਹਾਿਦ ॥ 



Wandering around, he took birth as a human for a moment. 
ਇਹ ਅਉਸਰ ਤੇ ਚੂਿਕਆ ਬਹੁ ਜੋਿਨ ਭਰ੍ਮਾਿਦ ॥੩॥ 
Losing this opportunity, he must wander through countless 
lifes. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਬਸਮਾਦ 
 By God’s grace, he meets the guru; contemplating God, he is 
amazed. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਤਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥੪॥੮॥੩੮॥ 
He is blessed with peace, poise and bliss, O Nanak, his words 
come true. ||4||8||38|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਿਹਥਾ ਤਰੇ ਸਾਗਰੁ ਜੇਤ ॥ 
The feet of the saints are the boat, to cross over the world-
ocean. 
ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਿਦਆਨ ਮਿਹ ਗੁਿਰ ਦਸੇ ਭੇਤ ॥੧॥ 
The guru shows the way and the lost finds the way in the 
forest. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੇਤ ॥ 
Saying God God God in love of God; 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚੇਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
While standing, sitting and sleeping, say God God God. 
||1||Pause|| 
ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਭਗੇ ਜਬ ਸਾਧਸੰਗੇਤ ॥ 
The five thieves run away, when one joins the company of 
devotees. 
ਪੰੂਜੀ ਸਾਬਤੁ ਘਣੋ ਲਾਭੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੨॥ 
His investment is intact, he earns large profits; he goes home 
with honor. ||2|| 
ਿਨਹਚਲ ਆਸਣੁ ਿਮਟੀ ਿਚੰਤ ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ ॥ 
He becomes eternal, his anxiety is ended and he wavers no 
more. 
ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਨੇਤ ॥੩॥ 
Visualizing God his doubt and ignorance disappeared. ||3|| 
ਗੁਣ ਗਭੀਰ ਗੁਨ ਨਾਇਕਾ ਗੁਣ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤ   
The virtues of our virtuous Lord are profound; how many of 
them can I say? 
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਮਰ੍ੇਤ ॥੪॥੯॥੩੯॥ 
Nanak obtained the nectar of the Lord in devotee’s company. 
||4||9||39|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਿਬਰਥਾਰੀ ॥ 
Life without the company of devotees is useless. 
ਿਮਲਤ ਸੰਿਗ ਸਿਭ ਭਰ੍ਮ ਿਮਟੇ ਗਿਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 
Joining their congregation, all doubts are dispelled, and I am 
emancipated. ||1|| 
ਜਾ ਿਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਿਹ ਉਆ ਿਦਨ ਬਿਲਹਾਰੀ  
I am grateful to the day, when I met the devotees;  
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਜੀਅਰਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I offer my body mind and soul to them forever. ||1||Pause|| 
ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਿਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾਰੀ ॥ 
They made me renounce the ego for good. 
ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਬਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥ 
This mind has become the dust of all and my worldly 
attachment erased. ||2|| 
ਿਨੰਦ ਿਚੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਿਖਨ ਮਿਹ ਜਾਰੀ ॥ 
In an instant, I burnt away the ideas of slander and ill-will 
towards others. 
ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰੁ ਿਨਕਿਟ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥ 
I see, consideration, compassion close by not far. ||3|| 
ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥ 
My body and mind are soothed, and now, I am liberated from 
the world. 
ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥ 
Love, soul, life, wealth and everything are realized O Nanak. 
||4||10||40|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ  
I serve Your slave and wipe his feet with my hair O Lord. 
ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਦੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥ 
I offer my mind to him, and listen to the praises of the 
enjoyable Lord. ||1|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਮਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥ 
Meeting You, my mind will be rejuvenated, please meet me, O 
Merciful Lord. 
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਿਚਤਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am happy reciting the kind God. ||1||Pause|| 
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ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥ 



God’s devotees are the saviors of the world. Touch their feet; 
ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਪਰ੍ਭ ਸੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥ 
Bless me, O God, with the gift of the dust of the feet of the 
saints. ||2|| 
ਉਕਿਤ ਿਸਆਨਪ ਕਛੁ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ  
I have no skill or wisdom, nor any service to my credit. 
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਟਹੁ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥ 
Please, protect me from doubt, fear and emotional attachment, 
 and cut away the noose of death from my neck. ||3|| 
ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
I pray O Lord of mercy, my father! 
ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰੇ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥ 
I sing Your praises in the company of devotee’s O giver of 
peace. ||4||11||41|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਕੀਤਾ ਲੋੜਿਹ ਸੋ ਕਰਿਹ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥ 
Whatever You wish, You do. Without You, there is nothing. 
ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਜਮਦੂਤ ਛਿਡ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
Seeing Your blessing, the devil of death leaves and goes 
away. ||1|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਿਬਨਸੈ ਅਹੰਮੇਵ ॥ 
By Your grace, one is emancipated, and ego is dispelled. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are omnipotent, all powerful O God the guru. ||1||Pause|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਿਜਆ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਕੂਰੁ ॥ 
Searching, I found that everything is false other than God’s 
name. 
ਜੀਵਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭ ਮਨਸਾ ਪੂਰੁ ॥੨॥ 
Devotee’s company attains all pleasures of life; fulfill my desire 
O Lord. ||2|| 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗਿਹ ਿਸਆਨਪ ਸਭ ਜਾਲੀ ॥ 
Whoever You attach to you, so he does. All other clever ideas 
are useless! 
ਜਤ ਕਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਭਰਪੂਰ ਹਹੁ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲੀ ॥੩॥ 
You are pervading everywhere, O my Lord, merciful to the 
meek. ||3|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥ 
I ask for everything from You, but only the fortunate obtain it. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ਪਰ੍ਭ ਜੀਵਾ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧੨॥੪੨॥ 



This is Nanak’s prayer, O God; I live by singing Your praises. 
||4||12||42|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਿਭ ਨਸਨਾ ॥ 
Dwelling in devotee’s company, all sins are erased. 
ਪਰ੍ਭ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਿਤਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਿਭ ਨ ਗਰ੍ਸਨਾ ॥੧॥ 
Attuned to God with love one does not cast in the womb again. 
||1|| 
ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥ 
Saying the name of the Lord of the universe, the tongue 
becomes pure. 
ਮਨ ਤਨ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The mind and body become pure by rehearsing guru’s 
teachings. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤ ਧਰ੍ਾਿਪਆ ਮਿਨ ਰਸੁ ਲੈ ਹਸਨਾ  
Tasting God’s subtle essence one is satisfied; he enjoys doing 
so. 
ਬੁਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸ ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਉਲਿਟ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸਨਾ ॥੨॥ 
The intellect is brightened and illuminated; turning away 
 from the world, the heart-lotus blossoms. ||2||     
ਸੀਤਲ ਸਾਂਿਤ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਸਭ ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ॥ 
He is soothed, peaceful and content; all his thirst is quenched. 
ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਵਤ ਿਮਿਟ ਗਏ ਿਨਰਮਲ ਥਾਿਨ ਬਸਨਾ ॥੩॥ 
Wandering in ten directions is stopped, and one becomes 
pure. ||3|| 
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਆ ਭਏ ਭਰ੍ਮ ਭਸਨਾ ॥ 
The savior Lord saves him, and his doubts are burnt to ashes. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਿਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥ 
Reciting God  and seeing God’s devotees attains peace O 
Nanak. ||4||13||43|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਿਹ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
Carrying water, waving fan over him and grinding flour for His 
devotee  I am happy; 
ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਿਹ ਜਾਲੁ ॥੧॥ 
Burn in the fire your power, property and authority; ||1|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਿਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ॥ 
Touch the feet of the servant of the humble saints. 
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਛੋਡਉ ਿਤਆਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Renounce and abandon the wealthy and the kings. ||1||Pause|| 
ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥ 
The dry bread of the saints is equal to all treasures. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੇ ਿਬਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥ 
The thirty-six course food of the faithless is like poison. ||2|| 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਿਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Wearing the old blankets of the humble devotees, one is never 
naked. 
ਸਾਕਤ ਿਸਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ ਪਿਹਰਤ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥੩॥ 
Even wearing the silk robes the faithless loses his honor. ||3|| 
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਮੁਿਖ ਜੋਿਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਟੂਟੈ ॥ 
Friendship with the faithless breaks down mid-way; 
ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਊਤਿਹ ਛੂਟੈ ॥੪॥ 
But whoever serves God’s humble servants, is saved here and 
hereafter. ||4|| 
ਸਭ ਿਕਛੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਿਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
Everything comes from You, O Lord; You created the creation. 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥ 
In the company God’s devotees, Nanak sings God’s praises. 
||5||14||44|| 
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥ 
With my ears, I listen to word God  and sing his praises. 
ਸੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਉ ॥੧॥ 
I place my head on the feet of the saints, and say God’s name. 
||1|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਇਹ ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਵਉ ॥ 
Be kind to me, O merciful God and bless me with this wealth 
and success. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I apply the dust of saint’s feet to my forehead. ||1||Pause|| 
ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚੁ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ਹੋਇ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਵਉ ॥ 
Being the lowest of the low; I offer my humble prayer. 
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਸੰਤਸੰਿਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥ 
I rub their feet renouncing my ego; I merge in saint’s 
congregation. ||2|| 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਅਨ ਕਤਿਹ ਨ ਧਾਵਉ  
I never forget to recite God with any breath; I never go to any 



other. 
ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਮਟਾਵਉ ॥੩॥ 
Meeting the guru is rewarding; it eliminates ego and 
attachment. ||3|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥ 
I am embellished with truth, contentment, compassion and 
faith. 
ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥ 
My spiritual marriage is fruitful, O Nanak; I am  
pleasing to my God. ||4||15||45|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮਿਹ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ॥ 
The eternal words of devotees are apparent in everyone. 
ਿਜਸੁ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਤਸੁ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 
The humble being that joins the devotees; meets the 
sovereign Lord; ||1|| 
ਇਹ ਪਰਤੀਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
This faith in the Lord of the universe attains peace reciting 
God. 
ਅਿਨਕ ਬਾਤਾ ਸਿਭ ਕਿਰ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਘਿਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
People say that they brought the guru home. ||1||Pause|| 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਤਾ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾਇਆ ॥ 
He undoubtedly preserves the honor of those who seek His 
sanctuary. 
ਕਰਮ ਭੂਿਮ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੋਇ ਅਉਸਰੁ ਦੁਲਭਾਇਆ ॥੨॥ 
Seed God’s name in your mind the land of destiny. ||2|| 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 
God the inner-knower does and causes others to do by His 
will. 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਘਣੇ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਿਬਰਦਾਇਆ ॥੩॥ 
He purifies many sinners; this is the natural way of the Lord. 
||3|| 
ਮਤ ਭੂਲਹੁ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਇਆ  
Don’t be fooled, O mortal being, by the illusion of worldly 
pleasure. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪਿਤ ਰਾਖਸੀ ਜੋ ਪਰ੍ਿਭ ਪਿਹਰਾਇਆ ॥੪॥੧੬॥੪੬॥ 
O Nanak, God saves the honor of those, whom He approves. 
||4||16||46|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 



ਮਾਟੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜਆ ਕਿਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ॥ 
He fashioned you from clay and made your priceless body. 
ਅਿਨਕ ਿਛਦਰ੍  ਮਨ ਮਿਹ ਢਕੇ ਿਨਰਮਲ ਿਦਰ੍ਸਟੇਹ ॥੧॥ 
He covers your faults and makes you look adorable. ||1|| 
ਿਕਉ ਿਬਸਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨੈ ਤੇ ਿਜਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥ 
Why do you forget God from your mind, who has all these 
virtues? 
ਪਰ੍ਭ ਤਿਜ ਰਚੇ ਿਜ ਆਨ ਿਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who forsakes God and joins others, blends with dust. 
||1||Pause|| 
ਿਸਮਰਹੁ ਿਸਮਰਹੁ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਮਤ ਿਬਲਮ ਕਰੇਹ ॥ 
Recite God with each breath; do not delay. 
ਛੋਿਡ ਪਰ੍ਪੰਚੁ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰਚਹੁ ਤਿਜ ਕੂੜੇ ਨੇਹ ॥੨॥ 
Renounce worldly enticement and false love; recite God! ||2|| 
ਿਜਿਨ ਅਿਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਏਹ  
He who created one and all is that God; 
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਿਤਸੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਿਤ ਲੇਹ ॥੩॥ 
So serve the supreme Lord learning from the guru. ||3|| 
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ ਸਭ ਸੰਿਗ ਬਰਨੇਹ ॥ 
God is the highest and greatest of all. He abides in all. 
ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥ 
O God; make Nanak the servant of your servants. ||4||17||47|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਿਵੰਦ ਕੀ ਿਤਆਗੀ ਅਨ ਆਸ ॥ 
The Lord of the universe is my only support. I renounced all 
other hopes. 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥ 
God is all-powerful, above all; He is the perfect treasure of 
virtues. ||1|| 
ਜਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣੀ ਪਾਿਹ ॥ 
God’s name is the support of all beings. So fall at His feet. 
ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤਨ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Saints take support of the transcendent Lord in the mind. 
||1||Pause|| 
ਆਿਪ ਰਖੈ ਆਿਪ ਦੇਵਸੀ ਆਪੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੈ ॥ 
He preserves, He gives and he takes care of all. 
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧੇ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ॥੨॥ 
O God; merciful to the meek, the treasure of mercy, 



 I recite Your name with every breath. ||2|| 
ਕਰਣਹਾਰੁ ਜੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਸਾਈ ਵਿਡਆਈ  
Whatever the Creator does is great. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਿਸਆ ਸੁਖੁ ਖਸਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥ 
Through guru’s teachings and God’s will, attains peace. ||3|| 
ਿਚੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਿਜ ਜਿਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ  
Those who obey God’s will renounce anxiety, worries and 
calculations. 
ਨਹ ਿਬਨਸੈ ਨਹ ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੮॥੪੮॥ 
He does not ignore or leave those dyed by His love O Nanak. 
||4||18||48|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਹਾ ਤਪਿਤ ਤੇ ਭਈ ਸਾਂਿਤ ਪਰਸਤ ਪਾਪ ਨਾਠੇ  
Meeting Him the burning fire extinguishes and sins run away. 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਿਹ ਗਲਤ ਥੇ ਕਾਢੇ ਦੇ ਹਾਥੇ ॥੧॥ 
I fell into the deep dark pit; giving His Hand, He pulled me out. 
||1|| 
ਓਇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਮ ਉਨ ਕੀ ਰੇਨ ॥ 
He is my beloved; I am the dust of His feet. 
ਿਜਨ ਭੇਟਤ ਹੋਵਤ ਸੁਖੀ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting with Him attains peace; He bestows the gift of life. 
||1||Pause|| 
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੀਿਖਆ ਿਮਿਲਆ ਅਬ ਆਇ  
I now received my pre-ordained destiny. 
ਬਸਤ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਸਾਧ ਕੈ ਪੂਰਨ ਆਸਾਇ ॥੨॥ 
Living with Lord’s devotees, my hopes are fulfilled. ||2|| 
ਭੈ ਿਬਨਸੇ ਿਤਹੁ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਏ ਸੁਖ ਥਾਨ ॥ 
The fear of the worldly is dispelled and I found peace with 
ease. 
ਦਇਆ ਕਰੀ ਸਮਰਥ ਗੁਿਰ ਬਿਸਆ ਮਿਨ ਨਾਮ ॥੩॥ 
The all-powerful guru became kind and God’s name entered in 
my mind. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਤੂ ਟੇਕ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ॥ 
O God, You are the anchor and support of Nanak. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੯॥੪੯॥ 
He is the doer, the cause of causes; the all-powerful  
Lord is inaccessible and infinite. ||4||19||49|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਦੀਨੁ ਹੀਨੁ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰਾਨਾ ॥ 



One who forgets God is filthy, poor and low. 
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਬੂਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਿਬਗਾਨਾ ॥੧॥ 
The fool does not think of God the doer; instead, he thinks 
himself the doer. ||1|| 
ਦੂਖੁ ਤਦੇ ਜਿਦ ਵੀਸਰੈ ਸੁਖੁ ਪਰ੍ਭ ਿਚਿਤ ਆਏ ॥ 
Pain comes forgetting God. Peace comes when one 
remembers God. 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਆਨੰਦੁ ਏਹੁ ਿਨਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The saints are happy singing God’s praises all the time. 
||1||Pause|| 
ਊਚੇ ਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰੈ ਨੀਚ ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਪੈ ॥ 
He changes the high to low, and elevates the low in an instant. 
ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਠਾਕੁਰ ਪਰਤਾਪੈ ॥੨॥ 
The value of God’s blessing cannot be estimated. ||2|| 
ਪੇਖਤ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਲਨੈ ਿਦਨੁ ਆਇਆ ॥ 
Watching the worldly plays beauty and joys, the day of 
departure has come. 
ਸੁਪਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਭਇਆ ਸੰਿਗ ਚਿਲਆ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥ 
The dream becomes dream. What you earned goes with you. 
||3|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
God is all-powerful, the cause of causes; I seek Your 
sanctuary. 
ਹਿਰ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਨਾਨਕੁ ਜਪੈ ਸਦ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥੪॥੨੦॥੫੦॥ 
Day and night, Nanak recites Your name and praises forever. 
||4||20||50|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਿਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥ 
I carry water on my head; with my hands I wash their feet. 
ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾਵਉ ॥੧॥ 
I praise him forever and I live by seeing him. ||1|| 
ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥ 
Whatever I think in my mind; I receive from God. 
ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I sweep the homes of God’s devotees and wave fan over 
them. ||1||Pause|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਤੇ ਸੁਿਣ ਮਨਿਹ ਪੀਲਾਵਉ  
The saints speak the sacred words; I listen and enshrine in my 
mind. 



ਉਆ ਰਸ ਮਿਹ ਸਾਂਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਹੋਇ ਿਬਖੈ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਵਉ ॥੨॥ 
The sublime essence soothes and satisfies me and 
extinguishes the fire of sin. ||2|| 
ਜਬ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗਾਵਉ ॥ 
When saint’s group worships God; I join them and sing God’s 
praises. 
ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥ 
I bow in respect to God’s devotees and apply the dust of their 
feet to my face. ||3|| 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ  
Sitting and standing I recite God’s name. This is my work! 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥ 
This is Nanak’s prayer to God that he may merge in Lord’s 
sanctuary. ||4||21||51|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਇਹੁ ਸਾਗਰੁ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
He, who praises God; swims across the world-ocean; 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਸੰਿਗ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥੧॥ 
He who dwells in devotee’s company; the fortunate realizes 
God. ||1|| 
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ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ ॥ 
Your slave lives by hearing, the words spoken by your 
devotees. 
ਪਰ੍ਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋਅ ਮਿਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru is revealed in the universe; He saves the honor of 
His servant. ||1||Pause|| 
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਿਢਆ ਪਰ੍ਿਭ ਜਲਿਨ ਬੁਝਾਈ ॥ 
God pulled me out of the ocean of fire and quenched my 
burning thirst. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਜਲੁ ਸੰਿਚਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥ 
The guru sprinkled God’s sacred name on me and saved me. 
||2|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਿਟਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The pains of birth and death are removed and I obtained 
eternal peace. 
ਕਾਟੀ ਿਸਲਕ ਭਰ੍ਮ ਮੋਹ ਕੀ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਆ ॥੩॥ 
The noose of doubt and emotional attachment has been cut;  
I become pleasing to my God. ||3|| 



ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਸਭ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਹਾਿਥ  
Let no one think any other way. Everything is in God’s hand. 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਿਗ ਸੰਤਨ ਸਾਿਥ ॥੪॥੨੨॥੫੨॥ 
O Nanak, eternal peace is obtained in the company of saints. 
||4||22||52|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
God became kind and cut my bonds. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ 
The supreme Lord is kind to the meek; I am saved by His 
grace. ||1|| 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਿਟਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥ 
The guru was graceful to eliminate my sufferings. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਵਨ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind and body are soothed by reciting the worthy God. 
||1||Pause|| 
ਅਉਖਧੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥ 
God’s name is the medicine to cure the sickness. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਤੈ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥੨॥ 
Dwell in devotee’s company with love, the pain will not bother 
you. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੀਐ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
Say God God from your mind lovingly. 
ਿਕਲਿਵਖ ਉਤਰਿਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 
Sins are erased and one gets purified in devotee’s refuge. ||3|| 
ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ਜਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਿਰ ਬਲਾਈ ॥ 
Listening and reciting God’s praises drives the ill deeds away. 
ਮਹਾ ਮੰਤਰ੍ੁ ਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥ 
Nanak says the greatest word (God). That is God’s praise. 
||4||23||53|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਭੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਿਰ ਹੋਇ ਸਾਂਿਤ ॥ 
From devotion wells up worship and the soul becomes 
peaceful. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਿਬਨਸੈ ਭਰ੍ਮ ਭਰ੍ ਾਂਿਤ ॥੧॥ 
Reciting God’s name the Lord of the universe erases doubt 
and delusions. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਜਸੁ ਭੇਿਟਆ ਤਾ ਕੈ ਸੁਿਖ ਪਰਵੇਸੁ  
One, who meets the perfect guru attains peace. 



ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗੀਐ ਸੁਣੀਐ ਉਪਦੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Renounce your ideas and listen to guru’s teachings. 
||1||Pause|| 
ਿਸਮਰਤ ਿਸਮਰਤ ਿਸਮਰੀਐ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਦਾਤਾਰੁ  
Recite forever the name of the primal Lord the great bestowal. 
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥ 
May I never forget that primal, infinite Lord from my mind. ||2|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਅਚਰਜ ਗੁਰਦੇਵ  
I have enshrined love for the lotus feet of the amazing guru. 
ਜਾ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕਉ ਲਾਵਹੁ ਸੇਵ ॥੩॥ 
One whom You bless O God, commits to Your service. ||3|| 
ਿਨਿਧ ਿਨਧਾਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ॥ 
I drink nectar, the treasure of wealth; my mind and body are 
happy. 
ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪਰ੍ਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੪॥੨੪॥੫੪॥ 
O Nanak; never forget God the Lord of supreme joy. 
||4||24||54|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਨਾਠੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ 
The greed and false attachment disappeared. The affect of 
doubt went away. 
ਿਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਿਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੧॥ 
I have found peace and joy; the guru blessed me with faith. 
||1|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਿਬਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ॥ 
Worshipping the perfect guru, my anguish is eradicated. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My body and mind are soothed; I found peace, O brother. 
||1||Pause|| 
ਸੋਵਤ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਾਿਗਆ ਪੇਿਖਆ ਿਬਸਮਾਦੁ  
I woke up reciting God and I was amazed. 
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸਆ ਤਾ ਕਾ ਅਚਰਜ ਸੁਆਦੁ ॥੨॥ 
Drinking the nectar, I am satisfied. Its taste is beyond 
imagination. ||2|| 
ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਸੰਗੀ ਤਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ ॥ 
I am liberated along with my companions my family and 
dynasty. 
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥ 
Service to the guru is recognized in God’s sacred court. ||3|| 



ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਿਨਰਗੁਨੁ ਗੁਣਹੀਨੁ ॥ 
I am lowly, orphan, ignorant, worthless and without a virtue. 
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ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ ॥੪॥੨੫॥੫੫॥ 
Nanak is blessed by God; God made him His servant. 
||4||25||55|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 
God is the shelter of His devotees. They have nowhere else to 
go. 
ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 
O God, Your name is my power, realm, family and riches. ||1|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪਣੀ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਰਿਖ ਲੀਏ ॥ 
By his grace, God saves His servants. 
ਿਨੰਦਕ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਿਲ ਗਰ੍ਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The slanderers rot slandering others; they are swallowed by 
devil of death. ||1||Pause|| 
ਸੰਤਾ ਏਕੁ ਿਧਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਿਹ ॥ 
The saints recite only one God’s name, not anyone else. 
ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਇ ॥੨॥ 
They offer their prayers to one Lord, who is pervading all 
places. ||2|| 
ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥ 
I have heard this old story, spoken by the devotees. 
ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥ 
That, God cuts the wicked into pieces and honors His 
devotees; ||3|| 
ਸਿਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਿਹ ॥ 
Nanak speaks the true words, which are known to all. 
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਿਤਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਿਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥ 
God’s servants are under God’s Protection; they have no fear. 
||4||26||56|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਜਾ ਕੈ ਕਲ ਹਾਥ ॥ 
God, who has all the power, cuts the worldly bonds.  
ਅਵਰ ਕਰਮ ਨਹੀ ਛੂਟੀਐ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਨਾਥ ॥੧॥ 
No other action will save me, O my Lord; protect me by Your 
grace. ||1|| 
ਤਉ ਸਰਣਾਗਿਤ ਮਾਧਵੇ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲ ॥ 



I have entered Your sanctuary, O perfect Lord of mercy. 
ਛੂਿਟ ਜਾਇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਖੈ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Those whom You protect, O Lord of the universe, are saved 
from the worldly trap. ||1||Pause|| 
ਆਸਾ ਭਰਮ ਿਬਕਾਰ ਮੋਹ ਇਨ ਮਿਹ ਲੋਭਾਨਾ ॥ 
He is enticed by Hope, doubt, corruption and emotional 
attachment. 
ਝੂਠੁ ਸਮਗਰ੍ੀ ਮਿਨ ਵਸੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥ 
The false materialistic world abides in his mind. He forgot the 
supreme Lord. ||2|| 
ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥ 
O perfect Lord the supreme soul; all beings belong to You. 
ਿਜਉ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਾ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ 
As You keep us, so we live, O infinite, inaccessible God. ||3|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰ੍ਭ ਦੇਿਹ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥ 
O Lord; the cause of causes and all-powerful, please bless me 
with Your name. 
ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਾਧਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੨੭॥੫੭॥ 
O Nanak; praising God in devotee’s company attains 
salvation. ||4||27||57|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਿਰਆ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਪਰਤੀਿਤ  
Is there anyone who has not attained salvation praising God? 
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਿਤ ॥੧॥ 
You are enticed by the great worldly enticer. This is the way to 
hell! ||1|| 
ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਿਬਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥ 
O vicious mind, you cannot be believed; you are totally 
intoxicated. 
ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਿਰ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The donkey’s leash is removed, after putting the load on his 
back. ||1||Pause|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ ॥ 
You destroy the value of chanting, meditation and self-
discipline; you shall suffer the beating of devil of death. 
ਿਸਮਰਿਹ ਨਾਹੀ ਜੋਿਨ ਦੁਖ ਿਨਰਲਜੇ ਭਾਂਡ ॥੨॥ 
Those who do not recite God suffer! They speak shameless 
words. ||2|| 
ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਿਤਸ ਿਸਉ ਤੇਰਾ ਭੇਦੁ ॥ 



God is with you, He is the great friend. You have differences 
with Him. 
ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਿਜਓ ਮਹਾ ਖੇਦੁ ॥੩॥ 
You are in love with the five thieves; this brings terrible pain. 
||3|| 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਵਿਸ ਕੀਨਾ ॥ 
Nanak seeks the sanctuary of the saints, who have conquered 
their mind. 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਿਭ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥ 
He offers his body, wealth and everything to God’s servants. 
||4||28||58|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 
Making an effort obtains joy and reciting God obtains eternal 
peace. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 
Reciting the name of the Lord of the universe realizes divine 
wisdom. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥ 
I live by worshipping the lotus feet of the guru and reciting 
God. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਆਰਾਧਤੇ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Worshipping the supreme Lord I drink the nectar. ||1||Pause|| 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸੁਿਖ ਬਸੇ ਸਭ ਕੈ ਮਿਨ ਲੋਚ ॥ 
All beings dwell in peace; the minds of all yearn for the Lord. 
ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਿਨਤ ਿਚਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਪੋਚ ॥੨॥ 
Those who do good deeds all the time; nobody talks ill of 
them. ||2|| 
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ਧੰਨੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਬਸੰਤ ਧੰਨੁ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥ 
The place where God’s name is recited is admirable and 
blooms with fragrance. 
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਅਿਤ ਘਨਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥੩॥ 
Hearing the sermon and God’s praises brings peace, 
contentment and joy. ||3|| 
ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 
May I never forget the master of the orphans from my mind? 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹਾਥ ॥੪॥੨੯॥੫੯॥ 
Nanak seeks God’s refuge. He has everything in His hand. 



||4||29||59|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਜਿਨ ਤੂ ਬੰਿਧ ਕਿਰ ਛੋਿਡਆ ਫੁਿਨ ਸੁਖ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥ 
He who arrested and freed you offered you eternal peace. 
ਸਦਾ ਿਸਮਿਰ ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ ॥੧॥ 
Contemplate His lotus feet forever, and you shall be soothed. 
||1|| 
ਜੀਵਿਤਆ ਅਥਵਾ ਮੁਇਆ ਿਕਛੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 
In life or death, you are of no use.            
ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਕੋਊ ਿਤਸ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He created this creation, but only a few are dyed with His love. 
||1||Pause|| 
ਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਘਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ  
O mortal, the Creator made summer and winter; He saves you 
from heat. 
ਕੀਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਰੈ ਟੂਟਾ ਲੇ ਗਾਢੈ ॥੨॥ 
From an ant, He makes an elephant; He reconnects the 
broken. ||2|| 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਇਹ ਿਕਰਿਤ ॥ 
Eggs, wombs, sweat and earth - these are God’s ways of 
creation. 
ਿਕਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਰਬ ਫਲ ਰਵੀਐ ਹਿਰ ਿਨਰਿਤ ॥੩॥      
It brings full reward by reciting God with love forever. ||3|| 
ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਨਾ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ॥ 
I cannot do anything; O God, I seek the sanctuary of devotees. 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ ॥੪॥੩੦॥੬੦॥ 
O guru; pull Nanak out of the enticing false love. ||4||30||60|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਿਫਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥ 
I searched all over including the forest for God. 
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਪਰ੍ਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ 
He is undeceived, imperishable, and inscrutable; such is my 
Lord. ||1|| 
ਕਬ ਦੇਖਉ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥ 
When can I lovingly see my God? 
ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Seeing God in a dream is better than not seeing Him while 
awake. ||1||Pause|| 
ਬਰਨ ਆਸਰ੍ਮ ਸਾਸਤਰ੍  ਸੁਨਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥ 



Listen about God in shrines and Shaastras. But I yearn to see 
him 
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪੰਚ ਤਤ ਠਾਕੁਰ ਅਿਬਨਾਸ ॥੨॥ 
He has no form or outline. He is not made of five elements; He 
is immortal. ||2|| 
ਓਹੁ ਸਰੂਪੁ ਸੰਤਨ ਕਹਿਹ ਿਵਰਲੇ ਜੋਗੀਸੁਰ ॥ 
Some of God’s devotees say the same thing. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਿਮਲੇ ਧਿਨ ਧਿਨ ਤੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥ 
God meets them by His grace. God is admirable. ||3|| 
ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਿਬਨਸੇ ਤਹ ਭਰਮਾ ॥ 
They know that He is inside and outside as well; their doubts 
are dispelled. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਭੇਿਟਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥ 
O Nanak, those with good deeds realize God. ||4||31||61|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਪਰਤਾਪ ॥ 
All beings are pleased seeing God’s power and blessings. 
ਕਰਜੁ ਉਤਾਿਰਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਿਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥ 
The true guru has paid off my debt on his own. ||1|| 
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਿਨਬਹਤ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਅਖੂਟ  
God is realized through guru’s teachings to eat and spend; it 
never runs short. 
ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਤੂਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His gifts are plentiful. It never runs short. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਿਰ ਿਨਿਧ ਆਪਾਰ ॥ 
Recite God the unfathomable and infinite treasure in the 
company of devotees. 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੨॥ 
He does not hesitate to bless with faith, wealth, work and 
liberation. ||2|| 
ਭਗਤ ਅਰਾਧਿਹ ਏਕ ਰੰਿਗ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ 
The devotees worship the Lord of the universe single-
mindedly. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥੩॥ 
They gather the wealth of Lord’s name, which cannot be 
estimated. ||3|| 
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀਆ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਵਿਡਆਈ  
O God, I seek Your sanctuary by your greatness. 
ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥ 



O Nanak, His limits cannot be found. The Lord is infinite. 
||4||32||62|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਿਸ  
Reciting the perfect Lord, my deeds are fulfilled. 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਿਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Creator dwells in Kartaar pur (Godly town) with the saints. 
||1||Pause|| 
ਿਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Those who pray to the guru, face no hindrance. 
ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥੧॥ 
God the Lord of the universe is the savior and the wealth of 
His devotees. ||1|| 
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ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਕਦੇ ਮੂਿਲ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ॥ 
There is never any shortage; Lord’s treasures are always full. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਸੇ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 
The lotus feet of immortal, infinite Lord are enshrined in my 
mind. ||2|| 
ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਿਭ ਸੁਖੀ ਿਕਛੁ ਊਨ ਨ ਦੀਸੈ 
 All those who work for Him dwell in peace; they do not lack 
anything. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਭੇਟੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸੈ ॥੩॥ 
By the grace of the saints, I met God, the Lord of the universe. 
||3|| 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਭੈ ਕਰਿਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
Everyone celebrates there; in the beautiful true home of the 
Lord. 
ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥ 
O Nanak; reciting priceless God’s name through the guru 
attains peace. ||4||33||63|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ ॥ 
Worship and adore the Lord and you shall be free of disease. 
ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸਿਟਕਾ ਿਜਿਨ ਮਾਿਰਆ ਰੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is Lord’s healing stick which eradicates all disease. 
||1||Pause|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰ ਜਾਪੀਐ ਿਨਤ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥ 
Worship God through the perfect guru continuously and enjoy. 



ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਵਾਰਣੈ ਿਮਿਲਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥ 
Serving the company of devotees I realized God intuitively. 
||1|| 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨਸੈ ਿਬਓਗੁ ॥ 
Contemplating Him, peace is obtained, and separation is 
ended. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥੨॥੩੪॥੬੪॥ 
O Nanak; seek God’s refuge, the all-powerful, the cause of 
causes. ||2||34||64|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੫  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Du-Padas, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਵਿਰ ਉਪਾਵ ਸਿਭ ਿਤਆਿਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 
I abandoned all other efforts and took God’s name as a cure. 
ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਿਭ ਿਮਟੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਭਇਆ ॥੧॥ 
Fever, sins and all diseases are eradicated and my mind is 
soothed. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ॥ 
Worshipping the perfect guru, all pains are dispelled. 
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਿਖਆ ਅਪਨੀ ਕਿਰ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The savior saved me by His grace. ||1||Pause|| 
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਪਰ੍ਿਭ ਕਾਿਢਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਇਆ  
Taking me by the arm He took me out and accepted me on His 
own. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਿਨਰਭਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥ 
Reciting God, my mind and body became happy and carefree. 
||2||1||65|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਕਰੁ ਧਿਰ ਮਸਤਿਕ ਥਾਿਪਆ ਨਾਮੁ ਦੀਨੋ ਦਾਿਨ  
Placing His Hand on my forehead, God bestowed me with His 
name. 
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਹਾਿਨ ॥੧॥ 
Serving the supreme lord is rewarding and never suffers any 
loss. ||1|| 
ਆਪੇ ਹੀ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਖਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਆਿਨ ॥ 
God saves the honor of His devotees. 
ਜੋ ਜੋ ਿਚਤਵਿਹ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਿਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever God’s devotees want, He gives it. ||1||Pause|| 



ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਜਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨ ॥ 
God’s servants seek the refuge at His lotus feet; they are 
God’s love of life. 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਿਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨ ॥੨॥੨॥੬੬॥ 
O Nanak, they intuitively realize God and merge with Him. 
||2||2||66|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥ 
God gave them the shelter of His lotus feet. 
ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਿਤ ਜਨ ਪਰੇ ਤਾ ਕਾ ਸਦ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 
God’s servants seek His sanctuary by His grace. ||1|| 
ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰ੍ਭ ਤਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੇਵ  
The infinite God is the savior; serving Him is rewarding. 
ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਿਰ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru built justifying village where the devotees live. 
||1||Pause|| 
 ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਿਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
Recite God forever; hindrance will not come your way. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਇ ਦੁਸਮਨ ਭਾਗੈ ॥੨॥੩॥੬੭॥ 
O Nanak, praising God’s name the enemies run away. 
||2||3||67|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ  
Worship God in your mind and body in the company of 
devotees. 
ਉਚਰਤ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਦੂਰ ਤੇ ਜਮੁ ਭਾਗੈ ॥੧॥ 
Saying the praises of the Lord of the universe; the devil of 
 death runs away seeing from a distance; ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਅਨਿਦਨੁ ਸਦ ਜਾਗੈ ॥ 
One who recites God’s name remains awake forever. 
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ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਨਹ ਜੋਹਈ ਿਤਤੁ ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is not affected by charms and ritualistic stunts; 
 they do not come close to him. ||1||Pause|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਿਬਨਸੇ ਅਨਰਾਗੈ ॥ 
Lust, anger, intoxication of ego and emotional  
attachment are dispelled, by loving devotion. 
ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਿਸ ਰਾਮ ਰੰਿਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ॥੨॥੪॥੬੮॥ 
Those attuned to God with love in God’s refuge, enjoy His 



essence. ||2||4||68|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਵਿਸ ਪਰ੍ਭੂ ਕੈ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਕਰਨਾ ॥ 
The living creatures and their ways are in God’s power. They 
do what He says.   
ਭਏ ਪਰ੍ਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਭਉ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ॥੧॥ 
When the Lord of the universe is pleased, there is nothing to 
worry. ||1|| 
ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਤਾਰੇ ॥ 
Missing God, the pain shall never afflict you. 
ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਿਸਖ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The pain of the devil of death does not come close to  
the beloved devotees of the Lord. ||1||Pause|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਹੋਰੁ  
All-powerful Lord is the cause of causes; there is no other; 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਾਚਾ ਮਿਨ ਜੋਰੁ ॥੨॥੫॥੬੯॥ 
O Nanak; put your mind devotionally to God’s refuge. 
||2||5||69|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਉ  
Reciting God, the sufferings ran away quickly. 
ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਪਾਏ ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥ 
Attained peace joining devotee’s company, I shall not wander 
anymore. ||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨਹ੍ਹ੍  ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I praise my guru; I praise His feet. 
ਅਨਦ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am blessed with peace and happiness. I sing his 
 praises as soon as I see him. ||1||Pause|| 
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਇਹੁ ਬਿਨਓ ਸੁਆਉ ॥ 
This is my life’s purpose, to talk and sing his praises in tunes 
with love. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥ 
O Nanak, When God is happy; you obtain the fruit of your 
choice. ||2||6||70|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦ ਕਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
This is the prayer of Your slave: please enlighten me. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸੁ ॥੧॥ 



By Your grace, O supreme Lord, please erase my sins. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪਰ੍ਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸੁ  
I take shelter of Your lotus feet, O God, primal Lord, treasure 
of virtue. 
ਕੀਰਤਨ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਰਹਉ ਜਬ ਲਗੁ ਘਿਟ ਸਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing praises and recite God’s name as long as you live. 
||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਬੰਧਪ ਤੂਹੈ ਤੂ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
You are my mother, father and a relative; You abide in 
everyone. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕੋ ਿਨਰਮਲ ਜਾਸੁ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
Nanak seeks God’s refuge; praising Him purifies; ||2||7||71|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਰਬ ਿਸਿਧ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ਸਿਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵਿਹ  
Reciting God obtains all mystic powers; everyone wishes him 
well.  
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਹ ਸੁਿਣ ਦਾਸ ਿਮਲਾਵਿਹ ॥੧॥ 
Everyone calls him God’s devotee; hearing of him, 
 God’s devotees come to meet him. ||1|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਕਿਲਆਣ ਰਸ ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਕੀਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The perfect guru blesses him with peace, poise, salvation and 
happiness. 
ਜੀਅ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚੀਨਹ੍ਹ੍  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All living beings become kind to him and they recite God. 
||1||Pause|| 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸਰਬਤਰ੍ ਮਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥ 
He is permeating and pervading everywhere; God is the ocean 
of virtue. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਧੀਰ ॥੨॥੮॥੭੨॥ 
O Nanak, the devotees are happy seeing God’s support. 
||2||8||72|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲ  
God, the great giver, became kind; He has listened to my 
prayer. 
ਰਾਿਖ ਲੀਆ ਅਪਨਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਕ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 
He saved His servant and disgraced the slanderers. ||1|| 
ਤੁਝਿਹ ਨ ਜੋਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਜਨ ਤੰੂ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ॥ 
You are God’s servant O friend. No one will rob you. 



ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ਦੇ ਅਪਨੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The supreme Lord protects you by His grace. ||1||Pause|| 
ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥ 
One Lord is the giver of all beings; there is no other; 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮੈ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥੨॥੯॥੭੩॥ 
Nanak prays, You are my only strength O God. ||2||9||73|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਰਾਖੇ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
The Lord of the universe has saved my friends and 
companions. 
ਿਨੰਦਕ ਿਮਰਤਕ ਹੋਇ ਗਏ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹੋਹੁ ਿਨਿਚੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The slanderers have died, so do not worry! ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
God fulfilled all hopes and desires; I met my guru. 
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ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਤ ਮਿਹ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ 
God is celebrated all over the world; serving Him is rewarding. 
||1|| 
ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗਨਤ ਹਿਰ ਸਿਭ ਜੀਅ ਿਜਸੁ ਹਾਿਥ ॥ 
God is Lofty, infinite and immeasurable; all beings are in His 
control. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਤ ਕਤ ਮੇਰੈ ਸਾਿਥ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥ 
Nanak seeks His refuge; He is with me forever. ||2||10||74|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਹੋਏ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
I worship the perfect guru; He became kind to me. 
ਮਾਰਗੁ ਸੰਿਤ ਬਤਾਇਆ ਤੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੧॥ 
The saint showed me the way, and the noose of death is cut. 
||1|| 
ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਿਮਿਟਆ ਗਾਵਤ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ॥ 
Singing God’s name, my pain hunger and doubt have been 
dispelled. 
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਿਭ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I attained contentment peace and joy; all my deeds are 
fulfilled. ||1||Pause|| 
ਜਲਿਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪ ॥ 
The fire of desire is extinguished; I became soothed; God 
protected me. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥ 



O Nanak; seek His refuge; His blessing is great! ||2||11||75|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਧਰਿਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨੁ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥ 
The place where it happens is beautiful and rewarding.  
My affairs are resolved. 
ਭਉ ਨਾਠਾ ਭਰ੍ਮੁ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਰਿਵਆ ਿਨਤ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Reciting God’s name my desire and doubt have departed. ||1|| 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਜ ਿਬਸਰ੍ਾਮ  
Dwelling with the Holy people, one finds peace, poise and 
tranquility. 
ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When one recites God’s name is the auspicious time. 
||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹ ਿਫਰਤੇ ਪਹਨਾਮ ॥ 
They have become famous throughout the world; they walk 
with this honor. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥ 
O Nanak; seek His refuge, who abides in every being. 
||2||12||76|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰੋਗੁ ਿਮਟਾਇਆ ਆਿਪ ਪਰ੍ਿਭ ਉਪਿਜਆ ਸੁਖੁ ਸਾਂਿਤ ॥ 
God eradicated the disease; peace and tranquility have welled 
up. 
ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਹਿਰ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦਾਿਤ ॥੧॥ 
The Lord blessed me with the gifts of greatness and amazing 
beauty. ||1|| 
ਗੁਿਰ ਗੋਿਵੰਿਦ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਰਾਿਖਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ  
The guru, the Lord of the universe, became kind and 
preserved my honor o brother. 
ਹਮ ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am under His protection; He is always my help and support. 
||1||Pause|| 
ਿਬਰਥੀ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
The prayer of Lord’s humble servant never goes in vain. 
ਨਾਨਕ ਜੋਰੁ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਿਸ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥ 
Nanak is united with the Lord of the universe by His grace. 
||2||13||77|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਿਜਨ ਿਬਸਿਰਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 



Those who forget the giver of life, die and reborn again and 
again. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਅਨਿਦਨੁ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥ 
Those who worship Lord night and day remain imbued with 
His love. ||1|| 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜੁ ਆਨਦੁ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥ 
They find peace contentment and great joy. Their desires are 
fulfilled. 
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਸਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I found peace in devotee’s company and praise the virtuous 
God. ||1||Pause|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਅੰਤਰਜਾਮੀ  
O Lord the inner knower the master; please listen to Your 
servant’s prayer.  
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥ 
Nanak’s Lord is pervading all high low places of interest. 
||2||14||78|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥ 
No harm touches you in the refuge of the supreme Lord. 
ਚਉਿਗਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥ 
I have God’s protection circling around me. No pain will bother 
me O brother. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਆ ਿਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
I have met the perfect true guru, who has done this deed. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਦੀਆ ਏਕਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He gave me medicine of God’s name and I  
enshrine God’s love in my mind. ||1||Pause|| 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਿਤਿਨ ਰਖਨਹਾਿਰ ਸਭ ਿਬਆਿਧ ਿਮਟਾਈ ॥ 
The savior Lord has saved me and eradicated all my 
wandering around. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਕਰਪਾ ਭਈ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੫॥੭੯॥ 
Says Nanak, God became graceful and helped me. ||2||15||79|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਿਪ ਰਿਖਅਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
The supreme Lord, my guru protected me his child by his 
grace. 
ਸੁਖ ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਆਨਦ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I obtained peace, contentment and happiness; my service is 



rewarded. ||1||Pause|| 
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ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥ 
God heard the prayers of His humble devotee. 
ਰੋਗ ਿਮਟਾਇ ਜੀਵਾਿਲਅਨੁ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 
He eliminated my disease, and rejuvenated me by His 
blessing. ||1|| 
ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਿਸਅਨੁ ਅਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 
He has forgiven my sins by exercising His power. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਿਦਿਤਅਨੁ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥ 
He gave me the fruit of my choice; Nanak praises Him. 
||2||16||80|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ   
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Chau-Padas And Du-Padas, 
Sixth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰ੍ਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਿਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my beloved Lord; let me not listen to the faithless singing his 
songs and tunes saying useless words. ||1||Pause|| 
ਸੇਵਤ ਸੇਿਵ ਸੇਿਵ ਸਾਧ ਸੇਵਉ ਸਦਾ ਕਰਉ ਿਕਰਤਾਏ ॥ 
I serve God’s devotees; I do this forever. 
ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥    
I obtained the priceless gift from the primal Lord that I sing His 
praises in the company of devotees. ||1|| 
ਰਸਨਾ ਅਗਹ ਅਗਹ ਗੁਨ ਰਾਤੀ ਨੈਨ ਦਰਸ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 
My tongue is imbued with God’s praises forever. My eyes are 
focused on seeing Him with love. 
ਹੋਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਮੋਿਹ ਚਰਣ ਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥੨॥ 
Be kind to the poor O destroyer of pain that I enshrine Your 
lotus feet in my heart. ||2|| 
ਸਭਹੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਊਪਿਰ ਏਹ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਦਰ੍ਸਟਾਏ ॥ 
I am the lowest of low; that is how I feel. 
ਅਿਭਮਾਨੁ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਈ ਹਉ ਮੋ ਕਉ ਸਿਤਗੁਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥੩॥ 
Through guru’s teachings my ego and pride are eradicated. 
||3|| 
ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਨਹ ਤੁਲੀਐ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਕਰਪਾਏ ॥ 
God the merciful and love of His devotees is immeasurable; 



cannot be weighed.  
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੮੧॥ 
Whoever enters the sanctuary of the guru O Nanak; is blessed 
with the gifts of fearlessness and peace. ||4||||1||81|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥ 
O dear God, You are the support of my life. 
ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡਉਿਤ ਬੰਦਨਾ ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I bow in humility and reverence to You; I am a sacrifice 
forever. ||1||Pause|| 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੁਝਿਹ ਿਚਤਾਰੈ ॥ 
Sitting, standing, sleeping and waking, this mind thinks of You. 
ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ ॥੧॥ 
I tell You my pleasure and pain, and the state of my mind. ||1|| 
ਤੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਿਧ ਧਨੁ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮਿਹ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥ 
You are my shelter, power, intellect and wealth; You are my 
family. 
ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ ॥੨॥੨॥੮੨॥ 
Whatever You do, is good for me. Observing this 
 Nanak is at peace in your refuge. ||2||2||82|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸੁਨੀਅਤ ਪਰ੍ਭ ਤਉ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 
I have heard that God is the savior of all. 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਿਤਤ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਾਨੀ ਐਸੇ ਮਨਿਹ ਿਬਸਾਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You make us forget the intoxication of worldly  
attachment and the company of sinners. ||1||Pause|| 
ਸੰਿਚ ਿਬਿਖਆ ਲੇ ਗਰ੍ਾਹਜੁ ਕੀਨੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ ॥ 
He collects poison and hoards it. He forgot the nectar from his 
mind. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਰਤੁ ਿਨੰਦਾ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਬਦਾਰਨ ॥੧॥ 
He is imbued with lust, anger, greed and slander; he has 
abandoned truth and contentment. ||1|| 
ਇਨ ਤੇ ਕਾਿਢ ਲੇਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਾਿਰ ਪਰੇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸਾਰਨ ॥ 
Pull me out of these, O my Lord. I have entered Your 
sanctuary. 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਰੰਕ ਤਾਰਨ ॥੨॥੩॥੮੩॥ 
Nanak prays to God: please give the poor the 
 company of devotees and save him. ||2||3||83|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 



ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਬਾਤ ॥ 
I heard about God’s from the saints. 
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਿਨ ਪੂਿਰ ਰਹੀ ਿਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Singing of God’s sermon, praises and the songs 
 of joy give happiness there day and night. ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੇ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਿਤ ॥ 
God made me his own by His grace and bestowed His name 
on me. 
ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ॥੧॥ 
Singing God’s praise all day eliminates lust and anger from the 
body. ||1|| 
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ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ਪੇਿਖ ਪਰ੍ਭ ਦਰਸਨੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਤ ॥ 
I am satisfied and satiated visualizing God. I eat and drink 
God’s nectar with love. 
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਤ ॥੨॥੪॥੮੪॥ 
Nanak seeks Your refuge O God; be kind and unite me in 
devotee’s company. ||2||4||84|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਅਪਨੇ ਜਨ ਆਪ ॥ 
He has saved His humble servant. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਨੋ ਿਬਨਿਸ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By His grace he bestowed His name on me. 
My sorrows and worries are eliminated. ||1||Pause|| 
ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਵਹੁ ਸਿਭ ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ ॥ 
Sing the praises of the Lord of the universe, O all humble 
servants  
of the Lord; sing the priceless songs of the Lord with your 
tongue. 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਨਵਰੀ ਰਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਆਤਮ ਧਰ੍ਾਪ ॥੧॥ 
The desires of millions of lives, are eliminated reciting God 
with love. ||1|| 
ਚਰਣ ਗਹੇ ਸਰਿਣ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਜਪੇ ਹਿਰ ਜਾਪ ॥ 
I fell at the feet of the bestowal of peace and recite God 
through guru’s teachings. 
ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਭਰਮ ਭੈ ਿਬਨਸੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥੫॥੮੫॥ 
Says Nanak; by God’s blessing I have crossed over the  
world-ocean, and my doubt and fear are dispelled. ||2||5||85|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 



ਤਾਪੁ ਲਾਿਹਆ ਗੁਰ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ॥ 
Through the guru the Creator; Lord has eliminated the fever. 
ਸਿਤਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ਿਜਿਨ ਪੈਜ ਰਖੀ ਸਾਰੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I praise my guru, who saved the honor of the whole world. 
||1||Pause|| 
ਕਰੁ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਬਾਿਲਕੁ ਰਿਖ ਲੀਨੋ ॥ 
Placing His hand on child’s forehead, He saved him. 
ਪਰ੍ਿਭ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਨੋ ॥੧॥ 
God blessed me with the supreme, sublime essence of God’s 
name. ||1|| 
ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੈ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 
The merciful Lord saves the honor of His slave. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੬॥੮੬॥ 
O Nanak; guru’s words are honored in the court of the Lord. 
||2||6||86|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ   
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Chau-Padas And Du-Padas, 
Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥ 
Guru’s teachings are a lamp of enlightenment. 
ਿਬਨਿਸਓ ਅੰਧਕਾਰ ਿਤਹ ਮੰਦਿਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ ੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It dispels the darkness from the body and opens the beautiful 
vault of jewels. ||1||Pause|| 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਿਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
I was amazed seeing it; I cannot describe its greatness. 
ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾ ਸੰਿਗ ਮਾਤੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥ 
I am intoxicated and enraptured with it and I am wrapped in it 
forever. ||1|| 
ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀ ਕਛੂ ਜੰਜਾਰਾ ਅਹੰਬੁਿਧ ਨਹੀ ਭੋਰਾ ॥ 
No worldly entanglements or traps can catch me, I have no 
ego. 
ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੰੂ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 
You are the highest of high, no curtain separates us; 
 I am Yours, and You are mine. ||2|| 
ਏਕੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥ 
One God, one creation and one infinite and unlimited God; 
ਏਕੁ ਿਬਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥ 



One Lord fully pervades all; He is the support of every life. ||3|| 
ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ  
He is pure, truly the purest of all. 
ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥ 
He has no end or limits; He is forever unlimited. 
Says Nanak, He is the highest of high. ||4||1||87|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਤ ਹੇ ॥ 
Without the Lord, nothing is of any use. 
ਜਾ ਿਸਉ ਰਾਿਚ ਮਾਿਚ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਲਾਗੇ ਓਹ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਾਵਤ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One you are attached to is the greatest enticer. ||1||Pause|| 
ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਛੋਿਡ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਜਾਵਤ ਹੇ ॥ 
You shall leave your gold, woman and your beautiful  
bed behind and depart in an instant. 
ਉਰਿਝ ਰਿਹਓ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਰਸ ਪਰ੍ੇਿਰਓ ਿਬਖੈ ਠਗਉਰੀ ਖਾਵਤ ਹੇ ॥੧॥ 
You are entangled in joy of senses; you are cheated by sins. 
||1|| 
ਿਤਰ੍ਣ ਕੋ ਮੰਦਰੁ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਓ ਪਾਵਕੁ ਤਲੈ ਜਰਾਵਤ ਹੇ ॥ 
You built, furnished and decorated a palace of straw; it will 
burn with fire. 
ਐਸੇ ਗੜ ਮਿਹ ਐਿਠ ਹਠੀਲੋ ਫੂਿਲ ਫੂਿਲ ਿਕਆ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥੨॥ 
You sit in it with pride. What can you attain by bragging about 
it? ||2|| 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੂਡ ਪਿਰ ਠਾਢੇ ਕੇਸ ਗਹੇ ਫੇਰਾਵਤ ਹੇ ॥ 
The five thieves hover over your head. They will catch 
 you from your hair and take you away. 
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ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਆਵਿਹ ਅੰਧ ਅਿਗਆਨੀ ਸੋਇ ਰਿਹਓ ਮਦ ਮਾਵਤ ਹੇ ॥੩॥ 
You do not see, you blind and ignorant; intoxicated  
with ego, you just keep sleeping. ||3|| 
ਜਾਲੁ ਪਸਾਿਰ ਚੋਗ ਿਬਸਥਾਰੀ ਪੰਖੀ ਿਜਉ ਫਾਹਾਵਤ ਹੇ ॥ 
As the birds are enticed by bait and caught in the net. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕਉ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਵਤ ਹੇ ॥੪॥੨॥੮੮॥ 
Says Nanak, I worship the primal being guru to cut my bonds. 
||4||2||88|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥ 
Name of the Lord is infinite and priceless. 
ਪਰ੍ਾਨ ਿਪਆਰੋ ਮਨਿਹ ਅਧਾਰੋ ਚੀਿਤ ਿਚਤਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



He is the love of my life and support of my mind; I miss him  
as the betel leaf chewer remembers the betel leaf. ||1||Pause|| 
ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰਿਹ ਬਤਾਇਓ ਰੰਿਗ ਰੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਚੋਲੀ ॥ 
I obtained peace through guru’s teachings and I am dyed by 
God’s love. 
ਿਪਰ੍ਅ ਮੁਿਖ ਲਾਗੋ ਜਉ ਵਡਭਾਗੋ ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਕਤਹੁ ਨ ਡੋਲੀ ॥੧॥ 
I the fortunate love my beloved Lord; my marriage is eternal. 
||1|| 
ਰੂਪ ਨ ਧੂਪ ਨ ਗੰਧ ਨ ਦੀਪਾ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੰਿਗ ਮਉਲੀ ॥ 
I do not need any image, incense, perfume  
or lamps; I am glowing with love. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਅ ਰਵੀ ਸੁਹਾਗਿਨ ਅਿਤ ਨੀਕੀ ਮੇਰੀ ਬਨੀ ਖਟੋਲੀ ॥੨॥੩॥੮੯॥ 
Says Nanak, the soul bride is enlightened by husband 
 Lord’s love. My desires are fulfilled. ||2||3||89|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦ ਮਈ ॥ 
I say God God God by His grace. 
ਜਬ ਤੇ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਦਇਆਰਾ ਤਬ ਤੇ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਿਰ ਭਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Since I met the kind devotees, my ill-will disappeared. 
||1||Pause|| 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਿਤ ਦਇਆਲ ਦਈ ॥ 
The cool, calm, peaceful and kind Lord pervades everywhere.   
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ ॥੧॥ 
Lust, anger, greed and pride; all eradicated from my body. ||1|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਿਚ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਲਈ ॥ 
Truth, contentment, compassion, faith and purity! I have  
received these from the teachings of the saints. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਮਨਹੁ ਪਛਾਿਨਆ ਿਤਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ ॥੨॥੪॥੯੦॥ 
Says Nanak, one who realizes this in his mind, 
 achieves total understanding. ||2||4||90|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥ 
What are we the poor beings? We cannot describe anything 
about God. 
ਬਰ੍ਹਮ ਮਹੇਸ ਿਸਧ ਮੁਿਨ ਇੰਦਰ੍ ਾ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Even Brahma, Shiva, mystics, sages and kings, know nothing 
about You. ||1|| 
ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਿਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
What can I tell? I am unable to tell anything. 



ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Wherever I look, I see the Lord pervading. ||1||Pause|| 
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਖ ਜਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥ 
Where the pain of devil of death is heard; You are the support 
there O God. 
ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਹਿਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰ੍ਭ ਗੁਿਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥ 
I seek Your refuge to hold Your feet O God.  
The guru taught this to Nanak. ||2||5||91|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਗਮ ਰੂਪ ਅਿਬਨਾਸੀ ਕਰਤਾ ਪਿਤਤ ਪਿਵਤ ਇਕ ਿਨਮਖ ਜਪਾਈਐ ॥ 
O immovable, beautiful, imperishable Lord, purifier 
 of sinners; may I worship You for a moment. 
ਅਚਰਜੁ ਸੁਿਨਓ ਪਰਾਪਿਤ ਭੇਟੁਲੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਈਐ ॥੧॥ 
I realized the amazing Lord by surrendering to  
the saint and enshrining his sacred feet in my mind! ||1|| 
ਿਕਤੁ ਿਬਧੀਐ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਪਾਈਐ ॥ 
In what way, and by what discipline, He is realized? 
ਕਹੁ ਸੁਰਜਨ ਿਕਤੁ ਜੁਗਤੀ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Tell me, O wise man, by what means can we recite Him? 
||1||Pause|| 
ਜੋ ਮਾਨੁਖੁ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਓਹੁ ਿਤਸ ਕੀ ਲਈ ਲਈ ਫੁਿਨ ਜਾਈਐ ॥ 
If one person serves another person, the one served stands by 
him. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਸਰਿਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੋਿਹ ਟੇਕ ਤੇਰੋ ਇਕ ਨਾਈਐ ॥੨॥੬॥੯੨॥ 
Nanak seeks Your refuge and protection, the ocean 
of peace; He seeks the shelter of Your name. ||2||6||92|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਰੀ ॥ 
I serve the saint in his refuge. 
ਧੰਧੁ ਬੰਧੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I got rid of all worldly concerns, bonds, entanglements and 
other affairs. ||1||Pause|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਅਰੁ ਘਨੋ ਅਨੰਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥ 
I obtained peace, poise and great bliss by obtaining God’s 
name from the guru. 
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ਐਸੋ ਹਿਰ ਰਸੁ ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਉਲਿਟ ਧਰੀ ॥੧॥ 
Such is the sublime essence of the Lord, that I cannot 
describe it. 



 The perfect guru has turned me away from the world. ||1|| 
ਪੇਿਖਓ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਊਨ ਨ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਭਰੀ ॥ 
I see the beloved with everyone. No one is without Him. He 
pervades all. 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਓ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੨॥੭॥੯੩॥ 
The perfect Lord, the treasure of mercy, abides everywhere. 
 Says Nanak, my deeds are fulfilled. ||2||7||93|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥ 
My mind says something else and I say something else. 
ਜਾਨ ਪਰ੍ਬੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਿਕਆ ਕਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are wise, all-knowing, O God; what can I say to You? 
||1||Pause|| 
ਅਨਬੋਲੇ ਕਉ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨਿਹ ਜੋ ਜੀਅਨ ਮਿਹ ਹੋਤਾ ॥ 
You know even the unspoken, whatever is in the mind. 
ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕਹਾ ਲਉ ਡਹਕਿਹ ਜਉ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸੰਿਗ ਸੁਨਤਾ ॥੧॥ 
O mind, why and how long will you cheat? 
 God is with you; He sees and hears everything. ||1||   
ਐਸੋ ਜਾਿਨ ਭਏ ਮਿਨ ਆਨਦ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਕਰਤਾ ॥ 
Knowing this, my mind has become blissful;  
I do not see anyone other than the Creator. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਰਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲਹਤਾ ॥੨॥੮॥੯੪॥ 
Says Nanak, the guru became kind to me; my love 
 for the Lord shall never wear off. ||2||8||94|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਨੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਿਰ ਪਰੀਐ ॥ 
The slanderer falls like this. 
ਇਹ ਨੀਸਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਭਾਈ ਿਜਉ ਕਾਲਰ ਭੀਿਤ ਿਗਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is the sign. Listen, O brother: he collapses like a wall of 
mud. ||1||Pause|| 
ਜਉ ਦੇਖੈ ਿਛਦਰ੍ੁ ਤਉ ਿਨੰਦਕੁ ਉਮਾਹੈ ਭਲੋ ਦੇਿਖ ਦੁਖ ਭਰੀਐ ॥ 
Seeing bad; the slanderer enjoys. He feels pain seeing 
something good. 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਚਤਵੈ ਨਹੀ ਪਹੁਚੈ ਬੁਰਾ ਿਚਤਵਤ ਿਚਤਵਤ ਮਰੀਐ ॥੧॥ 
Twenty-four hours a day, he plots, but nothing works.  
The evil man dies, constantly making evil plans. ||1|| 
ਿਨੰਦਕੁ ਪਰ੍ਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਨੇਰੈ ਆਇਆ ਹਿਰ ਜਨ ਿਸਉ ਬਾਦੁ ਉਠਰੀਐ ॥ 
The slanderer forgets God, death approaches him and  
he keeps arguing with the humble servant of the Lord. 



ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਸੁਆਮੀ ਿਕਆ ਮਾਨਸ ਬਪੁਰੇ ਕਰੀਐ ॥੨॥੯॥੯੫॥ 
God is Nanak’s protector. What can any ignorant man do to 
him? ||2||9||95|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ॥ 
Why do you wander lost like this? 
ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਮੂਕਿਰ ਪਾਵਿਹ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You act and incite others to act, and then deny it. God is 
 always with you; He sees and hears everything. ||1||Pause|| 
ਕਾਚ ਿਬਹਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਿਗ ਹੇਤੁ ਸਾਜਨ ਿਤਆਿਗ ਖਰ ੇ॥ 
You purchase glass, discard gold; you love  
your enemy and renounce your real friends. 
ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਠਾ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥੧॥ 
That which exists, seems bitter; that which does not exist,  
seems sweet to you. Occupied in corruption, you are burning! 
||1|| 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਿਹ ਪਿਰਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਿਧ ਪਰੇ ॥ 
The mortal has fallen in the deep, dark pit; he is entangled  
in the darkness of doubt and emotional attachment. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ ॥੨॥੧੦॥੯੬॥ 
Says Nanak, when God becomes kind; one meets with the 
guru, 
 who takes him by the arm and pulls him out. ||2||10||96|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
With my mind, body and tongue, I remember the Lord. 
ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਿਮਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਰਬ ਸੂਖ ਮੋ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am happy, my anxieties are dispelled; the guru  
has blessed me with total peace. ||1||Pause|| 
ਇਆਨਪ ਤੇ ਸਭ ਭਈ ਿਸਆਨਪ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ॥ 
By God’s grace I the ignorant became wise. 
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਕਾਹੂ ਨ ਕਰਤੇ ਕਛੁ ਖੀਨਾ ॥੧॥ 
Giving His Hand, He saved me, now no one can harm me. ||1|| 
ਬਿਲ ਜਾਵਉ ਦਰਸਨ ਸਾਧੂ ਕੈ ਿਜਹ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ॥ 
I praise seeing God’s devotees; I recite God’s name by his 
grace. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰੋਸੈ ਕਹੂ ਨ ਮਾਿਨਓ ਮਿਨ ਛੀਨਾ ॥੨॥੧੧॥੯੭॥ 
Says Nanak, believing in God I do not believe anyone else at 
all. ||2||11||97|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਿਖ ਲਈ ॥ 
The perfect guru saved my honor. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He enshrined God’s sacred name in my mind;  
my filth of many a life is washed away. ||1||Pause|| 
ਿਨਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਬੈਰਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਿਪਆ ਜਾਪੁ ॥ 
The demons and wicked enemies are driven away by reciting 
guru’s teachings. 
Page 824 
ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 
What can any creature do to me? God blessed me by His 
grace! ||1|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
I attained peace reciting God enshrining His lotus feet in my 
mind. 
ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ਪਿਰਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਜਾ ਤੇ ਊਪਿਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੨॥੧੨॥੯੮॥ 
Slave Nanak has entered His sanctuary; no one is above Him. 
||2||12||98|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ॥ 
Recite God’s name forever. 
ਜਰਾ ਮਰਾ ਕਛੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The pains of old age and death shall not afflict you; in God’s  
court, your affairs will be settled easily. ||1||Pause| 
ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਪਰੀਐ ਿਨਤ ਸਰਨੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
Forsake your ego and fall at guru’s feet; receive this treasure 
from him. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਕਟੀਐ ਫਾਸੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥ 
The noose of birth and death is cut; this is the sign of true 
court. ||1|| 
ਜੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਮਨ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸਗਲ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
Whatever You do, I accept as good. I have eradicated pride 
from my mind. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੨॥੧੩॥੯੯॥ 
Says Nanak, I seek His protection who created the universe. 
||2||13||99|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਹੀ ॥ 



God dwells in my mind and body. 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਿਨਤ ਿਤਸੁ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲੁ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who continuously sings God’s praises and does  
well for others; his tongue is priceless. ||1||Pause|| 
ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਰੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਾਹੀ ॥ 
His dynasty is saved in an instant, and the  
filth of countless incarnations is washed away. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਅਨਦ ਸੇਤੀ ਿਬਿਖਆ ਬਨੁ ਗਾਹੀ ॥੧॥ 
Reciting God he passes blissfully through the forest of poison. 
||1|| 
ਚਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਕੇ ਬੋਿਹਥੁ ਪਾਏ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਿਰ ਪਰਾਹੀ ॥ 
I have obtained the boat of God’s feet and crossed the 
terrifying world-ocean. 
ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਿਰ ਤਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਤਾਹੀ ॥੨॥੧੪॥੧੦੦॥ 
The saints, servants and devotees belong to God; 
 Nanak’s mind is attached to Him. ||2||14||100|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla 
ਧੀਰਉ ਦੇਿਖ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਰੰਗਾ ॥ 
I am satisfied seeing your amazing play. 
ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂਹੀ ਵਸਿਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are my Lord the inner-knower; You live with the devotees. 
||1||Pause|| 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰਿਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥੧॥ 
In an instant, the Lord establishes and blesses.  
From a lowly worm He makes a king. ||1|| 
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਸਰੈ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨੁ ਮੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥ 
May I never forget You from my heart; 
 slave Nanak prays for this blessing. ||2||15||101|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਚੁਤ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਗੋਪਾਲ ॥ 
The imperishable Lord is worthy of worship. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਰਖਉ ਹਿਰ ਆਗੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I offer my mind and body to God, who looks after all beings. 
||1||Pause|| 
ਸਰਿਨ ਸਮਰ੍ਥ ਅਕਥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਕਰਪਾ ਿਸੰਧੁ ਬਡੋ ਦਇਆਲ ॥ 
His refuge is worthwhile, He is all-powerful; He is indescribable 
 and bestowal of peace, the ocean of mercy and kindness. 
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਿਤਸ ਨੋ ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਬਾਲ ॥੧॥ 
He embraces His devotees; no evil can touch them. ||1|| 



ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ॥ 
The merciful Lord is wealth, property and everything to His 
humble saints. 
ਨਾਨਕ ਜਾਿਚਕ ਦਰਸੁ ਪਰ੍ਭ ਮਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਿਮਲੈ ਰਵਾਲ ॥੨॥੧੬॥੧੦੨॥ 
Nanak the seeker begs for visualizing God  
and the dust of the feet of saints. ||2||16||102|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਿਟ ਜਤਨ ਭਏ ॥ 
Reciting God is equal to millions of other efforts. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਜਮਦੂਤਨ ਕਉ ਤਰ੍ ਾਸ ਅਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He sings God’s praises in devotee’s company;  
devil of death does not scare him. ||1||Pause|| 
ਜੇਤੇ ਪੁਨਹਚਰਨ ਸੇ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥ 
To enshrine God’s feet in the mind and body attains everything 
you work for. 
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਾਠਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਵਖ ਦਹੇ ॥੧॥ 
Coming and going, doubt and fear have run away, and  
the sins of countless incarnations are burnt away. ||1|| 
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸੈ ਏਹੁ ਪਦਾਰਥੁ ਵਡਭਾਿਗ ਲਹੇ ॥ 
Be free and worship the Lord of the universe. The fortunate 
attains this gift. 
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰ੍ਭ ਦਾਤੇ ਿਨਰਮਲ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ॥੨॥੧੭॥੧੦੩॥ 
Be kind O perfect God the great giver, that slave Nanak 
 may sing Your  immaculate praises. ||2||17||103|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ ॥ 
The Lord saved me from the demon. 
ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥੁ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The demon did not succeed in his plot, he died in disgrace. 
||1||Pause|| 
ਕਾਿਢ ਕੁਠਾਰੁ ਖਸਿਮ ਿਸਰੁ ਕਾਿਟਆ ਿਖਨ ਮਿਹ ਹੋਇ ਗਇਆ ਹੈ ਖਾਕੁ ॥ 
The Lord raised His axe and cut his head; in an instant, he 
was reduced to dust. ||1|| 
ਮੰਦਾ ਿਚਤਵਤ ਿਚਤਵਤ ਪਿਚਆ ਿਜਿਨ ਰਿਚਆ ਿਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕੁ ॥੧॥ 
One who thinks bad of others, is destroyed by 
 the bad thinking. The Creator pushes him there. 
ਪੁਤਰ੍  ਮੀਤ ਧਨੁ ਿਕਛੂ ਨ ਰਿਹਓ ਸੁ ਛੋਿਡ ਗਇਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕੁ ॥ 
Of his sons, friends and wealth, no one helped him;  



he departed, leaving behind all his brothers and relatives. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕੁ ॥੨॥੧੮॥੧੦੪॥ 
Says Nanak, I praise God, who fulfilled the word of His slave. 
||2||18||104|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ ॥ 
Perfect is service of the perfect guru. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਜੁ ਰਾਿਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Our Lord does everything. My guru resolved all my affairs. 
||1||Pause|| 
ਆਿਦ ਮਿਧ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਿਤ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਓ ਆਿਪ ॥ 
God is from the beginning, in the middle and in the end. He 
created the creation. 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 
He saves His servant. Great is the blessing of my God! ||1|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਵਿਸ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਿਜਿਨ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ 
The guru is supreme transcendent Lord; all beings are in His 
power. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤ ॥੨॥੧੯॥੧੦੫॥ 
Nanak seeks the sanctuary of His lotus feet and  
recites God’s name the pure sermon. ||2||19||105|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਤਾਪ ਪਾਪ ਤੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ॥ 
He protects me from suffering and sin. 
ਸੀਤਲ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਹਰਦੇ ਮਿਹ ਜਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Falling at guru’s feet, I am soothed; I recite God’s name in my 
mind. ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਸਤ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਨੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਨਵ ਖੰਡ ਪਰ੍ਤਾਪ ॥ 
By His kindness God extended His Hand and saved the entire 
world by His power. 
ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖ ਅਨਦ ਪਰ੍ਵੇਸਾ ਿਤਰ੍ਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਤਨ ਸਚੁ ਧਰ੍ਾਪ ॥੧॥ 
My pain has been dispelled, and peace and pleasure have 
come; my greed extinguished, my mind and body are truly 
satisfied. ||1|| 
ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ਸਰਿਣ ਸਮਰਥਾ ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ॥ 
He is the master of orphans, all-powerful to protect in His 
sanctuary. 
 He is the mother and father of the whole universe. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਾਨਕ ਆਲਾਪ ॥੨॥੨੦॥੧੦੬॥ 



He is the love of His devotees, the destroyer of fear;  
Nanak  sings praises of his Lord lovingly. ||2||20||106|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਪਛਾਨੁ ॥ 
Realize the One, from whom You originated. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਧਆਇਆ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਹੋਏ ਕਿਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting the supreme transcendent Lord, I found peace, 
 pleasure and salvation. ||1||Pause|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਬਡ ਭਾਗੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ 
I fortunately met the perfect guru the inner-knower 
 wise the all-knowing Lord.  
ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਿਰ ਅਪਨੇ ਬਡ ਸਮਰਥੁ ਿਨਮਾਿਣਆ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥੧॥ 
He saved me by giving His Hand and made me His own. 
 He is absolutely all-powerful, the honor of the dishonored. ||1|| 
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਿਬਨਿਸ ਗਏ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਅੰਧਕਾਰ ਪਰ੍ਗਟੇ ਚਾਨਾਣੁ ॥ 
Doubt and fear have been dispelled in an instant; the light is lit 
in the dark. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਆਰਾਧੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥੨੧॥੧੦੭॥ 
Nanak recites God with every breath. He praises Him forever. 
||2||21||107|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ॥ 
Both here and hereafter, the mighty guru protects me. 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God looks after here and the next world. My affairs are settled. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਮਜਨੁ ਹੋਵਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥ 
Reciting God’s name and bathing in the dust of  
devotee’s feet attains peace and contentment. 
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਿਥਿਤ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਿਮਟੇ ਿਬਸੂਰੇ ॥੧॥ 
Coming and going have ended and I became immortal;  
the pains of birth and death are eradicated. ||1|| 
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਤਰੇ ਛੁਟੇ ਭੈ ਜਮ ਕੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
I crossed over the ocean of doubt and fear. The fear 
 of death is gone; One God abides in every heart. 
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ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਿਰਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਪੇਿਖ ਹਜੂਰੇ ॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥ 
Nanak has entered the sanctuary of the destroyer of pain; 
 I see Him in and outside as well. ||2||22||108|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥ 
Seeing his face the sufferings went away. 
ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵਹੁ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਅਗੋਚਰ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please, never be far from my eyes; You are always in my 
mind. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
My beloved Lord the master is the support of life. 
ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ 
God, the inner-knower, is all-pervading. ||1|| 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥ 
Which of Your virtues should I contemplate and worship? 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਪਰ੍ਭ ਤੁਝਿਹ ਿਚਤਾਰੀ ॥੨॥ 
With each and every breath, O God, I miss You. ||2|| 
ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
God is the ocean of mercy, kind to the meek; 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥੩॥ 
He cherishes all beings. ||3|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਨੁ ਜਾਪੇ ॥ 
Twenty-four hours a day, Your humble servant  recites Your 
name. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਈ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥ 
God inspired Nanak to love Him. ||4||23||109|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਚਲਤ ਗਇਆ ॥ 
Body, wealth and youth are passing by. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਰਤ ਿਬਕਾਰ ਿਨਿਸ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You did not recite God, did useless deeds  
and the time of death has come. ||1||Pause|| 
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਿਨਤ ਖਾਤੇ ਮੁਖ ਦੰਤਾ ਘਿਸ ਖੀਨ ਖਇਆ ॥ 
You eat many type of food daily, your face tired and teeth are 
worn out. 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਮੂਠਉ ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਹ ਪਰੀ ਦਇਆ ॥੧॥ 
Deluded by possessiveness o ignorant you commit sins, never 
show mercy. ||1|| 
ਮਹਾ ਿਬਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਗਲਤੁ ਪਇਆ ॥ 
O ignorant, you have fallen in the terrible ocean of sufferings. 
ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਕਾਿਢ ਲਇਆ ॥੨॥੨੪॥੧੧੦॥ 
Nanak took God’s refuge; He took me by the arm and pulled 



me out. ||2||24||110|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਆਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇਆ ਚੀਿਤ ॥ 
I miss my God. 
ਦੁਸਮਨ ਦੁਸਟ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਰਤ ਕੁਸਲੁ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My enemies and evil people are tired of talking  
nonsense but I am at peace o brother my friend. ||1||Pause|| 
ਗਈ ਿਬਆਿਧ ਉਪਾਿਧ ਸਭ ਨਾਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
The disease and misfortunes have departed by God’s grace. 
ਸਾਂਿਤ ਸੂਖ ਅਰੁ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਿਰ ॥੧॥ 
I found peace, comfort and total bliss, enshrining  
my beloved’s Name in the mind. ||1|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਤੰੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 
My soul, body and wealth are all Yours O God, You are my all-
powerful Lord. 
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੈ ਚੇਰਾ ॥੨॥੨੫॥੧੧੧॥ 
You are the protector of Your slaves; slave Nanak is Your 
slave forever. ||2||25||111|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਗੋਿਬਦੁ ਿਸਮਿਰ ਹੋਆ ਕਿਲਆਣੁ ॥ 
Reciting God’s name I am saved. 
ਿਮਟੀ ਉਪਾਿਧ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਿਸਮਿਰਆ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Suffering eradicated, peace obtained by reciting the inner 
knower. ||1||Pause|| 
ਿਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਿਤਿਨ ਕੀਏ ਸੁਖਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥ 
He made all beings comfortable. He is the strength of His 
devotees. 
ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਭੈ ਭੰਜਨ ਊਪਿਰ ਕਰਤੇ ਮਾਣੁ ॥੧॥ 
He preserves His servant’s honor. The servant is proud of the 
destroyer of fear. ||1|| 
ਭਈ ਿਮਤਰ੍ ਾਈ ਿਮਟੀ ਬੁਰਾਈ ਦਰ੍ੁਸਟ ਦੂਤ ਹਿਰ ਕਾਢੇ ਛਾਿਣ ॥ 
I found friendship, erased ill-will. God screened out the evil. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਿਰ ਗੁਣਹ ਵਖਾਿਣ ॥੨॥੨੬॥੧੧੨॥ 
Nanak obtained comfort contentment and eternal bliss.  
He lives by singing God’s praises. ||2||26||112|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥ 
The supreme Lord has become kind. 
ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਾਧੂ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



The guru completed all affairs. The devotees are happy 
reciting God. ||1||Pause|| 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਦੋਖੀ ਸਗਲੇ ਭਏ ਰਵਾਲ ॥ 
God protected me; all enemies are reduced to dust. 
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਉਧਿਰ ਲੀਏ ਲਾਇ ਅਪਨੈ ਪਾਲ ॥੧॥ 
He embraces His devotees and bestows salvation attaching 
them to Him. ||1|| 
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ਸਹੀ ਸਲਾਮਿਤ ਿਮਿਲ ਘਿਰ ਆਏ ਿਨੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਕਾਲ ॥ 
I returned home safe and sound. Faces of the slanderers are 
painted black. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੨੭॥੧੧੩॥ 
Says Nanak, my guru is perfect; by guru’s grace I am happy O 
God; ||2||27||113|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮੂ ਲਾਲਨ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have fallen in love with my beloved Lord. ||Pause|| 
ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਿਖੰਚ ਤਨੀ ॥੧॥ 
It cannot be cut or released O Lord; I am tied so much by love; 
||1|| 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਨ ਮਨ ਮਾਿਹ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੂ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੀ ॥੨॥ 
Day and night, He lives in my mind O God by Your grace. ||2|| 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ਿਸਆਮ ਸੰੁਦਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ॥੩॥ 
I admire the beloved Lord by hearing His untold sermon. ||3|| 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥ 
Says Nanak the servant of servants; be kind to me O God. 
||4||28||114|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਿਪ ਜਾਂਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
I praise and worship God’s feet. 
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਤਾ ਕਾ ਿਹਰਦੈ ਧਿਰ ਮਨ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My guru is the supreme transcendent Lord; I enshrine Him in 
my heart. ||1||Pause|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ 
I recite the name of the bestowal of happiness that created the 
whole world. 
ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥ 
Say God from your tongue and attain honor in true court. ||1|| 
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿਤ ਜਾ ਕਉ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 



Those who join devotee’s company find this treasure. 
ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥ 
Nanak sing’s God’s praises all the time; O Lord be kind to me. 
||2||29||115|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣ ॥ 
The guru saved me in his refuge. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਹੋਆ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਮੇਰੋ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am applauded throughout the world that my Lord saved me. 
||1||Pause|| 
ਿਬਸਵ੍ੰਭਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਪੋਖਣ ਭਰਣ ॥ 
The caretaker Lord, giver of peace, fulfills the deeds of the 
whole world. 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਂਈ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਣ ॥੧॥ 
He perfectly abides everywhere including places  
of importance. I touch His feet with admiration. ||1|| 
ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਵਿਸ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਿਸਿਧ ਤੁਮ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥ 
The ways of all beings are in Your power, O all powerful Lord 
the cause of causes. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਪਰ੍ਭੁ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਡਰਣ ॥੨॥੩੦॥੧੧੬॥ 
God saves from the beginning from ages. Fear does  
not bother reciting God O Nanak. ||2||30||116|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੮  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Du-Padas, Eighth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰ੍ਭ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥ 
I am nothing; everything is Yours O God; 
ਈਘੈ ਿਨਰਗੁਨ ਊਘੈ ਸਰਗੁਨ ਕੇਲ ਕਰਤ ਿਬਿਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are absolute here and manifest in the world after. 
 My Lord enjoys  both worlds. ||1||Pause|| 
ਨਗਰ ਮਿਹ ਆਿਪ ਬਾਹਿਰ ਫੁਿਨ ਆਪਨ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ ॥ 
He is in and out of the body as well. He is omnipresent. 
ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ ਕਹ ਕਹ ਠਾਕੁਰੁ ਕਹ ਕਹ ਚੇਰਾ ॥੧॥ 
He is the king and the subjects, master and the disciple as 
well. ||1|| 
ਕਾ ਕਉ ਦੁਰਾਉ ਕਾ ਿਸਉ ਬਲਬੰਚਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਨੇਰਾ ॥ 
He plays hide and seek, wherever I look he is close by. 
ਸਾਧ ਮੂਰਿਤ ਗੁਰੁ ਭੇਿਟਓ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੰੂਦ ਨਹੀ ਅਨ ਹੇਰਾ ॥੨॥੧॥੧੧੭॥ 



Nanak surrendered to God’s devotee and merged 
 with him like water in water. ||2||1||117|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
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ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 
You are all-powerful and cause of causes. 
ਢਾਕਨ ਢਾਿਕ ਗੋਿਬਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਿਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please cover my sins O Lord of the universe my guru;  
I am a sinner. I humbly seek your refuge. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਜਾਿਨਓ ਪੇਿਖਓ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਠ ਮੁਕਰਨ ॥ 
Whatever we do, You see and know; there is no chance to 
deny. 
ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ਸੁਿਨਓ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੋ ਕੋਿਟ ਅਘਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥ 
I hear a lot about Your blessing. Reciting Your name 
eradicates all sins. ||1|| 
ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੋ ਿਬਰਦੁ ਪਿਤਤ ਉਧਰਨ ॥ 
It is my nature to make mistakes; it is Your nature to save the 
sinners. 
ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਦਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥ 
You are the embodiment of kindness, the treasure of 
compassion,  
O kind Lord, bestowal of life; may Nanak visualize You. 
||2||2||118|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਐਸੀ ਿਕਰਪਾ ਮੋਿਹ ਕਰਹੁ ॥ 
Bless me with such kindness O Lord; 
ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਤਿਨ ਧੂਿਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I see the saint and put my head at his feet and body in his 
dust. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰ ੈਬਾਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਿਗ ਧਰਹੁ ॥ 
May I enshrine God’s name in my mind through guru’s 
teachings. 
ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਿਨਵਾਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ਹੋਿਮ ਜਰਹੁ ॥੧॥ 
May I scare the five thieves and burn away all doubts O God; 
||1|| 
ਜੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਭਾਵਨੁ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਿਰ ਟਰਹੁ ॥ 
Whatever You do, I accept as good; may my duality go away. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ ਸੰਤਸੰਿਗ ਲੇ ਮੋਿਹ ਉਧਰਹੁ ॥੨॥੩॥੧੧੯॥ 
You are Nanak’s God, save me in devotee’s company O Lord; 



||2||3||119|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਐਸੀ ਦੀਿਖਆ ਜਨ ਿਸਉ ਮੰਗਾ ॥ 
I beg for such awns from Your humble servants. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੋ ਿਧਆਨੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੋ ਰੰਗਾ ॥ 
May I miss You with love. 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I be with You and serve You. ||1||Pause|| 
ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਭਾਖਨੁ ਜਨ ਿਸਉ ਊਠਨੁ ਬੈਠਨੁ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥ 
May I serve your servants intuitively and stay with them 
forever. 
ਜਨ ਚਰ ਰਜ ਮੁਿਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ॥੧॥ 
I apply the dust of the feet of His humble servants to my 
forehead; 
 my hopes, and many waves of desire, are fulfilled. ||1|| 
ਜਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਾ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਮਿਹਮਾ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਿਟ ਗੰਗਾ ॥ 
Praising God’s devotees makes one pure; touching his feet 
 is as good as bathing million times in river Ganges. 
ਜਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਕੀਓ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ ॥੨॥੪॥੧੨੦॥ 
Nanak bathes in the dust of the feet of His humble servants; 
 the sins of many a life are eliminated. ||2||4||120|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
Keep me as You please O kind Lord. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਿਤਗੁਰ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਪਤਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O guru the supreme transcendent Lord, I am your child, 
 You are my father. ||1||Pause|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਪਹੁਿਚ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਘਾਲ ॥ 
I am worthless; I have no virtue. I cannot understand Your 
actions. 
ਤੁਮਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੋ ਮਾਲ ॥੧॥ 
You only know Your state and extent. My soul, body and 
property are all Yours. ||1|| 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਅਨਬੋਲਤ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਾਲ ॥ 
You the inner-knower the primal Lord; know all unspoken 
words. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੫॥੧੨੧॥ 
My body and mind are soothed O Nanak, by God’s grace. 
||2||5||121|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥ 
Keep me with You forever, O God. 
ਤੂ ਹਮਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮਨਮੋਹਨੁ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are my beloved the enticer; without You my life is useless. 
||1||Pause|| 
ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 
In an instant, You make a beggar to a king. My God is the 
master of orphans. 
ਜਲਤ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਜਨ ਆਿਪ ਉਧਾਰੇ ਕਿਰ ਅਪੁਨੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ॥੧॥ 
You save Your servants from the burning fire; You protect 
them by Your grace. ||1|| 
ਸੀਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਮਨ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਰ੍ਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ ॥ 
Reciting God attains peace of mind and contentment and all 
struggles end. 
ਿਨਿਧ ਿਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਿਸਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੨॥੬॥੧੨੨॥ 
O Nanak; serve the treasure of divine wealth and give up all 
smart ideas. ||2||6||122|| 
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਾਰਹੁ ॥ 
May you never forget Your servant, O Lord; 
ਉਿਰ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪਰ੍ੀਿਤ ਗੋਿਬੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I embrace You O Lord and talk about our previous love. 
||1||Pause|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੋ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਿਰਦੈ ਮਤ ਧਾਰਹੁ ॥ 
It is Your nature to save the sinners; please do not remember 
my sins. 
ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੁਖੁ ਤੁਮ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪਟਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਜਾਰਹੁ ॥੧॥ 
You are my life, wealth and happiness; burn my curtain of ego. 
||1|| 
ਜਲ ਿਬਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ ਦੂਧ ਿਬਨਾ ਰਹਨੁ ਕਤ ਬਾਰੋ ॥ 
How can a fish live without water and a child without milk? 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਪੇਿਖ ਦਰਸੁ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ ॥੨॥੭॥੧੨੩॥ 
Servant Nanak longs for Lord’s lotus feet;  
seeing You attains peace O Lord. ||2||7||123|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਕੁਸਲੁ ਭਇਆ ॥ 
I see happiness here, and hereafter. 



ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru performed his deed and saved me by God’s 
grace. ||1||Pause|| 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੂਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ॥ 
The Lord, my beloved, abides in my mind and body; 
 all my pain and sufferings are eradicated. 
ਸਾਂਿਤ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਿਭ ਹੋਏ ਖਇਆ ॥੧॥ 
I sing His praises in peace, contentment and bliss,  
my evil enemies are destroyed. ||1|| 
ਗੁਨੁ ਅਵਗੁਨੁ ਪਰ੍ਿਭ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਿਰਓ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰ ਲਇਆ ॥ 
God did not consider my merits and demerits; He made me 
His own by His grace. 
ਅਤੁਲ ਬਡਾਈ ਅਚੁਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾਨਕੁ ਉਚਰੈ ਹਿਰ ਕੀ ਜਇਆ ॥੨॥੮॥੧੨੪॥ 
God’s greatness is beyond measure, He is immovable and 
imperishable; 
 Nanak says hail to the Lord; ||2||8||124|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਤਰਨੁ ਕੈਸੇ ॥ 
How can one attain salvation without love and worship? 
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Be kind O savior of sinners; protect me by believing in me. 
||1||Pause|| 
ਿਸਮਰਨੁ ਨਹੀ ਆਵਤ ਿਫਰਤ ਮਦ ਮਾਵਤ ਿਬਿਖਆ ਰਾਤਾ ਸੁਆਨ ਜੈਸੇ ॥ 
I do not know how to worship you, I am intoxicated with 
 liquor and deluded by filth like a dog. 
ਅਉਧ ਿਬਹਾਵਤ ਅਿਧਕ ਮੋਹਾਵਤ ਪਾਪ ਕਮਾਵਤ ਬੁਡੇ ਐਸੇ ॥੧॥ 
My life is going by, attached more and more to the worldly 
 wealth I commit sins, I am drowning. ||1|| 
ਸਰਿਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੁਰਖ ਿਨਰੰਜਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਰਵਣੁ ਜੈਸੇ ॥ 
I seek the refuge of the destroyer of sufferings the formless  
Lord. I recite Your name as the devotees do in the 
congregation. 
ਕੇਸਵ ਕਲੇਸ ਨਾਸ ਅਘ ਖੰਡਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਦਰਸ ਿਦਸੇ ॥੨॥੯॥੧੨੫॥ 
O Lord the destroyer of serious sufferings, Nanak lives by 
visualizing You. ||2||9||125|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੯  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Du-Padas, Ninth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਆਪਿਹ ਮੇਿਲ ਲਏ ॥ 
He unites us with Him by His grace. 
ਜਬ ਤੇ ਸਰਿਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਤਬ ਤੇ ਦੋਖ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Since I came to Your sanctuary, my sins vanished. ||1||Pause|| 
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਅਰੁ ਿਚੰਤ ਿਬਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥ 
Renouncing self- pride and other anxieties, I sought devotee’s 
refuge. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੋ ਪਰ੍ੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥੧॥ 
Reciting Your name O beloved, my sickness is eradicated. ||1|| 
ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਿਗਆਨੀ ਰਾਖੇ ਧਾਿਰ ਦਏ ॥ 
Even utterly foolish, ignorant and thoughtless persons 
 have been saved by the Kind Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਿਟਓ ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ॥੨॥੧॥੧੨੬॥ 
Says Nanak; surrendering to the perfect guru, 
 my coming and going ended; ||2||1||126|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਜੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀ ॥ 
I live by listening to Your name.  
ਜਉ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਬ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When the perfect guru became pleased, then my hopes were 
fulfilled. ||1||Pause|| 
ਪੀਰ ਗਈ ਬਾਧੀ ਮਿਨ ਧੀਰਾ ਮੋਿਹਓ ਅਨਦ ਧੁਨੀ ॥ 
Pain is gone, my mind is comforted; the music of harmony 
fascinates me. 
ਉਪਿਜਓ ਚਾਉ ਿਮਲਨ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਿਖਨੀ ॥੧॥ 
The yearning to meet my beloved God has welled up. 
 I cannot live without Him, even for an instant. ||1|| 
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ਅਿਨਕ ਭਗਤ ਅਿਨਕ ਜਨ ਤਾਰੇ ਿਸਮਰਿਹ ਅਿਨਕ ਮੁਨੀ ॥ 
You saved many devotees and humble servants; many sages 
worship You. 
ਅੰਧੁਲੇ ਿਟਕ ਿਨਰਧਨ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਅਿਨਕ ਗੁਨੀ ॥੨॥੨॥੧੨੭॥ 
O Nanak; singing God’s praises the blind gets support, 
 the poor gets wealth. ||2||2||127|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਤਾਲ  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Thirteenth House, Partaal: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤਰ੍ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥ 



O beloved I cannot sleep; I sigh. I wear necklaces, 
 beautiful clothes ornaments and make-up. 
ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ 
I am sad, sad and more sad. 
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When will You come home? ||1||Pause|| 
ਸਰਿਨ ਸੁਹਾਗਿਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਿਰ ॥ 
I seek refuge of the happy soul-bride and I place my head on 
her feet. 
ਲਾਲਨੁ ਮੋਿਹ ਿਮਲਾਵਹੁ ॥ 
Unite me with my beloved; 
ਕਬ ਘਿਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ 
When will He come home? ||1|| 
ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਿਮਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਿਮਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 
She says listen my friend; I tell you the way to meet the 
beloved! 
 Eradicate ego; then you shall find your beloved Lord in your 
heart. 
ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 
Then, in delight, you sing the songs of joy and praise. 
ਆਨਦ ਰੂਪ ਿਧਆਵਹੁ ॥ 
Recite God the embodiment of bliss. 
ਨਾਨਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥ 
Nanak came to Lord’s door; 
ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥ 
Then I found my beloved. ||2|| 
ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਿਦਖਾਵੈ ॥ 
The enticing Lord has revealed His beauty to me. 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 
Now, sleep seems sweet to me. 
ਸਭ ਮੇਰੀ ਿਤਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥ 
My thirst is quenched; 
ਅਬ ਮੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ॥ 
Now, I am absorbed in peace. 
ਮੀਠੀ ਿਪਰਿਹ ਕਹਾਨੀ ॥ 
The story of my Husband Lord is sweet. 
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥ 
I have found my beloved, enticing Lord. ||Second 
Pause||1||128|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥ 
My ego is gone by visualizing Him. 
ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸੰਤਨਾ ॥ 
I am absorbed in my Lord the help and support of the saints. 
ਅਬ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Now, I have fallen to His feet. ||1||Pause|| 
ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਉਲਿਝਓ ਅਿਲ ਮਕਰੰਦ ਕਮਲ ਿਜਉ ॥ 
My mind does not think anything else but to live at His feet. 
 I am entangled like the bumblebee with flowers for honey. 
ਅਨ ਰਸ ਨਹੀ ਚਾਹੈ ਏਕੈ ਹਿਰ ਲਾਹੈ ॥੧॥ 
I do not desire any other taste; I seek only One Lord. ||1|| 
ਅਨ ਤੇ ਟੂਟੀਐ ਿਰਖ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ॥ 
I broke away from others, my coming and going ended. 
ਮਨ ਹਿਰ ਰਸ ਘੂਟੀਐ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀਐ ॥ 
O mind, tie God’s sublime essence in devotee’s company and 
change;   
ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ॥ 
There is no other, other than God. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੇ ॥੨॥੨॥੧੨੯॥ 
O Nanak, touch and love the feet of the Lord. ||2||2||129|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ  
Raag Bilaaval, Ninth Mahalla, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥ 
The name of the Lord is the dispeller of sorrow, know this; 
ਅਜਾਮਲੁ ਗਿਨਕਾ ਿਜਹ ਿਸਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀਅ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God, even Ajaamal the sinner and Ganakaa the  
prostitute were liberated; let your soul know this. ||1||Pause|| 
ਗਜ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਿਮਟੀ ਿਛਨਹੂ ਮਿਹ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਬਖਾਨੋ ॥ 
The elephant’s thirst vanished in an instant, as soon as he 
said God. 
ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧਰ੍ੂਅ ਬਾਿਰਕ ਭਜਨ ਮਾਿਹ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥ 
Says Naarad; listen O child Dhroo; get absorbed in God’s 
worship. ||1|| 
ਅਚਲ ਅਮਰ ਿਨਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਿਹ ਹੈਰਾਨੋ ॥ 
He obtained the immovable, immortal and eternal state; the 
world was amazed. 



ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਿਰ ਿਨਕਿਟ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥ 
Says Nanak; the Lord the protector of His devotees is very 
close. ||2||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Bilaaval, Ninth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
Without the name of God, you shall suffer in pain. 
ਭਗਿਤ ਿਬਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੂਕੈ ਗੁਰੁ ਇਹੁ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without worship, doubt is not dispelled; the guru reveals this 
secret. ||1||Pause|| 
ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬਰ੍ਤ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਿਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ 
What use are pilgrimages and fasting without seeking God’s 
refuge? 
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ਜੋਗ ਜਗ ਿਨਹਫਲ ਿਤਹ ਮਾਨਉ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਜਸੁ ਿਬਸਰਾਵੈ ॥੧॥ 
Yoga and sacrificial feasts are fruitless if one forgets the 
praises of God. ||1|| 
ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
Renounce pride and worldly attachment and sing God’s 
praises. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਕਹਾਵੈ ॥੨॥੨॥ 
Says Nanak, one who does this attains salvation. ||2||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Bilaaval, Ninth Mahalla: 
ਜਾ ਮੈ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ 
Those who do not worship God; 
ਿਤਹ ਨਰ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਯਹ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They waste their life uselessly; keep this in mind. ||1||Pause|| 
ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਬਰ੍ਤ ਫੁਿਨ ਰਾਖੈ ਨਹ ਮਨੂਆ ਬਿਸ ਜਾ ਕੋ ॥ 
He goes to pilgrimage and keeps fast but his mind is out of 
control. 
ਿਨਹਫਲ ਧਰਮੁ ਤਾਿਹ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਸਾਚੁ ਕਹਤ ਮੈ ਯਾ ਕਉ ॥੧॥ 
That faith is useless; I speak the truth. 
ਜੈਸੇ ਪਾਹਨੁ ਜਲ ਮਿਹ ਰਾਿਖਓ ਭੇਦੈ ਨਾਿਹ ਿਤਹ ਪਾਨੀ ॥ 
It’s like a stone kept in water; still, the water does not 
penetrate it. 
ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਿਹ ਪਛਾਨਹੁ ਭਗਿਤ ਹੀਨ ਜੋ ਪਰ੍ਾਨੀ ॥੨॥ 
The person who is without God’s worship; think him the same. 
||2|| 
ਕਲ ਮੈ ਮੁਕਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰੁ ਯਹ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥ 
In today’s age the salvation attains by reciting God’s name. 



Guru explains the secret. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗਰੂਆ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੩॥੩॥ 
Says Nanak, he who sings God’s praises is a great man. 
||3||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧੦  
Bilaaval, Ashtapadees, First Mahalla, Tenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਦੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ 
He lives close by and sees all. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
Only a few guru-willed realize this. 
ਿਵਣੁ ਭੈ ਪਇਐ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without the fear of God, His worship cannot be performed. 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ 
Imbued with guru’s teachings attains peace forever. ||1|| 
ਐਸਾ ਿਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥ 
Such is the wisdom of reciting priceless God’s name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵਿਸ ਰਿਸ ਰਿਸ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The guru-willed attains honor by reciting God with love. 
||1||Pause|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਗਆਨੁ ਕਥੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone talks about divine wisdom. 
ਕਿਥ ਕਿਥ ਬਾਦੁ ਕਰੇ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
They keep arguing by talking and suffer in pain. 
ਕਿਥ ਕਹਣੈ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 
No one stops talking and discussing.  
ਿਬਨੁ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 
Without being imbued with the subtle essence, there is no 
liberation. ||2|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 
Spiritual wisdom and contemplation all come from the guru. 
ਸਾਚੀ ਰਹਤ ਸਾਚਾ ਮਿਨ ਸੋਈ ॥ 
Through true practice the mind becomes true. 
ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰੁ ਰਹਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The self-willed talks about it, but does not practice it. 
ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥ 
Forgetting God’s name, he finds no place of rest. ||3|| 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਬੰਿਧਓ ਸਰ ਜਾਿਲ ॥ 



The worldly pleasure has caught the mind in a trap of the 
whirlpool. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਬਆਿਪ ਰਿਹਓ ਿਬਖੁ ਨਾਿਲ ॥ 
Each and every heart is trapped by the poison and sin. 
ਜੋ ਆਂਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਿਲ ॥ 
Whoever has come is subject to death. 
ਕਾਰਜੁ ਸੀਧੋ ਿਰਦੈ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ ॥੪॥ 
Your affairs shall be resolved by enshrining God in the mind. 
||4|| 
ਸੋ ਿਗਆਨੀ ਿਜਿਨ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
He who is attuned to guru’s teachings is a learned one. 
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
The self-willed, egotistic loses his honor. 
ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਿਤ ਕਰਾਈ ॥ 
The Creator inspires us to His worship. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੫॥ 
He bestows honor to the guru-willed. ||5|| 
ਰੈਿਣ ਅੰਧਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ॥ 
The night is dark, the divine light is pure. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਛੋਿਤ ॥ 
Those without God’s name are lowly and unworthy of dealing 
with. 
ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਿਤ ਸਰੋਿਤ ॥ 
The Vedas preach sermons of devotional worship. 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਿਤ ॥੬॥ 
Listening hearing and believing, one gets enlightened. ||6|| 
ਸਾਸਤਰ੍  ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਮੰ ॥ 
The Shaastras and Simritees speak of reciting God’s name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਂਿਤ ਊਤਮ ਕਰਾਮੰ ॥ 
The guru-willed attain peace doing this sacred deed. 
ਮਨਮੁਿਖ ਜੋਨੀ ਦੂਖ ਸਹਾਮੰ ॥ 
The self-willed suffers the pains of rebirth. 
ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਮੰ ॥੭॥ 
His bonds are broken, enshrining God’s name in the mind. ||7|| 
ਮੰਨੇ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਪਿਤ ਪੂਜਾ ॥ 
Believing in God’s name is the true honorable worship. 
ਿਕਸੁ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥ 
Who should I see? There is none other than the Lord. 
ਦੇਿਖ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥ 



I see and I say that He is pleasing to my mind. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੮॥੧॥ 
Says Nanak, there is no other as such. ||8||1|| 
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Bilaaval, First Mahalla: 
ਮਨ ਕਾ ਕਿਹਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ ॥ 
The mind says and human does. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰੁਨੁ ਪਾਪੁ ਉਚਰੈ ॥ 
This mind talks about good and bad. 
ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Intoxicated with worldly pleasure does not attain satisfaction. 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਮੁਕਿਤ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ॥੧॥ 
Satisfaction and liberation require the truthful mind. ||1|| 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਸਭੁ ਦੇਖੁ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥ 
Seeing the body wealth and family, he is proud. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਛੁ ਸੰਿਗ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
But other than God’s name nothing goes with you. ||1||Pause|| 
ਕੀਚਿਹ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਕੇਰੀ ॥ 
He enjoys tastes, pleasures and joys in his mind. 
ਧਨੁ ਲੋਕਾਂ ਤਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ 
The wealth will pass on to others and body will be reduced to 
ashes. 
ਖਾਕੂ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਸਭੁ ਫੈਲੁ ॥ 
The entire creation shall mix with dust. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਨਹੀ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ॥੨॥ 
Without guru’s teachings the filth does not go away. ||2|| 
ਗੀਤ ਰਾਗ ਘਨ ਤਾਲ ਿਸ ਕੂਰੇ ॥ 
The various songs, tunes and rhythms are false. 
ਿਤਰ੍ ਹੁ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਦੂਰੇ ॥ 
Created in the three qualities, people go far away after death. 
ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਿਤ ਦਰਦੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
In duality, the pain of evil-deeds does not leave them. 
ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥ 
But the guru-willed are saved taking medicine of singing God’s 
praises. ||3|| 
ਧੋਤੀ ਊਜਲ ਿਤਲਕੁ ਗਿਲ ਮਾਲਾ ॥ 
He wears a clean loin-cloth, applies mark on the forehead, 
 and wears a rosary around his neck; 
ਅੰਤਿਰ ਕੋਰ੍ਧੁ ਪੜਿਹ ਨਾਟ ਸਾਲਾ ॥ 



He is full of anger and yet performs like a juggler. 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਪੀਆ ॥ 
Forgetting God’s name, he is intoxicated by worldly pleasure. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਿਤ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥੪॥ 
Without worshipping the guru, there is no peace. ||4|| 
ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਗਰਧਭ ਮੰਜਾਰਾ ॥ 
He is like a pig, a dog, a donkey, a cat; 
ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ ॥ 
He is like beast, a filthy, lowly and wicked. 
ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਐ ॥ 
He who turns away from the guru wanders in different lifes. 
ਬੰਧਿਨ ਬਾਿਧਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੫॥ 
Bound in bonds, he comes and goes. ||5|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹੈ ਪਦਾਰਥੁ ॥ 
Serving the guru, the treasure is found. 
ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind is always rewarding; 
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Nobody questions him in God’s court. 
ਮਾਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੀਝੈ ਦਿਰ ਸੋਇ ॥੬॥ 
One who obeys Lord’s command, is approved at Lord’s door. 
||6|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਿਤਸ ਕਉ ਜਾਣੈ ॥ 
Meeting the true guru, one realizes the Lord. 
ਰਹੈ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
Obeying God’s will, one realizes His command. 
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਣ ਸਚੈ ਦਿਰ ਵਾਸੁ ॥ 
Realizing God’s command he dwells in the court of the true 
Lord. 
ਕਾਲ ਿਬਕਾਲ ਸਬਿਦ ਭਏ ਨਾਸੁ ॥੭॥ 
Through guru’s teachings, death and birth are ended. ||7|| 
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ॥ 
He knows that everything belongs to God. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹੁ ਿਜਸ ਕਾ ॥ 
He offers his body and mind to the One who owns them. 
ਨਾ ਓਹੁ ਆਵੈ ਨਾ ਓਹੁ ਜਾਇ ॥ 
He does not come, he does not go. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, the truthful merges in the true Lord. ||8||2|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੧੦  
Bilaaval, Third Mahalla, Ashtapadees, Tenth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਗੁ ਕਊਆ ਮੁਿਖ ਚੰੁਚ ਿਗਆਨੁ ॥ 
The world is like a crow; with its beak, it croaks divine wisdom. 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
He is filled with greed, falsehood and pride. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ਿਨਦਾਿਨ ॥੧॥ 
Without God’s name, your secret will be known. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਚੀਿਤ ॥ 
Serving the guru, God’s name dwells in the mind. 
ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਵੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਝੂਠੁ ਪਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting the guru, God’s name comes to mind. Without 
 the name, other love is false. ||1||Pause|| 
ਗੁਿਰ ਕਿਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
Do what the guru tells you to do. 
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਸਹਜ ਘਿਰ ਆਵਹੁ ॥ 
Contemplating guru’s teachings attains peace. 
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 
Through the true name, you shall obtain honor. ||2|| 
ਆਿਪ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੈ ॥ 
He does not understand yet preaches others. 
ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅਧੁੰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
He is mentally blind, and does blind acts. 
ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਠਉਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
How can he find home, a place of rest, and reach the destiny? 
||3|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
Serve the dear Lord, the inner-knower; 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਿਜਸ ਕੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਨੀ ॥ 
His light shines in everyone. 
ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਿਕਆ ਚਲੈ ਪਹਨਾਮੀ ॥੪॥ 
Why should anyone follow the disgraced? ||4|| 
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ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਜਾਨੈ ॥ 
The true name is realized through  true guru’s teachings. 
ਆਪੈ ਆਪੁ ਿਮਲੈ ਚੂਕੈ ਅਿਭਮਾਨੈ ॥ 
Realizing God eliminates ego and pride. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੈ ॥੫॥ 
The guru-willed always recite God’s name. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਈ ॥ 
Serving the true guru, duality and evil-will goes away. 
ਅਉਗਣ ਕਾਿਟ ਪਾਪਾ ਮਿਤ ਖਾਈ ॥ 
Guilty deeds are eradicated and the sinful intellect is erased. 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ ॥੬॥ 
The priceless body and soul merge with supreme soul. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Meeting with the guru, attains great honor. 
ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ 
Pain is taken away by enshrining God’s name in the mind. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥ 
Imbued with God’s name attains eternal peace. ||7|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਿਨਆ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 
Obeying guru’s teachings is essence of all good deeds. 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਿਨਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
Obeying guru’s teachings obtains salvation. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਮਾਿਨਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥੩॥ 
O Nanak, obeying guru’s teachings saves the family as well. 
||8||1||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੧  
Bilaaval, Fourth Mahalla, Ashtapadees, Eleventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਹਉ ਮੇਟੈ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ ॥ 
Self-surrendering eliminates ego, the devotee sings God`s 
praises forever. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਿਨਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਈਆ ॥੧॥ 
The guru-willed understands the priceless body; his 
 soul merges with carefree divine soul. ||1|| 
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਰਮਈਆ ॥ 
God`s name is my support and resolve. 
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਠ ਪੜਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed cannot live without God`s name I say God 
God. ||1||Pause|| 
ਏਕੁ ਿਗਰਹੁ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ॥ 
That house has ten doors and the thieves always keep 
stealing. 



ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਭੁ ਿਹਿਰ ਲੇ ਜਾਵਿਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਖਬਿਰ ਨ ਪਈਆ ॥੨॥ 
They steal the entire true wealth. The blind self-willed cannot 
see. ||2|| 
ਕੰਚਨ ਕੋਟੁ ਬਹੁ ਮਾਣਿਕ ਭਿਰਆ ਜਾਗੇ ਿਗਆਨ ਤਿਤ ਿਲਵ ਲਈਆ ॥ 
The golden body is full of jewels. It is realized through divine 
wisdom and love. 
ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਇ ਲੁਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਕਿੜ ਬੰਿਧ ਪਈਆ ॥੩॥ 
The thieves and robbers hide in the body; they 
 are arrested through guru`s teachings. ||3|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੋਤੁ ਬੋਿਹਥਾ ਖੇਵਟੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੁ ਪਾਿਰ ਲੰਘਈਆ ॥ 
God`s name is the ship the boat. Guru`s teachings is the oars 
to take across. 
ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰੁ ਚੋਰੁ ਲਗਈਆ ॥੪॥ 
The tax collector devil of death does not come close; the 
thieves do not steal. ||4|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਹਤੇ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਆ ॥ 
I sing God`s praises continuously day and night. I just keep 
singing. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੂਆ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਵੈ ਿਮਲਉ ਗੋਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਈਆ ॥੫॥ 
The mind of the guru-willed goes to God`s home; meeting  
the Lord the minstrel declares by beating the drum. ||5|| 
ਨੈਨੀ ਦੇਿਖ ਦਰਸੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਸਰ੍ਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਈਆ ॥ 
Seeing his face and listening to guru`s lesson my mind gets 
satisfied.   
ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ॥੬॥ 
Listening and reciting with joy my beloved Lord is delighted. 
||6|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਪੇ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਹੀਆ ॥ 
The universal worldly pleasure is enticing.  
The guru-willed eliminate the worldly virtues. 
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਰਈਆ ॥੭॥ 
Seeing everything with one eye, the devotee sees the whole 
creation. ||7|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਈਆ ॥ 
God`s name abides in every soul. God does this by his grace. 
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਈਆ ॥੮॥੧॥੪॥ 
O Nanak, the merciful God became kind to the humble and the  
devotee merged with God`s name through devotional worship. 
||8||1||4|| 



ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ਜਲੁ ਿਧਆਵਹੁ ਹਿਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ ॥ 
Recite God`s soothing name. God is full of scent like 
sandalwood. 
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ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਮੈ ਿਹਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਬੁਹੀਆ ॥੧॥ 
Joining devotee`s congregation attains supreme status. I am 
just a castor-oil tree, made fragrant by their association. ||1|| 
ਜਿਪ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਈਆ ॥ 
By reciting the name of the Lord the master, the Lord of the 
creation; 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ ਿਜਉ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਉਧਾਿਰ ਸਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those humble beings who seek Lord’s sanctuary are saved 
like Prahlaad;  
they are emancipated and merge with the Lord. ||1||Pause|| 
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮਿਹ ਚੰਦਨੁ ਊਤਮ ਚੰਦਨ ਿਨਕਿਟ ਸਭ ਚੰਦਨੁ ਹੁਈਆ ॥ 
Of all plants, the sandalwood tree is the most sublime. 
Everything  
near the sandalwood tree becomes fragrant like sandalwood. 
ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਭ ਸੁਕ ਹੂਏ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ਿਵਛੁਿੜ ਦੂਿਰ ਗਈਆ ॥੨॥ 
The false faithless and egotistic are dried up; the proud are  
separated from God and go far from God. ||2|| 
ਹਿਰ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਿਬਿਧ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਪ ਬਨਈਆ ॥ 
Only the Creator knows His state and wisdom; he is the 
Creator. 
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਿਮਟੈ ਨ ਿਮਟਈਆ ॥੩॥ 
One who meets the true guru is transformed. The  
pre-ordained destiny cannot be erased. ||3|| 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਵੈ ਸਾਗਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਖਲੁਹ੍ਹ੍ਈਆ ॥ 
Through guru`s teachings the treasure of jewels is found in  
the ocean and the treasure of divine worship opens. 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇਕ ਸਰਧਾ ਉਪਜੀ ਮੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਭਈਆ ॥੪॥ 
One feeling originated in guru`s refuge that I am not 
 fulfilled saying God`s praises. ||4|| 
ਪਰਮ ਬੈਰਾਗੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹਿਰ ਿਧਆਏ ਮੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ ॥ 
Reciting God all the time the mind is detached forever. I say 
God`s praises with love. 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਕਹੀਐ ਹਿਰ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ ॥੫॥ 
I say God every moment but God does not take me across. I 



am still far away. ||5|| 
ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਹ ਧਰਮੁ ਕਰਹੁ ਖਟੁ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਈਆ ॥ 
The Shaastras, the Vedas and the Puraanas advise faith and 
good deeds. 
ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਿਡ ਭਰਿਮ ਿਵਗੂਤੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਭਾਿਰ ਬੁਡਈਆ ॥੬॥ 
The hypocrites, self-willed are ruined by doubt; in the  
waves of greed, their boat is heavily loaded, and sinks. ||6|| 
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਗਿਤ ਪਾਵਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍  ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਈਆ ॥ 
Reciting God`s name attains salvation. The scriptures say so. 
ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਤ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਈਆ ॥੭॥ 
Eradicating ego one becomes pure. The guru-willed  
attains salvation through divine wisdom. ||7|| 
ਇਹੁ ਜਗੁ ਵਰਨੁ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਿਜਤੁ ਲਾਵਿਹ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ॥ 
This world is Your color and form. As You ask us, so we do. 
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜਿਹ ਿਜਤੁ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਰਾਿਹ ਚਲਈਆ ॥੮॥੨॥੫॥ 
O Nanak, the mortal play as they are played. What  
pleases God we follow. ||8||2||5|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿਧਆਇਆ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਸਿਤ ਪੁਰਖਈਆ ॥ 
The guru-willed recites the inaccessible, unfathomable Lord. 
 I admire the true guru the true primal being. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਾਿਣ ਵਸਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰਿਸ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਈਆ ॥੧॥ 
He brought God`s name in my life; I am absorbed  
in God`s name through guru`s teachings. ||1|| 
ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਟਕਈਆ ॥ 
Name of the Lord is the only support of His humble servant. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਦਰੁ ਲਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I followed the guru and by his grace I found God`s door. 
||1||Pause|| 
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਿਥ ਮਿਥ ਤਤੁ ਕਢਈਆ ॥ 
The body is the field of deeds; the guru-willed churn and take 
out the essence. 
ਲਾਲੁ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਿਤਤੁ ਅਈਆ ॥੨॥ 
The priceless jewel is realized through God`s name. 
 It is found through intuitive love. ||2|| 
ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਿਨਜ ਭਈਆ ॥ 
God`s worshippers become the slave of slaves. 
ਮਨੁ ਬੁਿਧ ਅਰਿਪ ਧਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੈ ਅਕਥੁ ਕਥਈਆ ॥੩॥ 
I offer my mind and body to the guru. I realized the unknown 



by guru`s grace. ||3|| 
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਆਪੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਜਲਤ ਿਤਖਈਆ ॥ 
The self-willed is troubled by love of worldly pleasure.  
His mind burns in thirst of greed. 
ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਈਆ ॥੪॥ 
I obtained the sacred water through guru`s teachings.  
Guru`s teachings extinguished the fire of greed. ||4|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਚੈ ਸਿਤਗੁਰ ਆਗੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ॥ 
My mind dances in front of the guru to the tune of divine 
music. 
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ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਸਤਿਤ ਕਰੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਿਖ ਰਿਖ ਚਰਣ ਹਿਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ ॥੫॥ 
I praise God day and night, moving my feet to God’s beat. ||5|| 
ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਗਾਵੈ ਰਿਸ ਰਸਾਲ ਰਿਸ ਸਬਦੁ ਰਵਈਆ ॥ 
Imbued with the Lord’s love, my mind sings His 
 praises joyfully through guru’s teachings. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਿਜਿਨ ਪੀਆ ਿਤਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਲਹੀਆ ॥੬॥ 
The sacred stream flows there, whoever drinks finds 
happiness. ||6|| 
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਿਭਮਾਨੀ ਿਜਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਘਰ ਉਸਰਈਆ ॥ 
The egotistic does stubborn deeds like a child building a sand 
castle. 
ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੰੁਦ ਸਾਗਰ ਕੀ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਢਿਹ ਪਈਆ ॥੭॥ 
When ocean waves come, destroy the sand castle in a 
moment. ||7|| 
ਹਿਰ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਹਿਰ ਹੈ ਆਪੇ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਖੇਲਈਆ ॥ 
God is the pool the ocean. He set this worldly play. 
ਿਜਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਵਿਹ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਰਮਈਆ ॥੮॥੩॥੬॥ 
As the wave merges in water again, O Nanak, so does he 
merge in Him. ||8||3||6|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਿਨ ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤਿਨ ਭਸਮ ਿਦਰ੍ੜਈਆ ॥ 
My mind wears the ear rings of Guru’s wisdom.  
Guru’s teachings eliminate the filth of the body. 
ਅਮਰ ਿਪੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਊ ਿਮਿਟ ਗਈਆ ॥੧॥ 
I became immortal in devotee’s company. Birth and death are 
eliminated. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਆ ॥ 
O my mind; remain united with devotee’s company. 



ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧਉ ਮੈ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਪਖਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Be kind O Lord; may I wash Your devotee’s feet all the time. 
||1||Pause|| 
ਤਜੈ ਿਗਰਸਤੁ ਭਇਆ ਬਨ ਵਾਸੀ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਮਨੂਆ ਿਟਕੈ ਨ ਿਟਕਈਆ ॥ 
Abandoning family life he lives in the forest, but his 
 mind does not remain at rest, even for an instant. 
ਧਾਵਤੁ ਧਾਇ ਤਦੇ ਘਿਰ ਆਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਾਧੂ ਸਰਿਣ ਪਵਈਆ ॥੨॥ 
Wandering mind then returns home and falls at God’s 
devotee’s feet. ||2|| 
ਧੀਆ ਪੂਤ ਛੋਿਡ ਸੰਿਨਆਸੀ ਆਸਾ ਆਸ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਕਰਈਆ ॥ 
The, renunciate abandoned his children but the hope of mind 
became prominent.  
ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਨਰਾਸ ਸੁਖੁ ਲਹੀਆ ॥੩॥ 
Hope does not end with more hope, but through  
guru’s teachings one finds joy of detachment. ||3|| 
ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਿਦਗੰਬਰੁ ਹੋਆ ਮਨੁ ਦਹ ਿਦਸ ਚਿਲ ਚਿਲ ਗਵਨੁ ਕਰਈਆ ॥ 
When he feels, he removes clothes and becomes  
renunciate but mind wanders in ten directions. 
ਪਰ੍ਭਵਨੁ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਸਾਧ ਦਇਆ ਘਰੁ ਲਹੀਆ ॥੪॥ 
He wanders around, but greed does not end. Meeting 
 the company of devotees he became kind. ||4|| 
ਆਸਣ ਿਸਧ ਿਸਖਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਿਨ ਮਾਗਿਹ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ॥ 
He learned many mystic postures because he wants mystic 
powers; 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਿਨ ਸਾਂਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਸਿਧ ਪਈਆ ॥੫॥ 
Satisfaction, contentment and tranquility do not come close to 
him.  
Meeting God’s devotees reciting God’s name is the reality. ||5|| 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਸਿਭ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉਪਈਆ ॥ 
Life is born from the egg, womb, sweat and earth; God  
created the beings of all colors and forms. 
ਸਾਧੂ ਸਰਿਣ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਚੰਡਾਲੁ ਚੰਡਈਆ ॥੬॥ 
One who seeks devotee’s refuge attains salvation 
 belonging to any caste; ||6|| 
ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕੰਬੀਰੁ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਅਉਜਾਿਤ ਰਿਵਦਾਸੁ ਚਿਮਆਰੁ ਚਮਈਆ ॥ 
The likes of Naam Dev, Jai Dev, Kabeer, Trilochan and 
 Ravi Daas the leather-worker; all low caste; 
ਜੋ ਜੋ ਿਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਸੈਣੁ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਦਈਆ ॥੭॥ 
Whoever joins devotee’s company like Dhanna Jat  



and Sain obtained God’s blessing. ||7|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਿਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਈਆ ॥ 
God protects His saint’s honor! This is His natural way of 
saving. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਰਖਈਆ ॥੮॥੪॥੭॥ 
Nanak has entered the sanctuary of the Lord, the life of the 
world,  
who showered His kindness and saved him. ||8||||4||7|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਉਠੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਸੁਿਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਿਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥ 
The thirst for God has welled up in me; listening to guru`s  
teachings my mind is pierced by his arrow. 
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ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥ 
Only the mind knows the state of mind. No one knows the pain 
of others. ||1|| 
ਰਾਮ ਗੁਿਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਿਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥ 
The Lord, the guru, the enticer, has enticed my mind. 
ਹਉ ਆਕਲ ਿਬਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am amazed by seeing the guru. I am enjoying it the utmost. 
||1||Pause|| 
ਹਉ ਿਨਰਖਤ ਿਫਰਉ ਸਿਭ ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਰ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਚਈਆ ॥ 
I wander all over the world, I yearn to see God. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਦਖਈਆ ॥੨॥ 
I sacrifice my mind and body to the guru, who has shown me 
the way to God. ||2||  
ਕੋਈ ਆਿਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰਾ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੀਠ ਲਗਈਆ ॥ 
If someone brings me news of God; He looks sweet to my 
heart, mind and body. 
ਮਸਤਕੁ ਕਾਿਟ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਈਆ ॥੩॥ 
I cut my head and place it under his feet that unites me with 
God. ||3|| 
ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰਬੋਧਹ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹੀਆ ॥ 
Let us go, my friend and find God; singing his praises realizes 
Him. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥ 
He is called the love of His devotees; let us follow  
in the footsteps of those who seek God’s sanctuary. ||4|| 
ਿਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਖੁਸੀਆ ਮਿਨ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬਲਈਆ ॥ 



God bestows kindness; the mind gets enlightened by guru’s 
teachings. 
ਰਿਸ ਰਿਸ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੫॥ 
One who enjoys God with love; I offer him every piece of my 
body and mind. ||5|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਹੈ ਬਿਨਆ ਮਨੁ ਮੋਤੀਚੂਰੁ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥ 
I made God my necklace; I wear God as ornament in my mind 
with love. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਿਵਛਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਨ ਸਕੈ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਭਈਆ ॥੬॥ 
I spread my bed in God’s love. I cannot abandon Him, He 
pleases me a lot. ||6|| 
ਕਹੈ ਪਰ੍ਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਿਕਛੁ ਕੀਜੈ ਸਭੁ ਬਾਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ ॥ 
God says one thing, I do another thing; All makeup is a waste 
in argument. 
ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਿਮਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਿਨ ਥੂਕ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੭॥ 
She adorns her to meet God but God takes only the virtuous 
 as a bride and virtueless is spat upon. ||7|| 
ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਿਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਪਈਆ ॥ 
I am Your devotee and You are inaccessible Lord.  
What can I do; I am under Your control. 
ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਰ ਸਰਿਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥ 
O kind Lord to the meek, save me; Nanak has entered  
the sanctuary of the Lord the guru. ||8||5||8|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਿਨ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥ 
My mind and body are filled with love of immortal God. 
 My mind bows in respect to Him every moment. 
ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਬੰੂਦ ਮੁਿਖ ਪਈਆ ॥੧॥ 
Meeting the guru my hope is fulfilled like the  rain bird stops 
 crying when a drop of rain falls in his mouth. ||1|| 
ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥ 
Join with me O my friend and teach me the sermon of the 
Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਮੈ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਿਸਰੁ ਕਿਟ ਕਿਟ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace one meets God. I will cut  
and put my head in front of him. ||1||Pause|| 
ਰੋਿਮ ਰੋਿਮ ਮਿਨ ਤਿਨ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪਰ੍ਭ ਦੇਖੇ ਿਬਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥ 
In every pour of my body I have this pain;  
I cannot sleep without seeing God. 



ਬੈਦਕ ਨਾਿਟਕ ਦੇਿਖ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਿਹਰਦੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥ 
The doctors and healers are wonderstruck;  
God’s love is the pain of my mind and body. ||2|| 
ਹਉ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਜਉ ਿਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਿਰ ਗਈਆ ॥ 
I cannot live for a moment without my beloved like an addict 
without the drug. 
ਿਜਨ ਕਉ ਿਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥ 
Those who thirst for God; Other than God nothing else pleases 
them. ||3|| 
ਕੋਈ ਆਿਨ ਆਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਬਿਲ ਘੁਿਮ ਗਈਆ ॥ 
If someone would come and unite me with God; I will admire 
him forever. 
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਿਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਜਾ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥ 
After being separated for many a life I am united  
with God when I truly entered guru’s refuge. ||4|| 
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ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ ॥ 
The soul-bride and the Lord share the same bed; the self-
willed is lost in doubt. 
ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਰਿਣ ਜੇ ਆਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਇ ਿਮਲੈ ਿਖਨੁ ਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥ 
If one seeks His refuge saying guru guru; is united with God in 
no time. ||5|| 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਿਨ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਟ ਲੋਭਈਆ ॥ 
Some do rituals to impress others. They are evil and greedy. 
ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਿਰ ਬੇਟਾ ਜਨਿਮਆ ਿਪਤਾ ਤਾਿਹ ਿਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥ 
When a son is born to a prostitute, what is his father’s name? 
||6|| 
ਪੂਰਬ ਜਨਿਮ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਆਏ ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਜਮਈਆ ॥ 
Because of worship in previous life, I worship God by guru’s 
grace. 
ਭਗਿਤ ਭਗਿਤ ਕਰਤੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥ 
Worshipping by enshrining God’s name in the mind I realized 
God. ||7|| 
ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਣ ਆਿਣ ਮਿਹੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘੋਿਲ ਘੋਿਲ ਅੰਿਗ ਲਈਆ ॥ 
God came and ground the henna and applied it to my hands 
and feet. 
ਿਜਨ ਕਉ ਠਾਕੁਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕਿਰ ਨਾਨਕ ਕਿਢ ਲਈਆ 
॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥ 
O Nanak; those whom God is kind; he pulls them out taking by 



the arm. ||8||6||9||2||1||6||9|| 
ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੧੨  
Raag Bilaaval, Fifth Mahalla, Ashtapadees, Twelfth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥ 
I cannot express the praises of my God. 
ਤਿਜ ਆਨ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have abandoned all others and took to His refuge. 
||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਪਾਰ ॥ 
God’s lotus feet are infinite. 
ਹਉ ਜਾਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥ 
I praise them forever. 
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੀ ਤਾਿਹ ॥ 
My mind is in love with them. 
ਤਿਜ ਆਨ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
I do not leave and go anywhere else. ||1|| 
ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਨ ॥ 
I say God’s name with my tongue. 
ਮਲ ਪਾਪ ਕਲਮਲ ਦਹਨ ॥ 
Filth of my sins and evil deeds is burnt away. 
ਚਿੜ ਨਾਵ ਸੰਤ ਉਧਾਿਰ ॥ 
Boarding the boat of the saints, I am saved. 
ਭੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਿਰ ॥੨॥ 
I have been carried across the terrifying world-ocean. ||2|| 
ਮਿਨ ਡੋਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰੀਿਤ ॥ 
My mind is tied to the Lord with the string of love and devotion. 
ਇਹ ਸੰਤ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥ 
This is the real way of the saints. 
ਤਿਜ ਗਏ ਪਾਪ ਿਬਕਾਰ ॥ 
They forsake sin and corruption. 
ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਪਰ੍ਭ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੩॥ 
They met the formless God. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖੀਐ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
Visualizing God, I am wonderstruck. 
ਚਿਖ ਅਨਦ ਪੂਰਨ ਸਾਦ ॥ 
By tasting the perfect flavor; 
ਨਹ ਡੋਲੀਐ ਇਤ ਊਤ ॥ 



I do not waver here or there. 
ਪਰ੍ਭ ਬਸੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚੀਤ ॥੪॥ 
God abides in my mind. ||4|| 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਨਾਿਹ ਨਰਕ ਿਨਵਾਸੁ ॥ ਿਨਤ ਿਸਮਿਰ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 
Those who recite Your virtues O God; do not go to hell. 
ਤੇ ਜਮੁ ਨ ਪੇਖਿਹ ਨੈਨ ॥ ਸੁਿਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ ॥੫॥ 
Those enticed by the divine music; do not have to see the 
devil of death. ||5||     
ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਸੂਰ ਗੁਪਾਲ ॥ 
I seek the sanctuary of the Lord, the brave Lord of the world. 
ਪਰ੍ਭ ਭਗਤ ਵਿਸ ਦਇਆਲ ॥ 
The merciful Lord is under the control of His devotees. 
ਹਿਰ ਿਨਗਮ ਲਹਿਹ ਨ ਭੇਵ ॥ 
Vedas do not know the mystery of the Lord. 
ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥੬॥ 
The sages constantly serve Him. ||6|| 
ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰ ॥ 
He is the destroyer of pains and sorrows of the poor. 
ਜਾ ਕੀ ਮਹਾ ਿਬਖੜੀ ਕਾਰ ॥ 
It is very difficult to serve Him. 
ਤਾ ਕੀ ਿਮਿਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
No one knows His limits. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੭॥ 
He is pervading the water, the land and the sky. ||7|| 
ਕਿਰ ਬੰਦਨਾ ਲਖ ਬਾਰ ॥ 
Pray and bow to Him millions of times. 
ਥਿਕ ਪਿਰਓ ਪਰ੍ਭ ਦਰਬਾਰ ॥ 
I am tired and finally came to God’s court. 
ਪਰ੍ਭ ਕਰਹੁ ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ॥ 
O God, make me the dust of the feet of devotees. 
ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਿਰ ॥੮॥੧॥ 
Please fulfill this Nanak’s wish. ||8||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
O God, please release me from birth and death. 
ਹਾਿਰ ਪਿਰਓ ਦੁਆਿਰ ॥ 
Finally I am at Your door. 
ਗਿਹ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥ 
I humbly joined the company of devotees. 



ਮਨ ਿਮਸਟ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੰਗ ॥ 
The love of the Lord is sweet to my mind. 
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ਕਿਰ ਦਇਆ ਲੇਹੁ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ 
Be kind and attach me to Your lap. 
ਨਾਨਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ 
O Nanak; recite God’s name. ||1|| 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥ 
O merciful master of the meek, You are my Lord O master. 
ਜਾਚਉ ਸੰਤ ਰਵਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I yearn for the dust of the feet of the saints. ||1||Pause|| 
ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਿਖਆ ਕੂਪ ॥ 
The world is a pit of poison; 
ਤਮ ਅਿਗਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥ 
It is filled with greed ignorance and emotional attachment. 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥ 
Please take my hand, and save me, O dear God. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਦੇਹੁ ॥ 
Please bless me with Your name; 
ਪਰ੍ਭ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਠਾਉ ॥ 
Without You O God, I have no place to go. 
ਨਾਨਕਾ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੨॥ 
O Nanak; admire Him with love. ||2|| 
ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਬਾਧੀ ਦੇਹ ॥ 
The human body is gripped by greed and attachment. 
ਿਬਨੁ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇਹ ॥ 
Without God’s worship, it will be reduced to ashes. 
ਜਮਦੂਤ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ॥ 
The messenger of death is scary. 
ਿਚਤ ਗੁਪਤ ਕਰਮਿਹ ਜਾਨ ॥ 
The secretive accountant knows your deeds. 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਾਿਖ ਸੁਨਾਇ ॥ 
Day and night, they tell God’s stories. 
ਨਾਨਕਾ ਹਿਰ ਸਰਨਾਇ ॥੩॥ 
O Nanak; seek the sanctuary of the Lord. ||3|| 
ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 
O Lord, destroyer of fear and ego; 
ਕਿਰ ਦਇਆ ਪਿਤਤ ਉਧਾਿਰ ॥ 
Be merciful and save the sinner. 



ਮੇਰੇ ਦੋਖ ਗਨੇ ਨ ਜਾਿਹ ॥ 
My sins cannot be counted. 
ਹਿਰ ਿਬਨਾ ਕਤਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥ 
Without the Lord, where can I hide them? 
ਗਿਹ ਓਟ ਿਚਤਵੀ ਨਾਥ ॥ 
I took Your support O Lord. 
ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖੁ ਹਾਥ ॥੪॥ 
Please, give Nanak Your hand and save him! ||4|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਿਨਧੇ ਗੋਪਾਲ ॥ 
The Lord, the treasure of virtue, the Lord of the world; 
ਸਰਬ ਘਟ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
Looks after all beings; 
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ॥ 
My mind is in love and thirsty of visualizing You. 
ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥ 
O Lord of the universe, please fulfill my hopes. 
ਇਕ ਿਨਮਖ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
I cannot survive without You even for a moment. 
ਵਡ ਭਾਿਗ ਨਾਨਕ ਪਾਇ ॥੫॥ 
By great fortune, Nanak has found the Lord. ||5|| 
ਪਰ੍ਭ ਤੁਝ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥ 
I have none without You O God. 
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ॥ 
My mind loves You, as the Greek- partridge loves the moon; 
ਿਜਉ ਮੀਨ ਜਲ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ॥ 
As fish loves water; 
ਅਿਲ ਕਮਲ ਿਭੰਨੁ ਨ ਭੇਤੁ ॥ 
As the bee and the lotus cannot be separated; 
ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ ॥ 
As the chakvi (duck) bird longs for the sun; 
ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਿਪਆਸ ॥੬॥ 
So does Nanak, thirsty for Lord’s feet. ||6|| 
ਿਜਉ ਤਰੁਿਨ ਭਰਤ ਪਰਾਨ ॥ 
As the young bride is the love of husband’s life. 
ਿਜਉ ਲੋਭੀਐ ਧਨੁ ਦਾਨੁ ॥ 
As the greedy looks for the gift of wealth; 
ਿਜਉ ਦੂਧ ਜਲਿਹ ਸੰਜੋਗੁ ॥ 
As milk mixes with water; 
ਿਜਉ ਮਹਾ ਖੁਿਧਆਰਥ ਭੋਗੁ ॥ 



As food to the hungry; 
ਿਜਉ ਮਾਤ ਪੂਤਿਹ ਹੇਤੁ ॥ 
As the mother loves her son; 
ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ ॥੭॥ 
So does Nanak constantly recite God all the time; ||7|| 
ਿਜਉ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ॥ 
As the moth dies burning by the lamp; 
ਿਜਉ ਚੋਰੁ ਿਹਰਤ ਿਨਸੰਗ ॥ 
As the thief steals without hesitation; 
ਮੈਗਲਿਹ ਕਾਮੈ ਬੰਧੁ ॥ 
As the elephant is trapped by lust; 
ਿਜਉ ਗਰ੍ਸਤ ਿਬਖਈ ਧੰਧੁ ॥ 
As the sinner is caught in sins; 
ਿਜਉ ਜੂਆਰ ਿਬਸਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
As the gambler’s addiction does not leave him; 
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥੮॥ 
So does Nanak attach his mind to God; ||8|| 
ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੈ ਨੇਹੁ ॥ 
As the deer loves the sound; 
ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਚਾਹਤ ਮੇਹੁ ॥ 
As the rain bird longs for rain; 
ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤਸੰਿਗ ॥ 
As Lord’s humble servant lives in the society of saints; 
ਗੋਿਬਦੁ ਭਜਨਾ ਰੰਿਗ ॥ 
They recite God with love. 
ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੈ ਨਾਮੁ ॥ 
My tongue says the name of the Lord. 
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦਾਨੁ ॥੯॥ 
Please bless Nanak with the gift of visualizing You; ||9|| 
ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਿਨ ਿਲਿਖ ਦੇਇ ॥ 
One who sings the praises of the Lord and writes them by 
hearing. 
ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਿਰ ਲੇਇ ॥ 
Receives all fruits from the Lord; 
ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰਤ ਉਧਾਰੁ ॥ 
He saves his entire dynasty; 
ਸੰਸਾਰੁ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥ 
And crosses over the world-ocean; 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਬੋਿਹਥ ਤਾਿਹ ॥ 



Lord’s feet are the boat to carry him across. 
ਿਮਿਲ ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਸੁ ਗਾਿਹ ॥ 
Join the company of devotees and sing the praises of the 
Lord. 
ਹਿਰ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੁਰਾਿਰ ॥ 
The Lord protects his honor. 
ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਸਰਿਨ ਦੁਆਿਰ ॥੧੦॥੨॥ 
Nanak seeks the sanctuary of  Lord’s door. ||10||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਥਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਿਤ  
Bilaaval, First Mahalla, T’hitee ~ The Lunar Days, Tenth 
House, Beat Jati: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
The first day: One universal Creator is unique; 
ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਿਤ ਨ ਜਾਲਾ ॥ 
Immortal, beyond birth, social class or any involvement; 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ॥ 
He is forever and unfathomable, with no form or feature. 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਿਟ ਘਿਟ ਦੇਿਖਆ ॥ 
By searching, I saw Him in each and every heart. 
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ਜੋ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਵੈ ਿਤਸ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥ 
I admire those who see God and visualize God to me. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 
By guru’s grace, I have obtained the supreme status. ||1|| 
ਿਕਆ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਿਬਨੁ ਜਗਦੀਸੈ ॥ 
Who else can I worship but the Lord of the universe? 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਦੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ   
I see the destiny through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਪਛੁਤਾਣੇ ॥ 
Those attached to duality repent in the end; 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥ 
They are tied up at death’s door and continue coming and 
going. 
ਿਕਆ ਲੈ ਆਵਿਹ ਿਕਆ ਲੇ ਜਾਿਹ ॥ 
What can anyone bring or take with them? 
ਿਸਿਰ ਜਮਕਾਲੁ ਿਸ ਚੋਟਾ ਖਾਿਹ ॥ 
The devil of death hovers over their head and they are beaten. 



ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੂਟਿਸ ਕੋਇ ॥ 
No one is freed without guru’s teachings. 
ਪਾਖੰਿਡ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 
Practicing hypocrisy, no one finds liberation. ||2|| 
ਆਪੇ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋਿੜ ॥ 
The true Lord created the universe, combining the elements 
together. 
ਅੰਡਜ ਫੋਿੜ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋਿੜ ॥ 
Breaking the egg, He unites and separates. 
ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ 
He made the earth and the sky the place to live. 
ਰਾਿਤ ਿਦਨੰਤੁ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ ॥ 
He created day and night with intent. 
ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਕਿਰ ਵੇਖਣਹਾਰਾ ॥ 
One, who created the creation, also watches over it. 
ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥ 
There is no other Creator. ||3|| 
ਿਤਰ੍ਤੀਆ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ॥ 
The third day: He created Brahma, Vishnu and Shiva; 
ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ ॥ 
The gods, goddesses in many forms; 
ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 
Their creeds and forms cannot be counted. 
ਿਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
One, who fashioned them, knows their value. 
ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
He evaluates and totally pervades all. 
ਿਕਸੁ ਨੇੜੈ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਦੂਿਰ ॥੪॥ 
Who is close or far away? ||4|| 
ਚਉਿਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾ ॥ 
The fourth day: He created the four Vedas; 
ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਦਾ ॥ 
The four sources of creation and distinct forms of sermon. 
ਅਸਟ ਦਸਾ ਖਟੁ ਤੀਿਨ ਉਪਾਏ ॥ 
He created the eighteen Puraanas, six Shaastras and the 
three qualities. 
ਸੋ ਬੂਝੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Whom the Lord causes to understand; realizes it; 
 ਤੀਿਨ ਸਮਾਵੈ ਚਉਥੈ ਵਾਸਾ ॥ 



The world is enticed by three qualities but salvation comes in 
fourth state. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੫॥ 
Prays Nanak, I am his slave; ||5|| 
ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ ॥ 
The fifth day: the five passions 
are demons. 
ਆਿਪ ਅਗੋਚਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
God is forever and detached. 
ਇਿਕ ਭਰ੍ਿਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਿਪਆਸੇ ॥ 
Some are gripped by doubt, hunger, emotional attachment and 
desire. 
ਇਿਕ ਰਸੁ ਚਾਿਖ ਸਬਿਦ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ॥ 
Some taste the sublime essence of guru’s teachings and are 
satisfied. 
ਇਿਕ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਇਿਕ ਮਿਰ ਧੂਿਰ ॥ 
Some are imbued with Lord’s love, while some die and 
reduced to dust. 
ਇਿਕ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸਾਚੈ ਦੇਿਖ ਹਦੂਿਰ ॥੬॥ 
Some attain the destiny and visualize God. ||6|| 
ਝੂਠੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਪਿਤ ਨਾਉ ॥ 
The false has no honor, fame or name; 
ਕਬਹੁ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ ॥ 
Like the black crow, he never becomes pure. 
ਿਪੰਜਿਰ ਪੰਖੀ ਬੰਿਧਆ ਕੋਇ ॥ 
He is like the bird, kept in a cage; 
ਛੇਰ  ਭਰਮੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Walking back and forth in the cage does not attain liberation. 
ਤਉ ਛੂਟੈ ਜਾ ਖਸਮੁ ਛਡਾਏ ॥ 
He is liberated when the master liberates him. 
ਗੁਰਮਿਤ ਮੇਲੇ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥੭॥ 
He attains liberation through guru’s teachings by worshipping 
God. ||7|| 
ਖਸਟੀ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਪਰ੍ਭ ਸਾਜੇ ॥ 
The sixth day: God organized the six systems of worship. 
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਿਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥ 
The divine music plays there uniquely. 
ਜੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥ 
If God wills then one is summoned to His palace. 



ਸਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
One who contemplates guru’s teachings obtains honor. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਸ ਖਪਿਹ ਜਿਲ ਜਾਵਿਹ ॥ 
Those who make false pretences burn, and are ruined. 
ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵਿਹ ॥੮॥ 
The truthful merge in the true Lord. ||8|| 
ਸਪਤਮੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰੀਿਰ ॥ 
The seventh day: When the body is imbued with truth and 
contentment; 
ਸਾਤ ਸਮੰੁਦ ਭਰੇ ਿਨਰਮਲ ਨੀਿਰ ॥ 
The seven seas are filled with pure water. 
ਮਜਨੁ ਸੀਲੁ ਸਚੁ ਿਰਦੈ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Bathing in peace contemplating the true Lord in the heart; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਾਵੈ ਸਿਭ ਪਾਿਰ ॥ 
Everyone attains salvation through guru’s teachings. 
ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਮੁਿਖ ਸਾਚਉ ਭਾਇ ॥ 
When the mind is true the truth comes out of the mouth. 
ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੯॥ 
The truthful meets no hindrance. ||9|| 
ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਿਸਿਧ ਬੁਿਧ ਸਾਧੈ ॥ 
The eighth day: The eight mystic powers are subdued. 
ਸਚੁ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਕਰਿਮ ਅਰਾਧੈ ॥ 
He does good deeds. 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਿਬਸਰਾਉ ॥ 
Forgets the affect of wind, water and fire; 
ਤਹੀ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸਾਚੋ ਨਾਉ ॥ 
Formless Lord’s name dwells there. 
ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਮਨੂਆ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The devotee’s mind merges with it lovingly. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧੦॥ 
Prays Nanak, that he will not be consumed by death; ||10|| 
ਨਾਉ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਡਾ ॥ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਾਥੁ ਮਹਾ ਬਲਵੰਡਾ ॥ 
The ninth day: God’s praise abides in nine  
continents. Almighty God abides in everyone. 
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ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਰਾ ॥ 
This whole world is sacred. 
ਪਰ੍ਭ ਆਦੇਸੁ ਆਿਦ ਰਖਵਾਰਾ ॥ 
Listen to God’s discourse that protects all forever. 



ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥ 
He was in the beginning, for ages, now and will always be. 
ਓਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੧੧॥ 
He is beyond comprehension and capable of doing everything. 
||11|| 
ਦਸਮੀ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
The tenth day: recite God, give awns and take purifying bath. 
ਅਨਿਦਨੁ ਮਜਨੁ ਸਚਾ ਗੁਣ ਿਗਆਨੁ ॥ 
Night and day, bathe in spiritual wisdom and virtues of the true 
Lord. 
ਸਿਚ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
Truth cannot be polluted; doubt and fear run away from it. 
ਿਬਲਮੁ ਨ ਤੂਟਿਸ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ ॥ 
The flimsy thread breaks in an instant. 
ਿਜਉ ਤਾਗਾ ਜਗੁ ਏਵੈ ਜਾਣਹੁ ॥ 
Know that the world is just like the thread. 
ਅਸਿਥਰੁ ਚੀਤੁ ਸਾਿਚ ਰੰਗੁ ਮਾਣਹੁ ॥੧੨॥ 
Be content and enjoy the love of God. ||12|| 
ਏਕਾਦਸੀ ਇਕੁ ਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ॥ 
The eleventh day: Enshrine God in your heart. 
ਿਹੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ 
Eradicate cruelty, ego and emotional attachment. 
ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਬਰ੍ਤੁ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ॥ 
Earn the fruitful rewards, by observing the fast of knowing 
yourself. 
ਪਾਖੰਿਡ ਰਾਿਚ ਤਤੁ ਨਹੀ ਬੀਨੈ ॥ 
Engrossed in hypocrisy, does not realize the truth. 
ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਾਹਾਰੁ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ॥ 
The Lord is flawless, self-sustaining and unattached. 
ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲੁ ॥੧੩॥ 
The pure, true Lord cannot be polluted. ||13|| 
ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੋ ਏਕਾ ॥ 
Wherever I look, I see one God; 
ਹੋਿਰ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ ॥ 
He created the other beings in many forms and shapes. 
ਫਲੋਹਾਰ ਕੀਏ ਫਲੁ ਜਾਇ ॥ 
Eating the fruits finishes the fruit. 
ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇ ॥ 
Eating all kind of delicacies one loses the true taste. 



ਕੂੜੈ ਲਾਲਿਚ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਇ ॥ 
In fraud and greed, people are absorbed and entangled. 
ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧੪॥ 
The guru-willed is liberated by practicing truth. ||14|| 
ਦੁਆਦਿਸ ਮੁਦਰ੍ ਾ ਮਨੁ ਅਉਧੂਤਾ ॥ 
The twelfth day: eliminate the useless deeds. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗਿਹ ਕਬਿਹ ਨ ਸੂਤਾ ॥ 
Remain awake day and night, never sleep. 
ਜਾਗਤੁ ਜਾਿਗ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
He remains awake lovingly attuned to God. 
ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਿਤਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥ 
With faith in the guru, he is not consumed by death. 
ਅਤੀਤ ਭਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ ॥ 
Those who become detached, conquer the five enemies 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਤਹ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੫॥ 
Prays Nanak, they are lovingly absorbed in the Lord. ||15|| 
ਦੁਆਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ॥ 
The twelfth day: be kind and give awns. 
ਬਾਹਿਰ ਜਾਤੋ ਭੀਤਿਰ ਆਣੈ ॥ 
One, you think is outside; realize Him inside. 
ਬਰਤੀ ਬਰਤ ਰਹੈ ਿਨਹਕਾਮ ॥ 
Observe the fast of remaining free of desire. 
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਮੁਿਖ ਨਾਮ ॥ 
Recite God’s recital with your mouth. 
ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਮਿਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ 
Know that there is one God in the universe. 
ਸਿਭ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧੬॥ 
Realize purity contentment and truth. ||16|| 
ਤੇਰਿਸ ਤਰਵਰ ਸਮੁਦ ਕਨਾਰੈ ॥ 
The Thirteenth Day: He is like a tree on the sea-shore. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮੂਲੁ ਿਸਖਿਰ ਿਲਵ ਤਾਰੈ ॥ 
The roots are nectar and the top attuned to love attains 
salvation. 
ਡਰ ਡਿਰ ਮਰੈ ਨ ਬੂਡੈ ਕੋਇ ॥ 
One, who is fearful of God, does not drown; 
ਿਨਡਰੁ ਬੂਿਡ ਮਰੈ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥ 
The fearless of God drown and lose honor. 
ਡਰ ਮਿਹ ਘਰੁ ਘਰ ਮਿਹ ਡਰੁ ਜਾਣੈ ॥ 
He, who fears in the mind, realizes God in the mind. 



ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੁ ਸਚੁ ਮਿਨ ਭਾਣੈ ॥੧੭॥ 
Enshrining true Lord in the mind attains salvation. ||17|| 
ਚਉਦਿਸ ਚਉਥੇ ਥਾਵਿਹ ਲਿਹ ਪਾਵੈ ॥ 
Fourteenth Day: One enters the fourth state; 
ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Eliminates the greed and ego and merges in truth. 
ਸਸੀਅਰ ਕੈ ਘਿਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Then the sun enlightens the moon. 
ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
One realizes the value of the process of worship. 
ਚਉਦਿਸ ਭਵਨ ਪਾਤਾਲ ਸਮਾਏ ॥ ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੧੮॥ 
He pervades the fourteen worlds, underworld, galaxies and 
universe. ||18|| 
ਅਮਾਵਿਸਆ ਚੰਦੁ ਗੁਪਤੁ ਗੈਣਾਿਰ ॥ 
On fifteenth day; the new moon day! Moon hides in the sky. 
ਬੂਝਹੁ ਿਗਆਨੀ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
O wise man; realize God contemplating guru’s teachings. 
ਸਸੀਅਰੁ ਗਗਿਨ ਜੋਿਤ ਿਤਹੁ ਲੋਈ ॥ 
The moon in the sky illuminates the three worlds. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ 
Creating the creation, the Creator tests it for quality. 
ਗੁਰ ਤੇ ਦੀਸੈ ਸੋ ਿਤਸ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥ 
Seeing guru sees God. 
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੇ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥੧੯॥ 
The self-willed are lost and keep coming and going. ||19|| 
ਘਰੁ ਦਰੁ ਥਾਿਪ ਿਥਰੁ ਥਾਿਨ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 
God builds the house and the door and looks adorable in it. 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥ 
One who realizes himself meets the guru. 
ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸਾ ॥ 
Where there is hope, there is destruction and desolation. 
ਫੂਟੈ ਖਪਰੁ ਦੁਿਬਧਾ ਮਨਸਾ ॥ 
The bowl of duality and selfishness breaks. 
ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹੈ ਉਦਾਸਾ ॥ ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੨੦॥੧॥ 
Prays Nanak, I am their servant who burn away 
 the false attachment and become detached. ||20||1|| 
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦  
Bilaaval, Third Mahalla, The Seven Days, Tenth House: 



ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਿਦਤ ਵਾਿਰ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥ 
On Sunday: First the Lord the Primal Being came into 
existence. 
ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
He is all pervading Lord; no other. 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਜਗੁ ਰਿਹਆ ਪਰੋਈ ॥ 
Through and through, He is woven into the fabric of the world. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥ 
Whatever the Creator does, happens. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Imbued with His name attains eternal happiness. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥ 
Only a few guru-willed realize Him. ||1|| 
ਿਹਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 
Make your mind the rosary and recite God’s virtues with it. 
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਿਗ ਲਿਗ ਿਧਆਵਉ ਹੋਇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is forever, unfathomable and unlimited. Be the servant of 
servants and recite God. ||1||Pause|| 
ਸੋਮਵਾਿਰ ਸਿਚ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Monday: The true Lord is permeating and pervading all. 
ਿਤਸ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
His value cannot be described. 
ਆਿਖ ਆਿਖ ਰਹੇ ਸਿਭ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Many have said this focusing their mind. 
ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਿਤਸੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
Whom God gives, realizes this. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਲਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
The immortal God cannot be described. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
Through guru’s teachings, one merges with God. ||2|| 
ਮੰਗਿਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
Tuesday: The Lord created the worldly love and worldly 
wealth. 
ਆਪੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
He put everyone to their deeds. 
ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥ 



He understands; whom the Lord causes to understand. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਦਰੁ ਘਰੁ ਸੂਝੈ ॥ 
Through guru’s teachings, one realizes destiny. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
He worships the Lord in loving worship. 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇ ॥੩॥ 
His ego and worldly attachment are eliminated through guru’s 
teachings. ||3|| 
ਬੁਧਵਾਿਰ ਆਪੇ ਬੁਿਧ ਸਾਰੁ ॥ 
Wednesday: He bestows supreme wisdom. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
The guru-willed attains it contemplating guru’s teachings. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
Imbued with God’s love the mind becomes pure. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥ 
He sings God’s praises and washes away the filth of ego. 
ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ 
In the court of the true Lord, he obtains lasting honor. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥੪॥ 
Imbued with God’s name and adorned by guru’s teachings. 
||4|| 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਿਰ ॥ 
The profit of God’s name is obtained at guru’s refuge. 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
The great giver gives it. 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਿਤਸ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥ 
I admire him who gives it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥ 
By guru’s grace, ego is eradicated. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
O Nanak, enshrine God’s name in the mind. 
ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੫॥ 
Celebrate the Lord, the giver. ||5|| 
ਵੀਰਵਾਿਰ ਵੀਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ ॥ 
Thursday: The mortal is deluded by doubt. 
ਪਰ੍ੇਤ ਭੂਤ ਸਿਭ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ॥ 
All demons and ghosts are attached to duality. 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਵੇਕਾ ॥ 
God created everything and looks after all. 



ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ ॥ 
O Creator, You are the support of all. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
The beings are under Your protection. 
ਸੋ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਈ ॥੬॥ 
He unites with You, whom You unite. ||6|| 
ਸੁਕਰ੍ਵਾਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
Friday: God is permeating and pervading everywhere. 
ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
He creates all and appraises all. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
One who becomes a guru-willed contemplates the Lord. 
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ॥ 
He practices truth and self-restraint. 
ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਿਨਤਾਪਰ੍ਿਤ ਪੂਜਾ ॥ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੭॥ 
Keeping fast and religious rituals are love of duality without 
realizing God. ||7|| 
ਛਿਨਛਰਵਾਿਰ ਸਉਣ ਸਾਸਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Saturday: contemplate good omens and Shaastras; 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
The world is wandering in ego and possessiveness. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
The blind, self-willed is engrossed in the love of duality. 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ 
Tied up at the door of death he is beaten and punished. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
By guru’s grace, one finds lasting peace. 
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਿਚ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੮॥ 
He practices truth focusing on truth. ||8|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
Those who serve the true guru are fortunate. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
Conquering their ego, they embrace love of the true Lord. 
ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
They are intuitively imbued with God’s love. 
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ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲੈਿਹ ਿਮਲਾਇ ॥ 
You the giver of peace unite them with You. 
ਏਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 



Everything comes from One God, not anyone else. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੯॥ 
The guru-willed realizes this and understands. ||9|| 
ਪੰਦਰ੍ਹ ਿਥਤੀ ਤੈ ਸਤ ਵਾਰ ॥ 
These are the fifteen lunar days and seven days of the week; 
ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਿਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥ 
The months and seasons come over and over again; 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਿਤਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
The world comes and goes like day and night. 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
Coming and going are created by the Creator. 
ਿਨਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਿਹਆ ਕਲ ਧਾਿਰ ॥ 
The true Lord remains forever by His power. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧੦॥੧॥ 
O Nanak, only a few guru-willed; realize God through guru’s 
teachings. ||10||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Bilaaval, Third Mahalla: 
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਾਜੇ ॥ 
The primal Lord created the universe. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਪਾਜੇ ॥ 
The beings are engrossed in worldly attachment. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਰਪੰਿਚ ਲਾਗੇ ॥ 
In love of duality, they are attached to the material world. 
ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਮਰਿਹ ਅਭਾਗੇ ॥ 
The unfortunate die, and continue to come and go. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਭੇਿਟਐ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
Meeting the true guru, this understanding is obtained. 
ਪਰਪੰਚੁ ਚੂਕੈ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
The illusion of the material world is shattered and one merges 
in truth. ||1|| 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ॥ 
One who has pre-ordained destiny written on his forehead; 
ਤਾ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God dwells in his mind. ||1||Pause|| 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਸਭੁ ਵੇਖੈ ॥ 
He created the universe, and looks after as well. 
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਤੇਰੈ ਲੇਖੈ ॥ 
No one can erase what He wrote in your account. 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥ 



If someone calls him a mystic or a seeker; 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 
Deluded by doubt, he will continue coming and going. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ॥ 
The humble being who serves the true guru understands this. 
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥੨॥ 
Conquering the ego, he finds Lord’s door. ||2|| 
ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭੁ ਦੂਜਾ ਹੂਆ ॥ 
From one God, everything was created. 
ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥ 
One Lord is pervading everywhere; none else. 
ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ 
Renouncing duality, if one contemplates one God. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਦਿਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥ 
Through guru’s teachings, God’s door becomes his destiny. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਏਕੋ ਪਾਏ ॥ 
Meeting the true guru, one finds the Lord. 
ਿਵਚਹੁ ਦੂਜਾ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ॥੩॥ 
By eliminating duality; ||3|| 
ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥ 
One who’s Lord is all powerful; 
ਿਤਸ ਨੋ ਮਾਿਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥ 
No one can kill him. 
ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Lord’s servant remains in Lord’s refuge; 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
 Lord blesses him with honor. 
ਿਤਸ ਤੇ ਊਪਿਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
There is none higher than Him. 
ਕਉਣੁ ਡਰੈ ਡਰੁ ਿਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥ 
Why should he be afraid? Who should he be afraid of? ||4|| 
ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਂਿਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ ॥ 
Through guru’s teachings, peace abides in the body. 
ਸਬਦੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਫਿਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥ 
Contemplating guru’s teachings eliminates suffering. 
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
You shall not have to come or go, or suffer. 
ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥ 
Imbued with God’s love merges in peace. 



ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਿਰ ॥ 
O Nanak, the guru-willed sees God close by. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥੫॥ 
My God is always fully pervading everywhere. ||5|| 
ਇਿਕ ਸੇਵਕ ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ ॥ 
Some are selfless servants, while others wander, deluded by 
doubt. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਿਰ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
The Lord does and causes everything to be done. 
ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
One Lord is all-pervading; there is no other. 
ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਇ ॥ 
The mortal may complain, if there were any other; 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ 
Serving the true guru is the essence of everything. 
ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬॥ 
In the court of the true Lord, you shall be judged true. ||6|| 
ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਸਿਭ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
All the lunar and week days are beautiful, if one contemplates 
guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ 
If one serves the true guru, he obtains the reward. 
ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਸਿਭ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
The lunar days and week days all come and go. 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਿਨਹਚਲੁ ਸਦਾ ਸਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥ 
Following guru’s teachings, one becomes eternal  and merges 
with true Lord. 
ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਤਾ ਜਾ ਸਿਚ ਰਾਤੇ ॥ 
The days are auspicious, when one is imbued with truth. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਭ ਭਰਮਿਹ ਕਾਚੇ ॥੭॥ 
Without God’s name, all are false and wander in doubt; ||7|| 
ਮਨਮੁਖ ਮਰਿਹ ਮਿਰ ਿਬਗਤੀ ਜਾਿਹ ॥ 
The self-willed die and find no place to rest after death. 
ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਿਹ ॥ 
They do not remember one Lord; they are deluded by duality. 
ਅਚੇਤ ਿਪੰਡੀ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
The human body is unconscious, ignorant and blind. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਪਾਏ ਪਾਰੁ ॥ 
Without guru’s teachings, how can they go across? 



ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਉਪਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 
The Creator created Him. 
ਆਪੇ ਕੀਤੋਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥੮॥ 
By contemplating guru’s teachings; ||8|| 
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ 
The religious fanatics perform all sorts of rituals. 
ਭਿਵ ਭਿਵ ਭਰਮਿਹ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥ 
They wander and wander like the false dice on the board. 
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ 
They find no peace, here or hereafter. 
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ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਅਪਣਾ ਜਨਮੁ ਖੋਇ ॥ 
The self-willed waste away their life  
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Serving the guru eliminates doubt. 
ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਿਰ ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ॥੯॥ 
They find destiny in the heart. ||9|| 
ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ 
Whatever the perfect Lord does, happens. 
ਏਿਹ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਇ ॥ 
These are lunar and week days, any other is duality. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਅੰਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 
Without the true guru, there is pitch dark. 
ਿਥਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਿਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ 
The ignorant fools worship lunar and week days. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes and obtains understanding; 
ਇਕਤੁ ਨਾਿਮ ਸਦਾ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੦॥੨॥ 
He remains forever absorbed in one name. ||10||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਦਖਣੀ  
Bilaaval, First Mahalla, Chhant, Dakhnee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੰੁਧ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਿਲ ਆਈ ਰਾਮ ॥ 
The young, innocent soul-bride has come to the pasture lands 
O God. 
ਮਟੁਕੀ ਡਾਿਰ ਧਰੀ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 
Putting the pitcher down, she lovingly attunes to her Lord. 
ਿਲਵ ਲਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੀ ਗੋਇਿਲ ਸਹਿਜ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥   



She remains lovingly absorbed in God’s pasture land, 
 adorned by guru’s teachings intuitively. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਗੁਰ ਪਿਹ ਕਿਰ ਿਬਨੰਤੀ ਿਮਲਹੁ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੀਆ ॥ 
With her palms pressed together, she prays to  
the guru, to unite her with her  beloved Lord. 
ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕਾਮ ਕਰ੍ੋਧੁ ਿਨਵਾਿਰਆ ॥ 
In true love for the beloved Lord the bride eliminates lust and 
anger. 
ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੰੁਦਿਰ ਦੇਿਖ ਿਪਰੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥੧॥ 
O Nanak, seeing the young beautiful bride her Lord Husband 
comforts her. ||1|| 
ਸਿਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਿਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ॥ 
The young soul-bride is truly beautiful O God. 
ਆਉ ਨ ਜਾਉ ਕਹੀ ਅਪਨੇ ਸਹ ਨਾਲੀ ਰਾਮ ॥ 
She does not come or go anywhere; stays with her Husband 
Lord O God. 
ਨਾਹ ਅਪਨੇ ਸੰਿਗ ਦਾਸੀ ਮੈ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਕੀ ਭਾਵਏ ॥ 
In the company of my beloved Lord I enjoy God’s worship. 
ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਹਿਜ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣ ਗਾਵਏ ॥ 
The unknown and unspoken is realized intuitively singing 
God’s praises. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ ਰਵੈ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੀਆ ॥ 
Through God’s name she enjoys the true beloved Lord. 
ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਦੀਆ ਦਾਨੁ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ॥੨॥ 
The guru bestowed his teachings on poor Nanak. ||2|| 
ਸਰ੍ੀਧਰ ਮੋਿਹਅੜੀ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਸੂਤੀ ਰਾਮ ॥ 
Fascinated by the supreme Lord, she sleeps with her Husband 
Lord. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ਸਾਿਚ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ ॥ 
Following guru’s teachings, she merges with true Lord O God. 
ਧਨ ਸਾਿਚ ਸੰਗੂਤੀ ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸੂਤੀ ਸੰਿਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥ 
Imbued with love she merges with God along with her friends 
and companions. 
ਇਕ ਭਾਇ ਇਕ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮ ਮੇਲੀਆ ॥ 
Through His love, God dwells in her mind and she meets the 
guru. 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਿਵਸਰੈ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਨਰੰਜਨੋ ॥ 
Day and night, with every breath I recite the formless God and 
never forget Him. 



ਸਬਿਦ ਜੋਿਤ ਜਗਾਇ ਦੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੋ ॥੩॥ 
Guru’s teachings the destroyer of fear, and lit the lamp in me, 
O Nanak. ||3|| 
ਜੋਿਤ ਸਬਾਇੜੀਏ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
O soul-bride, the Lord’s light pervades the universe O God. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ  
The invisible and infinite Lord is pervading each and every 
heart. 
ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰੁ ਸਾਚਾ ਆਪੁ ਮਾਿਰ ਿਮਲਾਈਐ ॥ 
The true Lord is invisible and infinite; He is realized by self-
surrendering. 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭੁ ਜਾਲਹੁ ਸਬਿਦ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ 
Guru’s teachings burn away the filth of ego false attachment 
and greed. 
ਦਿਰ ਜਾਇ ਦਰਸਨੁ ਕਰੀ ਭਾਣੈ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥ 
By His grace I go to His door and see Him and beg for 
salvation from the bestowal. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚਾਿਖ ਿਤਰ੍ਪਤੀ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਿਰਆ ॥੪॥੧॥ 
Tasting the nectar of God’s name, I am satisfied 
 O Nanak and enshrine Him in my mind. ||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Bilaaval, First Mahalla: 
ਮੈ ਮਿਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਿਚ ਿਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
My mind is filled with joy; I am truly happy O God. 
ਮੋਹੀ ਪਰ੍ੇਮ ਿਪਰੇ ਪਰ੍ਿਭ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
I am enticed by the love of my Husband immortal Lord O God. 
ਅਿਵਗਤੋ ਹਿਰ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਿਤਸੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ  
The unknowable Lord is the master of masters. Whatever He 
wills, happens. 
ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਅੰਦਿਰ ਤੰੂ ਜੀਐ ॥ 
O Great giver, kind and compassionate Lord; You live in all 
beings O beloved. 
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ਮੈ ਅਵਰੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਿਧਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਤੰਿਰ ਵਿਸ ਰਹੇ ॥ 
I have no other spiritual wisdom, meditation 
 or worship; God’s name dwells in my mind. 
ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਠੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਿਹ ਰਹੇ ॥੧॥ 
I do not know about pilgrimage or fanaticism; Nanak says the 
truth. ||1|| 
ਿਭੰਨੜੀ ਰੈਿਣ ਭਲੀ ਿਦਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥ 



The night is beautiful drenched with dew and the day is 
delightful; 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਸੂਤੜੀਏ ਿਪਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ॥ 
She sleeps in her home and her Husband Lord wakes her up 
O God. 
ਨਵ ਹਾਿਣ ਨਵ ਧਨ ਸਬਿਦ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਿਪਰ ਭਾਣੀਆ ॥ 
She obtains new company, new wealth awakened by guru’s  
teachings and she is pleasing to her Husband Lord. 
ਤਿਜ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਸੁਭਾਉ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥ 
Renouncing falsehood, fraud and love of duality she became a 
public servant. 
ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕੰਠੇ ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਿਣਆ ॥ 
God’s name is my necklace, and guru’s teaching is my 
symbol. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਤੁਧੁ ਭਾਿਣਆ ॥੨॥ 
With his palms pressed together, Nanak begs for the gift of the  
true name; please, bless me with Your grace by Your will. ||2|| 
ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
Wake up O beautiful bride and recite guru’s sermon. 
ਿਜਿਨ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
Listen to that o self-centered; speak the unspoken story. 
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝਏ ॥ 
The unspoken Speech, the state of salvation; only a few guru-
willed realize. 
ਓਹੁ ਸਬਿਦ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥ 
Merging in guru’s teachings eliminates ego and realizes the 
universe. 
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਿਨ ਗੁਣ ਸਾਿਰਆ ॥ 
Remaining detached, imbued with infinite Lord, the  
mind realizes the true essence of virtues. 
ਓਹੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥੩॥ 
He is pervading all places; O Nanak; enshrine Him in the 
heart. ||3|| 
ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਭਗਿਤ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ ॥ 
God is realized through devotional worship O God. 
ਗੁਰਮਿਤ ਮਿਨ ਰਹਸੀ ਸੀਝਿਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ॥ 
Following guru’s teachings with love, the desires are fulfilled O 
God. 
ਮਨੁ ਮਾਿਰ ਰੀਝੈ ਸਬਿਦ ਸੀਝੈ ਤਰ੍ ੈ ਲੋਕ ਨਾਥੁ ਪਛਾਣਏ ॥ 



Conquer your mind and follow guru’s teachings with love, 
 you shall realize the Lord of the universe. 
ਮਨੁ ਡੀਿਗ ਡੋਿਲ ਨ ਜਾਇ ਕਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਣਏ ॥    
Her mind shall not waver or wander, when she realizes her 
Husband Lord. 
ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਓ ॥ 
You are my support O Lord, You are my strength and anchor. 
ਸਾਿਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਝਗਰੁ ਿਨਬੇਰਓ ॥੪॥੨॥ 
Truth is forever pure O Nanak. Guru’s teachings settled the 
issue. ||4||2|| 
ਛੰਤ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮੰਗਲ  
Chhant, Bilaaval, Fourth Mahalla, Mangal ~ The Song Of Joy: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਿਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
My God has come to my bed, my mind merged in peace O 
God. 
ਗੁਿਰ ਤੁਠੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਰੰਿਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
By guru’s grace I realized God and I am enjoying it O God. 
ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਿਰ ਮਸਤਿਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
O fortunate happy soul-bride, God is my pride and joy O God. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 
God is Nanak’s Husband Lord. He pleases him O God. ||1|| 
ਿਨੰਮਾਿਣਆ ਹਿਰ ਮਾਣੁ ਹੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਆਪੈ ਰਾਮ ॥ 
The Lord is the honor of the humble. God is God O God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਨਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed eradicates ego; she recites God forever O 
God. 
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਰਾਪੈ ਰਾਮ ॥ 
Whatever pleases my God, he does it, imbued in love O God. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ਹਿਰ ਰਿਸ ਹਿਰ ਧਰ੍ਾਪੈ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Servant Nanak attains peace enjoying God’s Love O God. ||2|| 
ਮਾਣਸ ਜਨਿਮ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਰਾਵਣ ਵੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The human life attains by God’s grace. Now is the time to 
worship Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ਘਣੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The guru-willed happy soul-bride meets Him and their love 
blossoms. 
ਿਜਨ ਮਾਣਸ ਜਨਿਮ ਨ ਪਾਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਭਾਗੁ ਮੰਦੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 



Those who did not attain human life are unlucky O God. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O my God; save Nanak, he is Your humble servant O God. 
||3|| 
ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
The guru taught God’s immortal sermon. My 
mind and body got drenched with love O God. 
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ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
God’s name is the life of devotees. The guru-willed realize 
God O God. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਜੀਵਦੇ ਿਜਉ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
They do not survive without God’s name like the fish without 
water. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੩॥ 
Realizing God, the life is fulfilled by God’s grace O Nanak. 
||4||1||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕੁ ॥ 
Bilaaval, Fourth Mahalla, Hymn: 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਜਣੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗੁ 
 Seek the beloved Lord and enshrine in your mind o fortunate; 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਿਲਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ 
The guru revealed God to me through devotion O Nanak; ||1|| 
ਛੰਤ ॥ Chhant: 
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਾਵਿਣ ਆਈਆ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਝਾਗੇ ਰਾਮ ॥ 
The soul-bride has come to enjoy with her Lord, after erasing 
poisonous ego. 
ਗੁਰਮਿਤ ਆਪੁ ਿਮਟਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ॥ 
Following guru’s teachings, she eliminated her ego; she is 
lovingly attuned to God. 
ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਗੁਰ ਿਗਆਨੀ ਜਾਗੇ ਰਾਮ ॥ 
The lotus blossomed inside. She woke up through guru’s 
teachings O God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਡਭਾਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Servant Nanak has found God by good fortune O God. ||1|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਧਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The Lord pleases me and I am honored to recite God’s name 
O God. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 



Through the perfect guru, she realized God; she is lovingly 
focused on Him. 
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਜੋਿਤ ਪਰਗਿਟਆਈ ਰਾਮ ॥ 
The darkness of ignorance is dispelled, the divine light is lit. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥੨॥ 
God’s name is Nanak’s resolve and he merged with Him. ||2|| 
ਧਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਪਆਰੈ ਰਾਵੀਆ ਜਾਂ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The soul-bride enjoys her beloved Lord when it pleases God. 
ਅਖੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਸਾਈਆ ਿਜਉ ਿਬਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ ॥ 
My eyes are drawn to His love, like the cat to the meat. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲਆ ਹਿਰ ਰਿਸ ਆਘਾਈ ਰਾਮ ॥ 
The perfect guru united me with God; I am satisfied by God’s 
essence. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਵਗਿਸਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥੩॥ 
Servant Nanak is happy with God’s name and is attuned to 
God. ||3|| 
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਿਮਲਾਇਆ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
By God’s grace He united me the fool ignorant with Him. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਿਜਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
The soul bride praises the guru who eliminated the ego. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਵਡਭਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੁ ਹੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 
Those fortunate are lucky that enshrine God in the mind. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੂ ਨਾਮੇ ਬਿਲਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੪॥ 
O servant Nanak, praise God’s name and admire His name. 
||4||2||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  
Bilaaval, Fifth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
Joy of singing has welled up; I sing praises of God. 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਵਰੁ ਸੁਿਣਆ ਮਿਨ ਉਪਿਜਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
I heard of my immortal Husband Lord, happiness fills my mind. 
ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਾਗੈ ਵਡੈ ਭਾਗੈ ਕਬ ਿਮਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪਤੇ ॥ 
Fortunately my mind is in love with Him; when will I meet 
perfect Lord? 
ਸਹਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਿਵੰਦੁ ਪਾਈਐ ਦੇਹੁ ਸਖੀਏ ਮੋਿਹ ਮਤੇ ॥ 
O my friend, teach me how to realize God and attain peace. 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਠਾਢੀ ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ ॥ 



Day and night, I serve my God; how can I attain Him? 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਲੈਹੁ ਮੋਿਹ ਲਿੜ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
Prays Nanak, be kind and attach me to You O Lord; ||1|| 
ਭਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਿਵਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 
I am happy that I purchased the jewel of Lord O God. 
ਖੋਜੀ ਖੋਿਜ ਲਧਾ ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਪਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 
By searching, I found it with the saints. 
ਿਮਲੇ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਕਥਿਹ ਅਕਥ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 
By God’s grace I met the saints and contemplate the 
unspoken sermon. 
ਇਕ ਿਚਿਤ ਇਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੋ ॥ 
I recite God my master single mindedly with love. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਪਰ੍ਭ ਪਿਹ ਕਿਰ ਿਬਨੰਤੀ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਲਾਹਾ ॥ 
With my palms pressed together, I pray to God, 
 to bless me with the profit of Lord’s praise. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak, I am Your slave O my inaccessible and 
unfathomable God; ||2|| 
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ਸਾਹਾ ਅਟਲੁ ਗਿਣਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥ 
The date for my wedding is set by perfect stars O God. 
ਸੁਖਹ ਸਮੂਹ ਭਇਆ ਗਇਆ ਿਵਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥ 
I am totally at peace my sorrow has ended O God. 
ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਏ ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਞੀਆਂ ॥ 
The saints recited God; surprisingly they came in the marriage 
party.  
ਿਮਿਲ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਢੋਏ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਉਪਜੀ ਮਾਞੀਆ ॥ 
Driven by happiness they got together; my mind is filled with 
love. 
ਿਮਿਲ ਜੋਿਤ ਜੋਤੀ ਓਿਤ ਪੋਤੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਿਭ ਰਸ ਭੋਗੋ ॥ 
Souls merged with souls and all enjoy reciting God’s name. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਿਤ ਮੇਲੀ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩॥ 
Prays Nanak, God the cause of causes united me with all 
saints. ||3|| 
ਭਵਨੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਿਤ ਸਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 
Beautiful is my home, and fortunate is the land. 
ਪਰ੍ਭੁ ਘਿਰ ਆਇਅੜਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ  
God has come to my home; I touch guru’s feet. 
ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪੰੁਨੀਆ ॥ 



Touching guru’s feet I became content, all my desires are 
fulfilled. 
ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਕੰਤ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ॥ 
My hopes are fulfilled by saint’s dust. I met my husband God 
after a long separation. 
ਆਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਵਜਿਹ ਵਾਜੇ ਅਹੰ ਮਿਤ ਮਨ ਕੀ ਿਤਆਗੀ ॥ 
Divine music plays with joy. My egotistic thinking is gone 
away. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੧॥ 
Prays Nanak, I attained my Lord’s refuge by  
attuning to Him in saint’s company. ||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
God my husband Lord is virtuous. 
ਅਨਹਦ ਬਾਿਜਤਰ੍ ਾ ਿਤਸੁ ਧੁਿਨ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
The infinite divine music with divine tune plays in His court O 
God. 
ਆਨੰਦ ਅਨਿਦਨੁ ਵਜਿਹ ਵਾਜੇ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਉਮਾਹਾ ॥ 
Night and day, the joyous divine music plays and I enjoy it. 
ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨ ਦੂਖੁ ਿਬਆਪੈ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਤਾਹਾ ॥ 
In God’s realm the disease, sorrow and suffering do  
not bother. There is no birth or death there. 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
There are treasures of wealth and mystic power and store full 
of sacred worship. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਿਰ ਵੰਞਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, I praise the supreme Lord the support of my life. 
||1|| 
ਸੁਿਣ ਸਖੀਅ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ਰਾਮ ॥ 
Listen, O my companions and friends, let’s join and sing the 
songs of joy. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਰਾਵਹ ਰਾਮ ॥ 
Let us love and enjoy our Lord with mind body and soul. 
ਕਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਾਵਹ ਿਤਸੈ ਭਾਵਹ ਇਕ ਿਨਮਖ ਪਲਕ ਨ ਿਤਆਗੀਐ ॥ 
Lovingly enjoying Him pleases Him; do not stop even for a 
moment; 
ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਈਐ ਨਹ ਲਜਾਈਐ ਚਰਨ ਰਜ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ ॥ 
Do not be ashamed to embrace Him with love. 
 Touch the dust of his feet to your mind. 



ਭਗਿਤ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਮੋਹਹ ਅਨਤ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵਹ ॥ 
He cheated me by enticing with His worship. I do not go 
anywhere anymore. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਸਾਜਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹ ॥੨॥ 
Prays Nanak, meeting with my beloved Lord I became 
immortal. ||2|| 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਈ ਪੇਿਖ ਗੁਣ ਅਿਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
I am wonder-struck and amazed seeing the virtues of immortal 
Lord. 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਕਿਟ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ  
By His grace He took me by the arm. My noose of death is cut 
O God. 
ਗਿਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਦਾਿਸ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਅੰਕੁਿਰ ਉਦੋਤੁ ਜਣਾਇਆ ॥ 
Holding by the arm He made me His slave and love sprouted 
in me. 
ਮਲਨ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ਨਾਠੇ ਿਦਵਸ ਿਨਰਮਲ ਆਇਆ ॥ 
The filth and worldly attachment eliminated and good time has 
come. 
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਧਾਰੀ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੀ ॥ 
By His grace through love all evil thinking departed; 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਿਨਰਮਲ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥੩॥ 
Prays Nanak, I became pure by realizing the immortal God. 
||3|| 
ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਿਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ  
Like the rays of sun merge with sun, and water merges with 
water. 
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ॥ 
My soul merged with supreme soul and became one. 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਦੀਸੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ  
I see God, hear God, and speak of the one and only God. 
ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 
God is the Creator of the creation, none else. 
ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਭੁਗਤਾ ਆਿਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ 
He is the Creator, and the enjoyer. He created the creation. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਿਹ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak, One who drinks God’s sublime nectar realizes 
this. ||4||2|| 
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  



Bilaaval, Fifth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਿਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਿਪਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥ 
Join with me O my friends; let us sing our beloved’s song of 
joy. 
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਤੁ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਭਾਵਹ ॥ 
Renounce your pride, O my friends, then only you please your 
beloved. 
ਤਿਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਬਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸੇਿਵ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ॥ 
Renounce pride, emotional attachment, corruption 
 and duality and serve the formless God. 
ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਗਲ ਦੁਰਤ ਿਬਖੰਡਨੋ ॥ 
Touch the feet of the kind beloved the destroyer of sins in His 
refuge. 
ਹੋਇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਿਜ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਿੜ ਿਬਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥ 
Be the slave of His slaves, forsake sorrow and do not bother 
with other ways. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਤਾਿਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥ 
Prays Nanak, O Lord, please be kind that I sing Your praises. 
||1|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਪਰ੍ਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥ 
The name of my beloved is sacred. It is the guiding stick of the 
blind. 
ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੰੁਦਿਰ ਮੋਹਨੀ ॥ 
The beautiful bride entices many ways. 
ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਬਿਚਿਤਰ੍ ਚੰਚਿਲ ਅਿਨਕ ਭਾਵ ਿਦਖਾਵਏ ॥ 
This enticer is amazing and childlike. She entices in many 
ways. 
ਹੋਇ ਢੀਠ ਮੀਠੀ ਮਨਿਹ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਨ ਆਵਏ ॥ 
She is stubborn and pleasing to mind but she does not recite 
God’s name. 
ਿਗਰ੍ਹ ਬਨਿਹ ਤੀਰੈ ਬਰਤ ਪੂਜਾ ਬਾਟ ਘਾਟੈ ਜੋਹਨੀ ॥ 
She robs at home, in the forest, while fasting, 
 worshipping and walking and at river banks. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥੨॥ 
Prays Nanak; be kind and be my walking stick of the blind; ||2||  
ਮੋਿਹ ਅਨਾਥ ਿਪਰ੍ਅ ਨਾਥ ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਖਹੁ ॥ 
O my beloved Lord; keep me the orphan as you please. 



ਚਤੁਰਾਈ ਮੋਿਹ ਨਾਿਹ ਰੀਝਾਵਉ ਕਿਹ ਮੁਖਹੁ ॥ 
I have no wisdom or cleverness; what should I say to please 
You? 
ਨਹ ਚਤੁਿਰ ਸੁਘਿਰ ਸੁਜਾਨ ਬੇਤੀ ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਿਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ॥ 
I am not clever, skillful or wise; I the worthless have no virtue 
at all. 
ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਬੰਕੇ ਜਹ ਭਾਵੈ ਤਹ ਰਖੁ ਤੁਹੀ ॥ 
I have no beauty or pleasing smell, no beautiful eyes. Keep 
me as You please. 
ਜੈ ਜੈ ਜਇਅੰਪਿਹ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਿਤ ਗਿਤ ਿਕਿਨ ਲਖਹੁ ॥ 
I recite His name and praise the Lord. How can I realize His 
virtues? 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੇਵ ਸੇਵਕੁ ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਮੋਿਹ ਰਖਹੁ ॥੩॥ 
Prays Nanak, I am the servant of Your servants; keep me as 
You please. ||3|| 
ਮੋਿਹ ਮਛੁਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸਰੈ ॥ 
I am the fish, You are the water; how can I live without You? 
ਮੋਿਹ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਬੰੂਦ ਿਤਰ੍ਪਤਉ ਮੁਿਖ ਪਰੈ ॥ 
I am the rain bird, You are the rain-drop; I get  
satisfaction when the drop falls in my mouth. 
ਮੁਿਖ ਪਰੈ ਹਰੈ ਿਪਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ ਪਰ੍ਾਨਪਤੇ ॥ 
When it falls in my mouth, my thirst is quenched o Lord the 
love of my life. 
ਲਾਿਡਲੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਭ ਮਿਹ ਿਮਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥ 
You are the love of everyone O beloved; may I realize You 
and be liberated. 
ਚੀਿਤ ਿਚਤਵਉ ਿਮਟੁ ਅੰਧਾਰੇ ਿਜਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਿਦਨੁ ਚਰੈ ॥ 
I think in my mind for the darkness to go like the chakvi duck 
longs for sun rise. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਿਪਰ੍ਅ ਸੰਿਗ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥੪॥ 
Prays Nanak; unite me with my beloved like the 
 fish does not separate from water. ||4|| 
ਧਿਨ ਧੰਿਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਿਰ ਆਇਆ ਿਪਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 
I am a blessed soul bride that my beloved Husband Lord came 
home. 
ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨੁ ਹਰਾ ॥ 
The door to my mansion looks beautiful and my mind has 
blossomed. 
ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥ 



My peace-giving Lord  rejuvenated me, and blessed me with 
joy, bliss and love. 
ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਭਣਾ ॥ 
My new Husband Lord is eternal and young, how will I sing His 
praises? 
ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਦੇਿਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹਰਾ ॥ 
My bed is beautiful; He is with me. My worry and suffering 
departed. 
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥ 
Prays Nanak, my hopes are fulfilled meeting my infinite Lord. 
||5||1||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਮੰਗਲ  
Bilaaval, Fifth Mahalla, Chhant, Mangal ~ The Song Of Joy: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਸੰੁਦਰ ਸਾਂਿਤ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਨਿਧ ਪੀਉ ॥ 
God is beautiful, peaceful and merciful; He is the treasure of 
eternal peace. 
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ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰ੍ਭ ਭੇਿਟਐ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਤ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Meeting with God, the ocean of peace, O Nanak, this soul is 
happy. ||1|| 
ਛੰਤ ॥ Chhant: 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਈਐ ਜਬ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ  
One finds God, the ocean of peace, when it is pre-ordained. 
ਮਾਨਿਨ ਮਾਨੁ ਵਞਾਈਐ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ  
Give up self-pride and touch God’s feet by God’s grace. 
ਛੋਿਡ ਿਸਆਨਪ ਚਾਤੁਰੀ ਦੁਰਮਿਤ ਬੁਿਧ ਿਤਆਗੋ ਰਾਮ ॥ 
Renounce cleverness and tricks, and forsake your evil-minded 
intellect. 
ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਥਰੁ ਹੋਇ ਸੁਹਾਗੋ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O Nanak, seek God’s refuge and your marriage will be eternal. 
||1|| 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਜ ਕਤ ਲਾਗੀਐ ਿਜਸੁ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
Why forsake God and worship someone else? I will die without 
Him. 
ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਦੁਰਜਨ ਿਬਰਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
The ignorant does not feel shame; she enjoys the company of 



bad persons. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਤਆਿਗ ਕਰੇ ਕਹੁ ਕਤ ਠਹਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
Where can I rest abandoning God the purifier of sinners O 
God? 
ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਭਾਉ ਕਿਰ ਦਇਆਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥੨॥ 
O Nanak, worship the kind Lord with love and attain eternal 
state. ||2|| 
ਸਰ੍ੀ ਗੋਪਾਲੁ ਨ ਉਚਰਿਹ ਬਿਲ ਗਈਏ ਦੁਹਚਾਰਿਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ॥ 
May the vicious tongue that does not recite the  
name of the Lord of the world be burnt. 
ਪਰ੍ਭੁ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਨਹ ਸੇਵਹੀ ਕਾਇਆ ਕਾਕ ਗਰ੍ਸਨਾ ਰਾਮ ॥ 
One who does not serve God the love of His devotees, shall 
be eaten by crows. 
ਭਰ੍ਿਮ ਮੋਹੀ ਦੂਖ ਨ ਜਾਣਹੀ ਕੋਿਟ ਜੋਨੀ ਬਸਨਾ ਰਾਮ ॥ 
Enticed by doubt, does not understand the pain it brings; 
 he wanders through millions of life’s. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਅਵਰੁ ਿਜ ਚਾਹਨਾ ਿਬਸਟਾ ਿਕਰ੍ਮ ਭਸਮਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 
O Nanak, those who love anyone other than God will rot in filth 
like worms. ||3|| 
ਲਾਇ ਿਬਰਹੁ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ ਹੋਇ ਿਮਲੁ ਬੈਰਾਗਿਨ ਰਾਮ ॥ 
Fall in love with God and feel the sorrow of separation. 
ਚੰਦਨ ਚੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਿਤਆਗਿਨ ਰਾਮ ॥ 
Stop applying sandalwood on the forehead, scent 
 and enjoyment. Give up the poison of ego O God; 
ਈਤ ਊਤ ਨਹ ਡੋਲੀਐ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਿਨ ਰਾਮ 
Do not waver this way or that way and remain awake in God’s 
service. 
ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਿਨ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੪॥ 
O Nanak, she who has realized her God, is a happy soul-bride 
forever. ||4||1||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Bilaaval, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਖੋਜਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ  
Seek God O fortunate joining the company of devotees O 
God. 
ਗੁਨ ਗੋਿਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਿਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 
Sing the praises of the Lord of the universe forever, 
 imbued with love of the supreme Lord. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਿਹ ਫਲ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 
Serving God forever, you shall obtain the reward you desire. 



ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O Nanak, seek God’s refuge and sing His praises with utmost 
love. ||1|| 
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਪਰ੍ਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
May I never forget God who gave me everything O God? 
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਪਰੁ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਰਾਮ  
The fortunate guru-willed; searched and united with God. 
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਿਢਆ ਕਿਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 
Holding me by the arm, He lifted me out of darkness and made 
me his own. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Nanak lives by reciting God’s name; his mind and heart are 
soothed. ||2|| 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਹ ਸਕਉ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 
What virtues of Yours can I speak, O God the inner-knower? 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਨਾਰਾਇਣੈ ਭਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 
Reciting God, I have crossed over to the other shore. 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਮੀ ਰਾਮ  
Singing the praises of the Lord of the universe, all my desires 
are fulfilled. 
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਜਿਪ ਹਰੇ ਸਭਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥ 
Nanak is saved, reciting God the Lord of all. ||3|| 
ਰਸ ਿਭੰਿਨਅੜੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕੇ ਰਾਮ ॥ 
The eyes that are drenched with the love of the Lord are 
joyous. 
ਪਰ੍ਭ ਪੇਖਤ ਇਛਾ ਪੰੁਨੀਆ ਿਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ॥ 
I realized my beloved God and my desires are fulfilled. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਿਬਿਖਆ ਰਸ ਫੀਕੇ ਰਾਮ ॥ 
I obtained the nectar of God’s love, now the taste of bad deeds 
is bland. 
ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਮੀਕੇ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥ 
O Nanak, as water merges with water, my 
 soul merged in supreme soul. ||4||2||5||9|| 
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ਿਬਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪  
Vaar Of Bilaaval, Fourth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੪ ॥ Hymn, Fourth Mahalla: 



ਹਿਰ ਉਤਮੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗਾਿਵਆ ਕਿਰ ਨਾਦੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਰਾਗੁ ॥ 
I sing of the sacred Lord, the God, in the melody of perfect 
tune. 
ਉਪਦੇਸੁ ਗੁਰੂ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨਆ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥ 
I listen and follow guru’s teachings, I am fortunate from 
destiny. 
ਸਭ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥ 
All day and night, I say God’s praises enshrining God in my 
mind. 
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁ ਿਖਿੜਆ ਹਿਰਆ ਬਾਗੁ ॥ 
My body and mind are revived; the garden of my mind has 
blossomed. 
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ਗੁਰ ਚਾਨਣੁ ਿਗਆਨੁ ਚਰਾਗੁ ॥ 
The darkness of ignorance is erased with the light of the lamp 
of guru’s wisdom. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਦੇਿਖ ਹਿਰ ਇਕ ਿਨਮਖ ਘੜੀ ਮੁਿਖ ਲਾਗੁ ॥੧॥ 
Nanak lives to visualize God even for a moment. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਐ ਜਬ ਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਨਾਮੁ  
When you say God from the mouth that is the perfect tune to 
sing; 
ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਬਿਦ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥         
When you focus on guru’s teachings, then singing tunes is 
pleasing. 
ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਿਡ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ 
Worship God, forgetting singing and sounds and attain honor 
in God’s court. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਚੂਕੈ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥ 
O Nanak the guru-willed; contemplate God; your ego will be 
eliminated. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: (ladder to climb to divinity). 
ਤੂ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਸਿਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
O God, You are inaccessible; You created everything. 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ  
You are totally pervading the entire universe. 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ  
You sit in trance and sing Your praises. 
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਭਗਤਹੁ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਅੰਿਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥ 
O devotees, recite God day and night; He shall save you in the 



end. 
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥   
Those who serve God find peace; they are absorbed in God’s 
name. ||1|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਬਲਾਵਲੁ ਨ ਹੋਵਈ ਮਨਮੁਿਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥ 
In love of duality, the perfect singing is impossible. 
 The self-willed find no place to rest.  
ਪਾਖੰਿਡ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Through imitation God’s worship is impossible; God is not 
realized this way. 
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਥਾਇ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ  
No one can accomplish anything through stubborn deeds. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 
O Nanak, the guru-willed searches his soul and eliminates 
ego. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
God is the supreme Lord; the supreme Lord dwells in my 
mind. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਕਿਟਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ 
Birth and death are erased and my soul merges with supreme 
soul. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਕਿਰਹੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਿਪਆਿਰਹੋ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Sing the perfect tune o beloved, attuning Your mind to one 
God. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਟੀਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 
The pain of birth and death is erased by getting absorbed in 
true Lord. 
ਸਦਾ ਿਬਲਾਵਲੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਜੇ ਚਲਿਹ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥ 
Singing the perfect tune is joyful if one follows guru’s 
teachings. 
ਸਤਸੰਗਤੀ ਬਿਹ ਭਾਉ ਕਿਰ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
Sit in saint’s congregation with devotion and sing God’s 
praises with love. 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਿਜ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, those who unite with God by His grace look 
adorable. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 



ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਆਿਪ ਸੋ ਭਗਤਾ ਕਾ ਿਮਤੁ ਹਿਰ ॥ 
God abides in all beings but He befriends with His devotees. 
ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਿਰ ਕੈ ਵਿਸ ਭਗਤਾ ਕੈ ਅਨੰਦੁ ਘਿਰ  
Everyone is under God’s control, His devotees are happy.   
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬਤ ਸਉ ਿਨਸੁਲ ਜਨ ਟੰਗ ਧਿਰ ॥ 
God unites all of His devotees with Him and they rest in peace. 
ਹਿਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮੁ ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਿਚਿਤ ਕਿਰ ॥ 
God is the master of all. Those who miss Him with love are His 
devotees. 
ਤੁਧੁ ਅਪਿੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਸਭ ਝਿਖ ਝਿਖ ਪਵੈ ਝਿੜ ॥੨॥ 
No one can equal You. Those who try, struggle and die in 
frustration. ||2|| 
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦਿਹ ਤੇ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚਲਿਹ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥ 
Those who contemplate God are divine if they follow guru’s 
will. 
ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ  
God dwells in their mind and eliminates the sickness of ego. 
ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਗੁਣ ਸੰਗਰ੍ਹਿਹ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ  
He sings God’s virtues, gathers virtues, his soul merges with 
divine soul. 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਿਵਰਲੇ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਬੰਦਿਹ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
In today’s age there are very few wise persons who worship 
God with love. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਹਿਰ ਸਚਾ ਸੇ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, God blesses those who are attuned to God’s name 
with love. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਤੀਆ ਸਬਿਦ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥ 
One who does not serve the guru and does not love guru’s 
teachings. 
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਕਮਾਵਣਾ ਅਿਤ ਦੀਰਘੁ ਬਹੁ ਸੁਆਉ ॥ 
Earns the painful disease of ego; he is engrossed with ego. 
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥ 
Acting stubborn-mindedly, he takes birth over and over. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
The birth of the guru-willed is fruitful. God unites him with Him. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥ 



O Nanak, when God is gracious, then only God’s name dwells 
in the mind. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭ ਵਿਡਆਈਆ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਧਆਈਐ ॥ 
The greatness is in God’s name. O guru-willed recite God. 
ਿਜ ਵਸਤੁ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind fulfills the desires of mind. 
ਗੁਹਜ ਗਲ ਜੀਅ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਾਿਸ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ 
When one opens his mind to the guru, attains eternal peace. 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇਇ ਸਭ ਭੁਖ ਲਿਹ ਜਾਈਐ ॥ 
When the perfect guru delivers God’s lesson; the hunger 
departs forever. 
ਿਜਸੁ ਪੂਰਿਬ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੩॥ 
One with pre-ordained destiny sings God’s praises. ||3|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
No one goes empty-handed from the guru; He unites you with 
God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ 
Fruitful is visualizing the guru. What you earn you get; 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਸਭ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 
Guru’s teaching is nectar. It eliminates all thirst and hunger. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀ ਸੰਤੋਖ ੁਹੋਆ ਸਚੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਏ ॥ 
Drinking God’s sublime essence attains contentment and truth 
dwells in the mind. 
ਸਚੁ ਿਧਆਇ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥ 
Reciting God attains immortal state and infinite divine music 
plays. 
ਸਚੋ ਦਹ ਿਦਿਸ ਪਸਿਰਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
God pervades in all ten directions; he is realized through the 
guru intuitively. 
ਨਾਨਕ ਿਜਨ ਅੰਦਿਰ ਸਚੁ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਛਪਿਹ ਨ ਿਕਸੈ ਦੇ ਛਪਾਏ ॥੧॥ 
O Nanak, those filled with truth do not remain hidden. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥ 
Serving the guru, one realizes God by His grace. 
ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਿਜਸੁ ਦੇਇ  
Human beings become gods, when God blesses them with 
true worship. 



ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁਚੇਇ ॥ 
Conquering ego they unite with God truly through guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਿਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਮੁ ਵਿਡਆਈ ਦੇਇ ॥੨॥ 
O Nanak, they intuitively unite with God reciting God’s name. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਿਵਿਚ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਵਧਾਈ ॥ 
Guru has the greatness of God’s name; God blessed him with 
it. 
ਸੇਵਕ ਿਸਖ ਸਿਭ ਵੇਿਖ ਵੇਿਖ ਜੀਵਿਨਹ੍ਹ੍  ਓਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅੰਦਿਰ ਿਹਰਦੈ ਭਾਈ ॥ 
His devotees and followers are amazed by witnessing. It 
pleases them. 
ਿਨੰਦਕ ਦੁਸਟ ਵਿਡਆਈ ਵੇਿਖ ਨ ਸਕਿਨ ਓਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥ 
The slanderers and evil cannot believe it. They do not wish 
others well. 
ਿਕਆ ਹੋਵੈ ਿਕਸ ਹੀ ਕੀ ਝਖ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਚੇ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ॥ 
What can they do or talk when one is lovingly attuned to God; 
ਿਜ ਗਲ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਸਭ ਝਿਖ ਝਿਖ ਮਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥੪॥ 
Whatever pleases God flourishes day by day; while others talk 
nonsense. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਏਹ ਆਸਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
Cursed is the hope in love of duality; that ties to worldly love 
and pleasure. 
ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਲਹ੍ਹ੍ ਿਰ ਿਤਆਿਗਆ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
One who forsakes the peace of God in exchange  
for straw, forgets God’s name  and suffers. 
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ਮਨਮੁਖ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਨਿਮ ਮਰਿਹ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 
The ignorant self-willed are blind. They are born and die again 
and again. 
ਕਾਰਜ ਿਸਿਧ ਨ ਹੋਵਨੀ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਏ  
Their affairs are not resolved, in the end, they depart 
repenting. 
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
One, blessed by God meets the guru and recites God’s name. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਏ ॥੧॥ 
Imbued with God’s name one attains peace. Servant Nanak 



praises him. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਗ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਮੋਿਹਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
Hope of mind entices the world; it entices the whole universe. 
ਸਭੁ ਕੋ ਜਮ ਕੇ ਚੀਰੇ ਿਵਿਚ ਹੈ ਜੇਤਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥ 
The entire creation is subject to death. 
ਹੁਕਮੀ ਹੀ ਜਮੁ ਲਗਦਾ ਸੋ ਉਬਰੈ ਿਜਸੁ ਬਖਸੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
The devil of death catches by God’s order. Those blessed by 
God are saved. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਹੁ ਮਨੁ ਤਾਂ ਤਰੈ ਜਾ ਛੋਡੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
O Nanak, The mind is saved by guru’s grace, if it gives up 
arrogance. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਾਰੇ ਿਨਰਾਸੁ ਹੋਇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥ 
Conquer hope of mind and remain unattached through guru’s 
teaching. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਥੈ ਜਾਈਐ ਜਗਤ ਮਿਹ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਸਾਈ ॥ 
Wherever I go in this world, I see God. 
ਅਗੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਵਰਤਦਾ ਹਿਰ ਸਚਾ ਿਨਆਈ  
In the world after, everything happens by God’s will. He 
bestows true justice. 
ਕੂਿੜਆਰਾ ਕੇ ਮੁਹ ਿਫਟਕੀਅਿਹ ਸਚੁ ਭਗਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The faces of the false are cursed, the true devotees are 
honored. 
ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚਾ ਿਨਆਉ ਹੈ ਿਸਿਰ ਿਨੰਦਕ ਛਾਈ ॥ 
God bestows true justice and the slanderers are disgraced. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਅਰਾਿਧਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੫॥ 
Servant Nanak worships the true Lord; the guru-willed finds 
peace. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਜੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥ 
By perfect destiny one finds the guru, if the Lord grants His 
grace. 
ਓਪਾਵਾ ਿਸਿਰ ਓਪਾਉ ਹੈ ਨਾਉ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ  
This is the best effort of all to obtain God’s name. 
ਅੰਦਰੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਿਤ ਹੈ ਿਹਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ 
 It brings soothing and peace inside and mind becomes ever 
peaceful. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਖਾਣਾ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਡਆਈ ਹੋਇ ॥੧॥ 



He eats and wears nectar O Nanak; he obtains honor reciting 
God’s name. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਿਣ ਪਾਇਿਹ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
O mind, listening to guru’s teachings realizes the treasure of 
virtues. 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
The giver of peace dwells in your mind; your ego and pride 
disappear. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੨॥ 
O Nanak, by God’s grace, one obtains sacred treasure of 
virtues. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਤਨੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਸਾਹ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਉਮਰਾਵ ਿਸਕਦਾਰ ਹਿਹ ਿਤਤਨੇ ਸਿਭ ਹਿਰ ਕੇ ਕੀਏ ॥ 
The kings, emperors, rulers, lords, nobles and chiefs, are all 
created by God. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹਿਰ ਕਰਾਵੈ ਸੁ ਓਇ ਕਰਿਹ ਸਿਭ ਹਿਰ ਕੇ ਅਰਥੀਏ ॥ 
Whatever God makes them do, they do; they are all indebted 
to God. 
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਵਿਲ ਹੈ ਿਤਿਨ ਸਿਭ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਸਭ 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਗੋਲੇ ਕਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਅਗੈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਦੀਏ ॥ 
Such God the Lord of all is on guru’s side; He enslaves all 
castes, the four sources of creation, the whole universe and 
offers them to guru to work for him. 
ਹਿਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਿਡਆਈ ਦੇਖਹੁ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੁਸਮਨ 
ਦੂਤ ਸਿਭ ਮਾਿਰ ਕਢੀਏ   
See the honor of serving God O saints; He destroys all evil 
from the body. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਆ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉਪਿਰ ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਆਿਪ ਰਿਖ 
ਲੀਏ ॥੬॥ 
God became kind to the devotees and saved them by His 
grace. ||6|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਅੰਦਿਰ ਕਪਟੁ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਿਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
Fraud in the mind gives pain forever. The self-willed cannot 
concentrate. 
ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁਖੁ ਵਰਤੈ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥ 
They do painful deeds and receive pain in the next world. 
ਕਰਮੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਤਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥ 



By luck one meets the guru; then he attunes to God’s name. 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਅੰਦਰਹੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ 
O Nanak, he realizes peace with ease; and doubt disappears. 
||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਹੈ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
The guru-willed is dyed by God’s love forever. God’s name 
pleases him. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The guru-willed sees and says God. He finds peace reciting 
God’s name. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਿਤਮਰ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੨॥ 
O Nanak, the guru-willed is enlightened by divine wisdom.  
His pitch dark ignorance is eliminated. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰਿਹ ਗਵਾਰ ॥ 
The self-willed are filthy and ignorant. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
The guru-willed become pure by enshrining God in the mind. 
ਭਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ 
Says Nanak, listen O brother; 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਹੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਜਾਈ ॥ 
Serving the true guru eliminates the filth of ego. 
ਅੰਦਿਰ ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ ਿਵਆਪੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧਾ ਿਨਤ ਮਾਰ ॥ 
He is bothered by the pain of worry. He is beating his head 
with worldly deeds. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸੂਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਗਿਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਪਆਰ ॥ 
Asleep in love of duality, they never wake up;  
they are attached to the love of the worldly pleasure. 
ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ਇਹੁ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥ 
They do not recite God’s name, do not contemplate  
guru’s teachings; this is the nature of the self-willed. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਿਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ॥੩॥ 
They do not love God’s name, they waste their life away 
 O Nanak; the devil of death kills them in disgrace. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਨੋ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸਚੁ ਬਖਸੀਅਨੁ ਸੋ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
He whom God blesses with His worship is a true banker. 



ਿਤਸ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕੁ ਕਢਦਾ ਹੋਰਤੁ ਹਿਟ ਨ ਵਥੁ ਨ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 
People beg from him; the priceless merchandise is not  
available in other shops, they do not believe them either. 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਲਏ ਵੇਮੁਖ ਭਸੁ ਪਾਹੁ ॥ 
Those who befriends with God’s devotees obtain God’s 
essence, 
 those who turn away from devotees collect dust. 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਹਿਰ ਭਗਤ ਹਿਹ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਿਤਨਾ ਨੇਿੜ ਨ ਜਾਹੁ ॥ 
God’s devotees are the dealers of God’s name. The tax  
collector, devil of death do not come close to them. 
ਜਨ ਨਾਨਿਕ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਿਦਆ ਸਦਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੭॥ 
O Nanak those who loaded the wealth of God’s name are 
carefree forever. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਿਹ ਭਗਤੀ ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਿਟਆ ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
In this age, the devotee earns Godly wealth. Rest of the world 
wanders in doubt. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥ 
By guru’s grace, God’s name dwells in his mind. He recites 
God’s name forever. 
ਿਬਿਖਆ ਮਾਿਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ॥ 
In the midst of sins he remains detached; guru’s teaching 
burns away the ego. 
ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਕੁਲ ਉਧਰੇ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇਆ ॥ 
He is saved along with ancestors. Blessed is the mother who 
gave birth to him.    
ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥ 
Attuning to God with love he attains peace and contentment. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹਾਦੇਉ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਭੁਲੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva wander in the three qualities. 
 They are engrossed with ego and worldly attachments. 
ਪੰਿਡਤ ਪਿੜ ਪਿੜ ਮੋਨੀ ਭੁਲੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
The religious scholars are lost by reading and the silent 
 sages are lost by being quiet. They are deluded by duality. 
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਿਨਆਸੀ ਭੁਲੇ ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The Yogis, Bhairo’s followers and those wandering in  
Forest  are deluded; without the guru, they do not find the 
reality. 
ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਏ ਸਦਾ ਭਰ੍ਿਮ ਭੁਲੇ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 



The miserable self-willed are deluded by doubt. They waste 
their life away. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਨ ਸਮਧੇ ਿਜ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name are worthy. 
 God unites them with Him by His grace. 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਸੁ ਵਿਸ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 
O Nanak, praise Him, who has control over everything. 
ਿਤਸਿਹ ਸਰੇਵਹੁ ਪਰ੍ਾਣੀਹੋ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Worship Him devotionally O mortals . No one is without Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 
The guru-willed enshrine Him in the mind and attain eternal 
peace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਨ ਖਿਟਓ ਸੇ ਦੇਵਾਲੀਏ ਜੁਗ ਮਾਿਹ ॥ 
Those who do not earn the wealth of God’s name are bankrupt 
forever. 
ਓਇ ਮੰਗਦੇ ਿਫਰਿਹ ਸਭ ਜਗਤ ਮਿਹ ਕੋਈ ਮੁਿਹ ਥੁਕ ਨ ਿਤਨ ਕਉ ਪਾਿਹ ॥ 
They wander begging all over the world, no one even spits in 
their face. 
ਪਰਾਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰਿਹ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਿਤ ਖੋਵਿਨ ਸਗਵਾ ਭੀ ਆਪੁ ਲਖਾਿਹ ॥ 
They lose their honor slandering others. They help to write this 
in their fate. 
ਿਜਸੁ ਧਨ ਕਾਰਿਣ ਚੁਗਲੀ ਕਰਿਹ ਸੋ ਧਨੁ ਚੁਗਲੀ ਹਿਥ ਨ ਆਵੈ ਓਇ ਭਾਵੈ ਿਤਥੈ ਜਾਿਹ ॥ 
That wealth, for which they slander others, does not  
come in their hands, no matter where they go. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਿਮਲੈ ਿਤਥਹੁ ਕਰਮਹੀਣ ਲੈ ਨ ਸਕਿਹ ਹੋਰ ਥੈ ਦੇਸ ਿਦਸੰਤਿਰ 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਨਾਿਹ ॥੮॥ 
The guru-willed earns Godly wealth through worship. The 
unlucky cannot 
 get it without worship. God’s wealth is not found anywhere 
else. ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੰਸਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਿਚੰਤਾ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
The guru-willed have no worry. Worry leaves them. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Whatever happens; let it be. Cannot say anything about it; 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕਾ ਆਿਖਆ ਆਿਪ ਸੁਣੇ ਿਜ ਲਇਅਨੁ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥੧॥ 



O Nanak, the Lord listens to what they say if he accepts it. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਕਾਲੁ ਮਾਿਰ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਣੀ ਅੰਤਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਉ ॥ 
He conquers death and desire and enshrines God’s name in 
the heart. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੈ ਕਦੇ ਨ ਸੋਵੈ ਸਹਜੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਿਪਆਉ ॥ 
Night and day, he remains awake never sleeps and drinks 
nectar with love. 
ਮੀਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
He speaks sweet sacred words and sings God’s praises 
forever. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਸੋਹਦੇ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥ 
He is adorned by God’s love; realizing God he obtains peace. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰੀ ਸੋ ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਧਨੁ ਹਿਰ ਪਾਸਹੁ ਦੇਵਾਇਆ ॥ 
Godly wealth is priceless jewels. God bestows that wealth 
through the guru. 
ਜੇ ਿਕਸੈ ਿਕਹੁ ਿਦਿਸ ਆਵੈ ਤਾ ਕੋਈ ਿਕਹੁ ਮੰਿਗ ਲਏ ਅਕੈ ਕੋਈ ਿਕਹੁ ਦੇਵਾਏ ਏਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ 
ਜੋਿਰ ਕੀਤੈ ਿਕਸੈ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਇ ਵੰਡਾਇਆ ॥ 
If anyone can see, will beg for it. Other party will give 
 if he wants; it cannot be acquired by force. 
ਿਜਸ ਨੋ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਲਾਏ ਿਤਸੁ ਹਿਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹਿਥ ਆਵੈ ਿਜਸ ਨੋ 
ਕਰਤੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
Whom God attaches to the guru with love, obtains God’s 
 wealth that has it pre-ordained in his destiny. 
ਇਸੁ ਹਿਰ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਕਾ ਖਤੁ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਕੈ ਸੀਵ ਬੰਨੈ ਰੋਲੁ ਨਾਹੀ ਜੇ 
ਕੋ ਹਿਰ ਧਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਿਤਸ ਕਾ ਮੁਹੁ ਹਿਰ ਚਹੁ ਕੰੁਡਾ ਿਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ॥ 
There is no equal to God’s wealth. Recommendation does not 
help. 
 It is not tied to somebody’s waste. Whoever talks bad of 
Godly 
 wealth; God paints his face black in all four directions. 
ਹਿਰ ਕੇ ਿਦਤੇ ਨਾਿਲ ਿਕਸੈ ਜੋਰੁ ਬਖੀਲੀ ਨ ਚਲਈ ਿਦਹੁ ਿਦਹੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ 
॥੯॥ 
Power or ill talk does not help to obtain God’s blessing. 
Whoever  
God blesses His grace, increases day by day. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 



ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ  
O God; save the world from burning by Your grace. 
ਿਜਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਿਤਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਿਰ ॥ 
Take it to the door of salvation and save. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਿਲਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ  
The guru bestows happiness through his teachings. 
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ 
Nanak knows no other than God, who can bestow his 
blessing? ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 
Ego and worldly pleasure is enticing, it attracts towards duality. 
ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿਟ ਿਵਕਾਇ  
It cannot be killed, it does not die, and it is not sold in a store. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਰਜਾਲੀਐ ਤਾ ਇਹ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ 
It is burnt through guru’s teachings; then it leaves you. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
The body and mind become pure and God’s name dwells in 
the mind. 
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, guru’s teaching is the destroyer of worldly wealth; 
 the guru-willed obtain it. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਤੀ ਧੁਰਹੁ ਹੁਕਮੁ ਬੁਿਝ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
Praising guru is pre-ordained from destiny, realized by obeying 
his will. 
ਪੁਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਿਪਛਹੁ ਟੋਿਲ ਿਡਠਾ ਲਾਿਹਓਨੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
He tested His sons, nephews, sons-in-law and relatives, 
 and subdued the egotistic pride of all. 
ਿਜਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਿਤਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਿਰ ਬਖਿਸਓਸੁ ਸਭੁ ਜਹਾਨੁ ॥ 
Wherever anyone looks, my guru is there; God blesses the 
whole world. 
ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਿਮਿਲ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਿਸਝੈ ਿਜ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਿਫਰੈ ਭਿਰਸਟ ਥਾਨੁ ॥ 
One, who meets and believes the guru, is rewarded. One 
 who turns away from the guru wanders around cursed. 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਵਿਲ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਸਜਣ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ 
The beloved divine God; took servant Nanak’s side. 
ਪਉਦੀ ਿਭਿਤ ਦੇਿਖ ਕੈ ਸਿਭ ਆਇ ਪਏ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਿਹਓਨੁ ਸਭਨਾ ਿਕਅਹੁ ਮਨਹੁ 



ਗੁਮਾਨੁ ॥੧੦॥ 
Seeing this, everyone fell at guru’s feet and their ego erased. 
||10|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੋ ਲੁਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਿਲਹਾਿਨ ॥ 
One plants, another harvests, yet another takes out the grain 
from the chaff. 
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ ਖਾਇ ਿਨਦਾਿਨ ॥੧॥ 
O Nanak, it is not known, who will ultimately eat the grain. ||1|| 
ਮ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਤਿਰਆ ਸੋਇ ॥ 
He who has God enshrined in the mind attains salvation. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, what pleases God; happens. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਦਇਆਿਲ ਸਾਗਰੁ ਤਾਿਰਆ ॥ 
The kind supreme Lord carried me across the world-ocean. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਿਮਹਰਵਾਿਨ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮਾਿਰਆ ॥ 
The perfect guru eradicated my fear of doubt by his grace. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਬਕਰਾਲੁ ਦੂਤ ਸਿਭ ਹਾਿਰਆ ॥ 
Lust, anger, other useless deeds and the enemies all lost. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਕੰਿਠ ਉਿਰ ਧਾਿਰਆ ॥ 
I enshrined the treasure of God’s sacred name in the mind. 
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਿਰਆ ॥੧੧॥ 
O Nanak, in devotee’s company the birth and death is 
eliminated. ||11|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਕੂੜੇ ਕਹਣ ਕਹੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
Those who forget God’s name are false, also judged false. 
ਪੰਚ ਚੋਰ ਿਤਨਾ ਘਰੁ ਮੁਹਿਨਹ੍ਹ੍  ਹਉਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The five thieves plunder their homes, the ego breaks in. 
ਸਾਕਤ ਮੁਠੇ ਦੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਜਾਣੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
The faithless are defrauded by ill will. They do not taste God’s 
sublime essence. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਭਰਿਮ ਲੁਟਾਇਆ ਿਬਖੁ ਿਸਉ ਰਚਿਹ ਰਚੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
Those who lose the nectar through doubt, remain engrossed in 
evil deeds. 
ਦੁਸਟਾ ਸੇਤੀ ਿਪਰਹੜੀ ਜਨ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ਕਰੰਿਨਹ੍ਹ੍   
They make friends with the wicked, and fight with God’s 



devotees. 
ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਿਹ ਜਿਮ ਬਧੇ ਦੁਖ ਸਹੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥ 
O Nanak, the faithless go to hell tied by the devil of death and 
suffer; 
ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਵਦੇ ਿਜਵ ਰਾਖਿਹ ਿਤਵੈ ਰਹੰਿਨਹ੍ਹ੍  ॥੧॥ 
They get what they earn; they live as God keeps them. ||1|| 
ਮ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਤਾਣੁ ਿਨਤਾਣੇ ਿਤਸੁ ॥ 
Those who serve the guru become humble. 
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਸਦਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਿਤਸੁ ॥ 
They recite God in the mind with every breath and  
morsel of food. Devil of death cannot rob them. 
ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਕਵਲਾ ਸੇਵਿਕ ਿਤਸੁ ॥ 
They enjoy God’s name in the mind. Worldly wealth worships 
them. 
ਹਿਰ ਦਾਸਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੋਇ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥੁ ਿਤਸੁ  
One, who becomes the slave of Lord’s slaves, obtains the 
greatest treasure. 
ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਵਸੈ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਿਤਸੁ ॥ 
O Nanak, I praise him forever, who has God dwelling in the 
mind and body. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਰਸੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਸਉ ਿਤਸੁ ॥੨॥ 
One with pre-ordained destiny obtains the sublime essence 
from saints. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸਿਰ ਸੁਿਣਆ  
Whatever the perfect guru says, the transcendent Lord listens. 
ਸੋਈ ਵਰਿਤਆ ਜਗਤ ਮਿਹ ਘਿਟ ਘਿਟ ਮੁਿਖ ਭਿਣਆ ॥ 
That happens in the world and everbody talks about. 
ਬਹੁਤੁ ਵਿਡਆਈਆ ਸਾਿਹਬੈ ਨਹ ਜਾਹੀ ਗਣੀਆ ॥    
God’s virtues are unlimited that cannot be counted. 
ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਅਨਦੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਾਿਸ ਸਚੀ ਗੁਰ ਮਣੀਆ ॥ 
Truth, contentment and joy are with the guru. Guru’s lesson is 
true. 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਸਚੇ ਿਜਉ ਬਿਣਆ ॥੧੨॥ 
O Nanak, the supreme Lord looks after the saints as He 
pleases. ||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ਦੂਿਰ ॥ 



He does not understand him; he believes God to be far away. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿਵਸਰੀ ਿਕਉ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਜੂਿਰ ॥ 
He forgets to serve the guru; how can his mind feel God’s 
presence? 
ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੈ ਲਾਲਿਚ ਕੂਿਰ  
The self-willed wastes away his life in worthless greed and 
falsehood. 
ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਹਦੂਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, by God’s grace he is united with God through guru’s 
teachings. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਗੋਿਵੰਦੁ  
The guru-willed sings true God’s praises reciting the name of 
the Lord of the universe. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਣਾ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ॥ 
He praises God’s name all the time and becomes peaceful. 
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥ 
The fortunate realizes God the perfect embodiment of 
supreme bliss. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹਆ ਬਹੁਿੜ ਨ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭੰਗੁ ॥੨॥ 
O Nanak; praising God’s name the mind and body will never 
suffer again. ||2|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕੋਈ ਿਨੰਦਕੁ ਹੋਵੈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਾ ਿਫਿਰ ਸਰਿਣ ਗੁਰ ਆਵੈ ॥ 
If someone slanders the guru, and then seeks his refuge; 
ਿਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਿਤਗੁਰੁ ਬਖਿਸ ਲਏ ਸਤਸੰਗਿਤ ਨਾਿਲ ਰਲਾਵੈ ॥ 
Guru forgives his past sins and unites him with the 
congregation. 
ਿਜਉ ਮੀਿਹ ਵੁਠੈ ਗਲੀਆ ਨਾਿਲਆ ਟੋਿਭਆ ਕਾ ਜਲੁ ਜਾਇ ਪਵੈ ਿਵਿਚ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ 
ਿਮਲਤ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ  
When it rains, the water drains from ponds to streams to 
sacred rivers and becomes cleansed. 
ਏਹ ਵਿਡਆਈ ਸਿਤਗੁਰ ਿਨਰਵੈਰ ਿਵਿਚ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਿਤਸਨਾ ਭੁਖ ਉਤਰੈ ਹਿਰ ਸਾਂਿਤ ਤੜ 
ਆਵੈ ॥ 
Same greatness is in the guru with no ill feelings. Meeting him 
the thirst and hunger are eliminated and peace dwells. 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਹੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕਾ ਿਜ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੋ ਮੰਨੈ ਸੁ ਸਭਨਾਂ ਭਾਵੈ 
॥੧੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ 



O Nanak, this is the greatness of my true Lord; whoever obeys 
the guru pleases everyone. ||13||1|| declaration|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ 
Bilaaval, The word of the devotees. 
ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ Of Kabeer Jee: 
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. It is true. He is the Creator. He is realized by 
guru’s grace. 
ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥ 
This world is a play, no one can remain here forever. 
ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਿਗ ਚਲਹੁ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਧਕਾ ਿਦਵਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Walk the straight path; otherwise, you will be pushed around. 
||1||Pause|| 
ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭਹੂ ਜਮੁ ਲੈ ਜਈਹੈ ਰੇ ॥ 
The devil of death will take away the children, young and old O 
brother. 
ਮਾਨਸੁ ਬਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚੁ ਿਬਲਈਆ ਖਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ 
The devil of death eats the poor human, like a cat eats a 
mouse. ||1|| 
ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ੁਿਨਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ॥ 
It gives no special consideration to either the rich or the poor. 
ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਿਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲੁ ਬਡਾਨੀ ਰੇ ॥੨॥ 
The king and his subjects are treated equal; so great is the 
death. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਿਰ ਭਾਏ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਕਥਾ ਿਨਰਾਰੀ ਰੇ ॥ 
Those who please God are His devotees. Their story is 
different. 
ਆਵਿਹ ਨ ਜਾਿਹ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ॥੩॥ 
They do not come or go, they never die; they remain with God. 
||3|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਲਿਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹੈ ਤਜਹੁ ਜੀਅ ਜਾਨੀ ਰੇ ॥ 
Know that by renouncing your children, spouse, wealth and 
property. 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਿਮਿਲਹੈ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ਰੇ ॥੪॥੧॥ 
Says Kabeer, listen, O saints; then you united with the Lord of 
the universe. ||4||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥ 
I do not read and I do not argue or discuss. 



ਹਿਰ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬਉਰਾਨੋ ॥੧॥ 
I have gone insane, saying and hearing to the praises of the 
Lord. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ॥ 
O elder, I am insane and the rest of the public is wise. 
ਮੈ ਿਬਗਿਰਓ ਿਬਗਰੈ ਮਿਤ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
 I am spoiled; let no one else be spoiled like me. ||1||Pause|| 
ਆਿਪ ਨ ਬਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬਉਰਾ ॥ 
I am not insane on my own; the Lord made me insane. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਜਾਿਰ ਗਇਓ ਭਰ੍ਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 
The guru has burnt away my doubt. ||2|| 
ਮੈ ਿਬਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਿਤ ਖੋਈ ॥ 
I am spoiled; I have lost my intellect. 
ਮੇਰੇ ਭਰਿਮ ਭੂਲਉ ਮਿਤ ਕੋਈ ॥੩॥ 
Let no one follow me and go insane. ||3|| 
ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 
He who does not recognize himself is  insane. 
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥ 
When he understands himself, then he knows one Lord. ||4|| 
ਅਬਿਹ ਨ ਮਾਤਾ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥ 
One who is not intoxicated now, will never be intoxicated. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੫॥੨॥ 
Says Kabeer, I am imbued with  Lord’s love. ||5||2|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਤਿਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਿਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ॥ 
Leave your house and go to the forest. Pick roots and eat. 
ਅਜਹੁ ਿਬਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਦਾ ॥੧॥ 
Even now he does not give up the useless deeds. He is an evil 
sinner. ||1|| 
ਿਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਭਵਜਲ ਿਨਿਧ ਭਾਰੀ  
How can he be saved? How can he cross over the terrifying 
world-ocean? 
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਿਨ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Save me O my Lord! Your humble servant seeks Your 
sanctuary. ||1||Pause|| 
ਿਬਖੈ ਿਬਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥ 
The smell of committing sins cannot be eliminated. 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਾਖੀਐ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ॥੨॥ 
Make all efforts to give it up; still it does not leave you. ||2|| 
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ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥ 
Youth and old age have passed, I haven’t done any good. 
ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਿਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਿਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥ 
This priceless soul is not worth a shell. ||3|| 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂ ਸਰਬ ਿਬਆਪੀ ॥ 
Says Kabeer, O my Lord, You are omnipresent. 
ਤੁਮ ਸਮਸਿਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲੁ ਮੋਿਹ ਸਮਸਿਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥ 
No one is as kind as You and none as sinful as I am. ||4||3|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਿਨਤ ਉਿਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਿਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ ॥ 
Every day he cleans his body bringing water in a fresh clay 
pot. 
ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਿਸ ਲਪਿਟਓ ॥੧॥ 
He does not think of worldly deeds; he is absorbed in God’s 
subtle essence. ||1|| 
ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥ 
Who in our family ever recited the Name of God? 
ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਿਨਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Since the idiot took to rosary; there is no happiness. 
||1||Pause|| 
ਸੁਨਹੁ ਿਜਠਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਿਦਰਾਨੀ ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਭਇਓ ॥ 
Listen, O my sisters-in-law, a strange thing has happened! 
ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਿਨ ਮੁਡ ਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਡੀਆ ਿਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥ 
This boy has ruined our weaving business. Why didn’t he die? 
||2|| 
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਓ ॥ 
God is the bestowal of all happiness; the guru bestows His 
name. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਿਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਿਬਦਿਰਓ ॥੩॥ 
He preserved the honor of Prahlaad, and destroyed 
Harnaakhash with his nails. ||3|| 
ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਿਪਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਦੁ ਲਇਓ ॥ 
He gave up worshipping  gods and ancestors, he follows 
guru’s teachings. 
ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨੁ ਸੰਤਹ ਲੈ ਉਧਿਰਓ ॥੪॥੪॥ 
Says Kabeer, God the destroyer of all sins saves His saints. 
||4||4|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 



ਕੋਊ ਹਿਰ ਸਮਾਿਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥ 
There is no king equal to God. 
ਏ ਭੂਪਿਤ ਸਭ ਿਦਵਸ ਚਾਿਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਿਦਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They are kings for a few days. They wear false silk robes. 
||1||Pause|| 
ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੋਇ ਕਤ ਡੋਲੈ ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ ॥ 
Your humble servant never wavers. He is known in the whole 
universe. 
ਹਾਥੁ ਪਸਾਿਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ ਕਉ ਬੋਿਲ ਸਕੈ ਨ ਅੰਦਾਜਾ ॥੧॥ 
No one raises a hand or say anything against God’s servant. 
||1|| 
ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ  
Missing the formless God O my ignorant mind; divine music 
plays; 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਭਰ੍ਮੁ ਚੂਕੋ ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਿਨਵਾਜਾ ॥੨॥੫॥ 
Says Kabeer, my worry and doubt are gone.  
I am honored like Dhroo and Prahlaad. ||2||5|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੇ ਿਬਗਰੀ ॥ 
Save me! I am bad. 
ਸੀਲੁ ਧਰਮੁ ਜਪੁ ਭਗਿਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਿਭਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am not humble or religious, I do not meditate or worship. 
 I am full of ego and do bad deeds. ||1||Pause|| 
ਅਮਰ ਜਾਿਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਿਮਿਥਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ॥ 
I look after this body thinking it immortal but it is temporary like 
a clay pot. 
ਿਜਨਿਹ ਿਨਵਾਿਜ ਸਾਿਜ ਹਮ ਕੀਏ ਿਤਸਿਹ ਿਬਸਾਿਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ॥੧॥ 
He who created and looked after me; I forgot Him and follow 
others. ||1|| 
ਸੰਿਧਕ ਤੋਿਹ ਸਾਧ ਨਹੀ ਕਹੀਅਉ ਸਰਿਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ॥ 
I am a thief not Your devotee; I seek Your refuge to follow 
Your path O God. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਿਬਨਤੀ ਸੁਨੀਅਹੁ ਮਤ ਘਾਲਹੁ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ॥੨॥੬॥ 
Says Kabeer, please listen to my prayer; do not tell the devil of 
death. ||2||6|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥ 
I humbly stand at Your door. 
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਸੁਰਿਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਿਲ੍ਹਹ੍ ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Who else other than you will care for me? Please  
open the door that I may visualize You. ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਿਤਆਗੀ ਸਰ੍ਵਨਨਹ੍ਹ੍  ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰ ॥ 
You are the richest of the rich, generous 
 and unattached. I only listen to Your praises. 
ਮਾਗਉ ਕਾਿਹ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਿਨਸਤਾਰੁ ॥੧॥ 
What can I beg from the miser? You only can save me. ||1|| 
ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾ ਿਬਪ ਸੁਦਾਮਾ ਿਤਨ ਕਉ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥ 
You blessed Jai Dev, Naam Dev and Sudaamaa by Your 
grace. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸੰਮਰ੍ਥ ਦਾਤੇ ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥ 
Says Kabeer, You are all-powerful bestowal O Lord. It takes  
only a moment for You to bestow four priceless gifts. ||2||7|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਡੰਡਾ ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਿਖੰਥਾ ਆਧਾਰੀ ॥ 
He has a walking stick, ear rings, a patched coat and a 
begging bowl. 
ਭਰ੍ਮ ਕੈ ਭਾਇ ਭਵੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥੧॥ 
He is an imitator full of duality. ||1|| 
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ਆਸਨੁ ਪਵਨ ਦੂਿਰ ਕਿਰ ਬਵਰੇ ॥ 
Stop doing Yoga and breathing exercises, O ignorant; 
ਛੋਿਡ ਕਪਟੁ ਿਨਤ ਹਿਰ ਭਜੁ ਬਵਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Renounce fraud and worship God O ignorant. ||1||Pause|| 
ਿਜਹ ਤੂ ਜਾਚਿਹ ਸੋ ਿਤਰ੍ਭਵਨ ਭੋਗੀ ॥ 
That who you beg from enjoys the worldly pleasure. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਕੇਸੌ ਜਿਗ ਜੋਗੀ ॥੨॥੮॥ 
Says Kabeer, what good is the worldly Yogi. ||2||8|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਚਰਨ ਿਬਸਾਰੇ ॥ 
In worldly attachment they forgot Your refuge O God; 
ਿਕੰਚਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਿਹ ਬੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Not a bit love wells up to them; what can the ignorant do? 
||1||Pause|| 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਤਨੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਧਨੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਇਹ ਮਾਇਆ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਫੰਨੀ ॥ 
Cursed are the body, wealth and the worldly pleasures.  
Cursed is their intellect and thinking; 
ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਕਿਰ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧੇ ਆਪ ਬਚੰਨੀ ॥੧॥ 
Those who worship the worldly pleasure are stuck in their own 



deeds. ||1|| 
ਿਕਆ ਖੇਤੀ ਿਕਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ ਪਰਪੰਚ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥ 
What good is farming and trading? They are entangled in false 
pride. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅੰਿਤ ਿਬਗੂਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਿਨਦਾਨਾ ॥੨॥੯॥ 
Says Kabeer, in the end, they are ruined; death will take them 
away. ||2||9|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਤਰੇ ਆਛੈ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥ 
In the middle of the body pool is a beautiful lotus flower. 
ਪਰਮ ਜੋਿਤ ਪੁਰਖੋਤਮੋ ਜਾ ਕੈ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪ ॥੧॥ 
That is the supreme soul God, who has no form or feature. ||1|| 
ਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਭਜੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਜਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my mind, eliminate doubt and recite God the life of the 
world. ||1||Pause|| 
ਆਵਤ ਕਛੂ ਨ ਦੀਸਈ ਨਹ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ॥ 
Nothing is seen coming into the world, and nothing is seen 
going. 
ਜਹ ਉਪਜੈ ਿਬਨਸੈ ਤਹੀ ਜੈਸੇ ਪੁਿਰਵਨ ਪਾਤ ॥੨॥ 
Whoever is born has to die like the leaves at the end of life? 
||2|| 
ਿਮਿਥਆ ਕਿਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
Give up the transitory worldly pleasure, contemplate  
divine wisdom and attain peace and contentment. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੰਿਝ ਮੁਰਾਿਰ ॥੩॥੧੦॥ 
Says Kabeer, worship God the destroyer of demons in your 
mind; ||3||10|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਗਇਆ ਗੋਿਬਦ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
The illusion of birth and death is gone by attuning to God with 
love. 
ਜੀਵਤ ਸੰੁਿਨ ਸਮਾਿਨਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attain the absolute state while living through guru’s teachings. 
||1||Pause|| 
ਕਾਸੀ ਤੇ ਧੁਿਨ ਊਪਜੈ ਧੁਿਨ ਕਾਸੀ ਜਾਈ ॥ 
The sound comes out of bronze and absorbs in bronze. 
ਕਾਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਿਡਤਾ ਧੁਿਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
When the bronze breaks o scholar, where does the sound go? 
||1|| 



ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਸੰਿਧ ਮੈ ਪੇਿਖਆ ਘਟ ਹੂ ਘਟ ਜਾਗੀ ॥ 
I found the secret of the world. Only body can rejuvenate itself. 
ਐਸੀ ਬੁਿਧ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਿਹ ਿਤਆਗੀ ॥੨॥ 
Such an intellect is in the body O renunciate; ||2|| 
ਆਪੁ ਆਪ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥ 
I have come to know myself; my light has merged in supreme 
Light. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਿਨਆ ਗੋਿਬਦ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥੧੧॥ 
Says Kabeer, now I know the Lord of the universe and my 
mind is satisfied. ||3||11|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਬਸਿਹ ਸੋ ਜਨੁ ਿਕਉ ਡੋਲੈ ਦੇਵ ॥ 
When Your lotus feet dwell in one’s heart, why should he 
waver, O God? 
ਮਾਨੌ ਸਭ ਸੁਖ ਨਉ ਿਨਿਧ ਤਾ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਸੁ ਬੋਲੈ ਦੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Know that all comforts, nine treasures and peace come to him, 
 who sings God’s praises intuitively. ||Pause|| 
ਤਬ ਇਹ ਮਿਤ ਜਉ ਸਭ ਮਿਹ ਪੇਖੈ ਕੁਿਟਲ ਗਾਂਿਠ ਜਬ ਖੋਲੈ ਦੇਵ ॥ 
When God opens the secret, then one obtains such realization 
and sees God in all. 
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੈ ਲੈ ਨਰਜਾ ਮਨੁ ਤੋਲੈ ਦੇਵ ॥੧॥ 
He stays away from the worldly please forever; God weighs 
everything. ||1|| 
ਜਹ ਉਹੁ ਜਾਇ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਾਇਆ ਤਾਸੁ ਨ ਝੋਲੈ ਦੇਵ ॥ 
Then he finds peace everywhere, worldly wealth does not 
entice him. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਰਾਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕੀਓ ਲੈ ਦੇਵ ॥੨॥੧੨॥ 
Says Kabeer, my mind believes now; God’s love made me so. 
||2||12|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ 
Bilaaval, the word of devotee Naam Dev Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥ 
The guru made my life fruitful. 
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ਦੁਖ ਿਬਸਾਿਰ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥ 
My pain is forgotten, I have found peace in me. ||1|| 
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਨਾ ॥ 



The guru has blessed me with the ointment of divine wisdom. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਮਨ ਹੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Without Lord’s name, life is mindless. ||1||Pause|| 
ਨਾਮਦੇਇ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਜਾਨਾਂ ॥ 
Reciting God, Naam Dev has realized God. 
ਜਗਜੀਵਨ ਿਸਉ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾਂ ॥੨॥੧॥ 
His soul has merged with God, the life of the world. ||2||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ 
Bilaaval, the word of devotee Ravi Daas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦਾਿਰਦੁ ਦੇਿਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ  
Seeing my poverty, everyone laughs. Such is my condition. 
ਅਸਟ ਦਸਾ ਿਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 
I hold eighteen mystic powers in the palm of my hand by Your 
grace. ||1|| 
ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥ 
You know that I am nothing, O Lord, destroyer of sins. 
ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
All beings seek Your sanctuary, O God fulfiller of all affairs. 
||1||Pause|| 
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰੁ ॥ 
Whoever enters Your sanctuary is relieved of sins. 
ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 
You have saved the high and the low from the shameless 
world. ||2|| 
ਕਿਹ ਰਿਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ  
Says Ravi Daas, what more can I say about the unspoken 
speech? 
ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਿਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ ॥੩॥੧॥ 
You are, what You are; how can anything compare with You? 
||3||1|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ॥ Bilaaval: 
ਿਜਹ ਕੁਲ ਸਾਧੁ ਬੈਸਨੌ ਹੋਇ ॥ 
The family, into which a devotee is born; 
ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਰੰਕੁ ਨਹੀ ਈਸੁਰੁ ਿਬਮਲ ਬਾਸੁ ਜਾਨੀਐ ਜਿਗ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whether high or low class, rich or poor, shall have 
 its pure fragrance spread all over the world. ||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮਨ ਬੈਸ ਸੂਦ ਅਰੁ ਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ ॥ 



Whether he is a Brahmin, a Vaishya, a Soodra, or a 
Kh’shaatriya; 
 whether he is  an outcaste, a wicked or thankless; 
ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪੁ ਤਾਿਰ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਇ ॥੧॥ 
He becomes pure worshipping God. God saves him and his 
families. ||1|| 
ਧੰਿਨ ਸੁ ਗਾਉ ਧੰਿਨ ਸੋ ਠਾਉ ਧੰਿਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਇ ॥ 
Blessed is the village, the place, the family and the whole 
world. 
ਿਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸੁ ਤਜੇ ਆਨ ਰਸ ਹੋਇ ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੇ ਿਬਖੁ ਖੋਇ ॥੨॥ 
One who drinks God’s sublime essence and abandons other 
tastes; 
 intoxicated with divine essence, he discards sin and 
corruption. ||2|| 
ਪੰਿਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਿਰ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
The scholars, warriors and kings, none of them equals God’s 
devotee. 
ਜੈਸੇ ਪੁਰੈਨ ਪਾਤ ਰਹੈ ਜਲ ਸਮੀਪ ਭਿਨ ਰਿਵਦਾਸ ਜਨਮੇ ਜਿਗ ਓਇ ॥੩॥੨॥ 
As the leaves of the water lily remain in water, says Ravi 
Daas,  
so are God’s devotees in the world. ||3||2|| 
ਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ 
The Word of Sadhana, Raag Bilaaval: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਨਰ੍ਪ ਕੰਿਨਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ 
Seeing your beautiful dance I disguised myself and followed 
you. 
ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 
Whether I had lust or selfishness but you preserved my honor. 
||1|| 
ਤਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਸੈ  
What good is praising You, O world guru if You do not erase 
my past deeds? 
ਿਸੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਬੁਕੁ ਗਰ੍ਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Why do you go close to a lion; he is going to eat you O jackal? 
||1||Pause|| 
ਏਕ ਬੰੂਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਿਤਰ੍ ਕੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
For the sake of a single raindrop, the rain bird suffers in pain. 



ਪਰ੍ਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਿਮਲੈ ਫੁਿਨ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
What use is to obtain ocean after death. ||2|| 
ਪਰ੍ਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਿਬਰਮਾਵਉ ॥ 
I have grown old, how can I find peace? 
ਬੂਿਡ ਮੂਏ ਨਉਕਾ ਿਮਲੈ ਕਹੁ ਕਾਿਹ ਚਢਾਵਉ ॥੩॥ 
If I drown and die, then a boat comes along; tell me how can I 
go aboard? ||3|| 
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਆਿਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥ 
I am nothing, I have nothing and nothing belongs to me. 
ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ ॥੪॥੧॥ 
O God; it is time to protect my honor; Sadhana 
 is Your humble servant. ||4||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 ਗਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raag Gond, Chau-Padas, Fourth Mahalla, First House: 
ਜੇ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਆਸ ਰਖਿਹ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਤਾ ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥ 
If one believes in God; he obtains all fruits of his choice. 
ਹਿਰ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜੋ ਜੀਇ ਵਰਤੈ ਪਰ੍ਭੁ ਘਾਿਲਆ ਿਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥ 
God knows what is in your mind. He does not lose whatever 
one earns. 
ਹਿਰ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮਿਹ ਸੁਆਮੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
O my mind put your hope on God, who abides in all. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 
O my mind, place your hope in  Lord the master of the 
universe. 
ਜੋ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਾ ਿਨਹਫਲ ਆਸ ਸਭ ਿਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ  
Your hope for any other than God is useless; it goes waste. 
||1||Pause|| 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਮਤ ਿਤਸ ਕੀ ਆਸ ਲਿਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥   
All that you see is the enticement of worldly wealth and family;  
you waste your life attaching to it. 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਿਕਛੁ ਹਾਿਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਿਹ ਇਿਹ ਬਪੁੜੇ ਇਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਵਾਿਹਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥ 
Nothing is in their hand; what can the poor do? They cannot 
do anything. 



ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰੈ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥ 
O my mind; place your hope in the beloved God, who shall  
carry you across and save your whole family as well. ||2|| 
ਜੇ ਿਕਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਿਹ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਮਤ ਤੰੂ ਜਾਣਿਹ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਕੰਿਮ ਆਈ ॥ 
If you place your hope in any other than God; you will know 
that it is of no use.   
ਇਹ ਆਸ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਝੂਠੁ ਿਬਨਿਸ ਸਭ ਜਾਈ ॥ 
To place your hope other than God is the love of duality.  
This false hope shall vanish in an instant. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਘਾਿਲਆ ਸਭੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥ 
O my mind; place your hope in the beloved God;  
who shall reward you for all your efforts. ||3|| 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੈਸੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਿਹ ਤੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ॥ 
Hope and desire are all Yours O Lord. As You inspire so we 
hope; 
Page 860 
ਿਕਛੁ ਿਕਸੀ ਕੈ ਹਿਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ 
My guru told me that no one has anything in their hand O my 
master;    
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤੂ ਜਾਣਿਹ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਈ ॥੪॥੧॥ 
You know servant Nanak’s desire, that visualizing God I get 
satisfied. ||4||1|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Gond, Fourth Mahalla: 
ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਵੀਐ ਿਨਤ ਿਧਆਈਐ ਜੋ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਕਰੇ ਿਬਨਾਸਾ ॥ 
Serve and worship such a Lord, who destroys all sins in a 
moment. 
ਜੇ ਹਿਰ ਿਤਆਿਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਤਾ ਹਿਰ ਿਨਹਫਲ ਸਭ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥ 
If one forsakes God and places his hopes in another, all his 
service goes waste. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਿਜਸੁ ਸੇਿਵਐ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥ 
O my mind, serve God the giver of peace; serving Him,  
all your hunger shall depart. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਊਪਿਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥ 
O my mind; believe in God. 
ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਿਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਜਨ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Where I go, my Lord is with me. God saves His servant’s 
honor. ||1||Pause|| 
ਜੇ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਤਾ ਆਗੈ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤੁ ਕਢਾਸਾ ॥ 
If you tell your story to others, they tell it to everyone. 



ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਿਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਹ ਜੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਦੂਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ ॥ 
If you tell your sorrows to God; He eliminates your sorrows 
quickly. 
ਸੋ ਐਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਅਪਨੀ ਿਬਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਿਹ ਕਿਹ ਮਨ ਲਾਜ 
ਮਰਾਸਾ ॥੨॥ 
If you tell your sorrows to any other than God; you should be 
ashamed; ||2||  
ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਿਮਤਰ੍ ਭਾਈ ਦੀਸਿਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਭ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਿਮਲਾਸਾ ॥ 
The relatives, friends and siblings in the world you see, 
 O my mind, all meet with you for their sake. 
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਉਨਹ੍ਹ੍  ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਨੇੜੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥ 
When their self-interests are not served, they do not come 
near you. 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਪਨਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਧੁ ਉਪਕਰੈ ਦੂਿਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥ 
O my mind, serve God forever; He shall help you in good and 
bad times. ||3|| 
ਿਤਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਿਕਉ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਰਿਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥ 
Why should you believe those O my mind; who cannot save 
you in the end? 
ਹਿਰ ਜਪੁ ਮੰਤੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਜਾਪਹੁ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਅੰਿਤ ਛਡਾਏ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਚਤਾਸਾ ॥ 
Recite God through guru’s teachings; God saves those who 
love Him. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਇਹੁ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥ 
Says Nanak: recite God forever O saints. This is the way to 
liberation. ||4||2|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Gond, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੁਖੁ ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥ 
Reciting God attains happiness, eternal peace and soothing of 
mind. 
ਜੈਸੇ ਸਕਿਤ ਸੂਰੁ ਬਹੁ ਜਲਤਾ ਗੁਰ ਸਿਸ ਦੇਖੇ ਲਿਹ ਜਾਇ ਸਭ ਤਪਨਾ ॥੧॥ 
The sun gives harsh heat; seeing the moon the guru 
eliminates the heat. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਿਦਨੁ ਿਧਆਇ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਜਪਨਾ  
O my mind, night and day, recite God’s name like a rosary. 
ਜਹਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਰਾਖੈ ਸਭ ਠਾਈ ਸੋ ਐਸਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਤੂ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God protects you everywhere; worship such God all the time. 
||1||Pause|| 
ਜਾ ਮਿਹ ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਸੋ ਹਿਰ ਜਿਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹਹੁ ਹਿਰ ਰਤਨਾ ॥ 
O my mind; recite God the priceless treasure. O guru-willed 



search for God the jewel. 
ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਮਲਹੁ ਹਿਰ ਦਸਨਾ 
॥੨॥ 
Those who worship find God. I massage the feet of God’s 
servants. ||2|| 
ਸਬਦੁ ਪਛਾਿਣ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵਹੁ ਓਹੁ ਊਤਮੁ ਸੰਤੁ ਭਇਓ ਬਡ ਬਡਨਾ ॥ 
Realizing guru’s teachings attains divine taste. He is the 
greatest of all saints. 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਆਿਪ ਵਧਾਈ ਓਹੁ ਘਟੈ ਨ ਿਕਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ ਇਕੁ ਿਤਲੁ 
ਿਤਲੁ ਿਤਲਨਾ ॥੩॥ 
God bestows him with greatness. No one can reduce it even a 
bit. ||3|| 
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ਿਜਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਿਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ਿਨਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ ॥ 
He who gives you happiness o mind, pray Him with palms 
pressed together. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਦਾਨੁ ਇਕੁ ਦੀਜੈ ਿਨਤ ਬਸਿਹ ਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਿਹ ਚਰਨਾ ॥੪॥੩॥ 
O God; bless Nanak with one gift that I enshrine  
Your feet in my mind forever. ||4||3|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Gond, Fourth Mahalla: 
ਿਜਤਨੇ ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਿਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਸਿਭ ਿਮਿਥਆ ਝੂਠੁ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣੁ  
All the kings, emperors, nobles, lords and chiefs are false and 
 transitory. They are engrossed in duality; know this well. 
ਹਿਰ ਅਿਬਨਾਸੀ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ 
The eternal Lord is permanent; recite Him o my mind and get 
accepted. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਭਜੁ ਸਦਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
O my mind, recite God’s name the bestowal of justice. 
ਜੋ ਹਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਦਾ ਤਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
One who realizes God through guru’s teachings is greatest of 
all. ||1||Pause|| 
ਿਜਤਨੇ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਿਮਲਖਵੰਤ ਦੀਸਿਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਭ ਿਬਨਿਸ ਜਾਿਹ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਕਸੰੁਭ 
ਕਚਾਣੁ ॥ 
All the wealthy, high class and property owners that you see, 
 O my mind, shall vanish like the fading color of the safflower. 
ਹਿਰ ਸਿਤ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸਦਾ ਸੇਿਵ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥੨॥ 
Serve the true Lord forever, O mind; you shall be honored in 
God’s court. ||2|| 
ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਖਤਰ੍ ੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚਾਿਰ ਵਰਨ ਚਾਿਰ ਆਸਰ੍ਮ ਹਿਹ ਜੋ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ ॥ 



There are four castes and four way of worship; 
 whoever worships God is the highest of all. 
ਿਜਉ ਚੰਦਨ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਿਹਰਡੁ ਬਪੁੜਾ ਿਤਉ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਪਿਤਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥ 
As castor oil plant, near the sandalwood tree becomes 
fragrant;  
same way, the sinner is accepted in devotee’s congregation.   
ਓਹੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਵਿਸਆ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
He is the highest and purest of all, in whose mind God dwells. 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਜੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਨੀਚੁ ਜਾਿਤ ਸੇਵਕਾਣੁ ॥੪॥੪॥ 
Servant Nanak washes the feet of God’s humble servant; 
 may he be a low caste; ||4||4|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Gond, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਤੈ ਵਰਤੈ ਜੇਹਾ ਹਿਰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕੋ ਕਰਈਐ ॥ 
The Lord, the inner-knower does everything. As He asks, so 
we do; 
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਧਨੋ ਸਭ ਦੂ ਰਿਖ ਲਈਐ ॥੧॥ 
Serve such Lord forever, O my mind, who protects you from 
everything. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਿਨਤ ਪੜਈਐ ॥ 
O my mind; recite and read about God every day. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਿਲ ਨ ਸਾਕੈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਤੁ ਕੜਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Other than God, no one can kill and revive; why worry O my 
mind? ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਤੈ ਿਵਿਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜੋਿਤ ਧਰਈਐ ॥ 
The Creator created the entire creation and infused His light in 
it. 
ਹਿਰ ਏਕੋ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਬੁਲਾਏ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਖਈਐ ॥੨॥ 
One Lord speaks. One Lord causes all to speak.  
The perfect guru reveals one Lord. ||2|| 
ਹਿਰ ਅੰਤਿਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਿਰ ਨਾਲੇ ਕਹੁ ਿਤਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮਨ ਿਕਆ ਚੋਰਈਐ ॥ 
God is with you inside and out! Tell me O mind, 
 how can You hide anything from Him? 
ਿਨਹਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਿਰ ਕੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ ॥੩॥ 
Serve the Lord whole-heartedly; then O mind, you shall find 
total peace. ||3|| 
ਿਜਸ ਦੈ ਵਿਸ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੋ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਿਧਅਈਐ ॥ 
Everything is under His control; He is the greatest of all. 
 O my mind; worship  Him forever. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਹੈ ਤੇਰੈ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ਤੂ ਤੁਧੁ ਲਏ ਛਡਈਐ ॥੪॥੫॥ 



O Servant Nanak that Lord is always with you. 
 Recite His name forever and he will free you. ||4||5|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Gond, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਿਜਉ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਬਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥ 
My mind yearns to visualize God as a thirsty is for water. ||1|| 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਲਗੋ ਹਿਰ ਤੀਰ ॥ 
My mind is pierced by the arrow of  Lord’s love. 
ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God knows the state and the pain of my mind. ||1||Pause|| 
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥੨॥ 
Whoever tells me the story of my beloved Lord is my brother 
and a friend. ||2|| 
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ਿਮਲੁ ਿਮਲੁ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਧੀਰ ॥੩॥ 
Let us get together O friends and sing God’s praises 
 learning from the peaceful guru. ||3|| 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਿਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਸਾਂਿਤ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ 
O God; fulfill Nanak’s hope that he visualizes and 
 becomes peaceful. ||4||6|| First set of six. || 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ 
Raag Gond, Fifth Mahalla, Chau-Padas, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਭੁਗਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the Creator, He is the enjoyer of all. ||1||Pause|| 
ਸੁਨਤੋ ਕਰਤਾ ਪੇਖਤ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator listens, and the Creator sees. 
ਅਿਦਰ੍ਸਟੋ ਕਰਤਾ ਿਦਰ੍ਸਟੋ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator is unseen, and the Creator is seen. 
ਓਪਿਤ ਕਰਤਾ ਪਰਲਉ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator creates and destroys. 
ਿਬਆਪਤ ਕਰਤਾ ਅਿਲਪਤੋ ਕਰਤਾ ॥੧॥ 
The Creator is everywhere and the Creator is hidden. ||1|| 
ਬਕਤੋ ਕਰਤਾ ਬੂਝਤ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator speaks and the Creator knows all. 
ਆਵਤੁ ਕਰਤਾ ਜਾਤੁ ਭੀ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator comes, and goes. 
ਿਨਰਗੁਨ ਕਰਤਾ ਸਰਗੁਨ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator is absolute; the Creator is manifest. 



ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਦਰ੍ਸਟਾ ॥੨॥੧॥ 
By guru’s grace O Nanak; He is realized. ||2||1|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਫਾਿਕਓ ਮੀਨ ਕਿਪਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ਤੂ ਉਰਿਝ ਰਿਹਓ ਕੁਸੰਭਾਇਲੇ ॥ 
You are caught, like a fish and a monkey; you are entangled in 
the transitory world. 
ਪਗ ਧਾਰਿਹ ਸਾਸੁ ਲੇਖੈ ਲੈ ਤਉ ਉਧਰਿਹ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ ॥੧॥ 
You walk and breathe but you will attain salvation by singing 
God’s praises. ||1|| 
ਮਨ ਸਮਝੁ ਛੋਿਡ ਆਵਾਇਲੇ ॥ 
O mind, reform yourself, and forsake your aimless wandering. 
ਅਪਨੇ ਰਹਨ ਕਉ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਕਾਏ ਪਰ ਕੈ ਜਾਇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You have no place to live; why do you teach others? 
||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਮੈਗਲੁ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਰਿਸ ਪਰ੍ੇਿਰਓ ਤੂ ਲਾਿਗ ਪਿਰਓ ਕੁਟੰਬਾਇਲੇ ॥ 
Like the elephant, driven by lust, you are attached to your 
family. 
ਿਜਉ ਪੰਖੀ ਇਕਤਰ੍ ਹੋਇ ਿਫਿਰ ਿਬਛੁਰੈ ਿਥਰੁ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਲੇ ॥੨॥ 
The birds get together and separate! Reciting God 
 in devotee’s company you will not separate. ||2|| 
ਜੈਸੇ ਮੀਨੁ ਰਸਨ ਸਾਿਦ ਿਬਨਿਸਓ ਓਹੁ ਮੂਠੌ ਮੂੜ ਲੋਭਾਇਲੇ ॥ 
Like the fish gets caught driven by taste, you are robbed by 
greed. 
ਤੂ ਹੋਆ ਪੰਚ ਵਾਿਸ ਵਰੈੀ ਕੈ ਛੂਟਿਹ ਪਰੁ ਸਰਨਾਇਲੇ ॥੩॥ 
You have fallen prey to five thieves; you will be saved in God’s 
refuge. ||3|| 
ਹੋਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸਿਭ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤਾਇਲੇ ॥ 
Be kind O destroyer of pains of the poor; all beings are Yours. 
ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਸਦਾ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾ ਿਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇਲੇ ॥੪॥੨॥ 
May I be blessed to visualize You in the company  
of servant of servants O Nanak. ||4||2|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨ 
Raag Gond, Fifth Mahalla, Chau-Padas, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕੀਏ ਿਜਿਨ ਸਾਿਜ ॥ 
He created the soul and life. 
ਮਾਟੀ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਿਨਵਾਿਜ ॥ 
He infused His light in the dust by His grace; 



ਬਰਤਨ ਕਉ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਭੋਜਨ ਭੋਗਾਇ ॥ 
He gives everything to all including food and joy. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਿਜ ਮੂੜੇ ਕਤ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Where will you go leaving such a God? ||1|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਲਾਗਉ ਸੇਵ ॥ 
Start servicing the Lord. 
ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਝੈ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is realized by guru’s grace. ||1||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਰੰਗ ਅਿਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥ 
He created the creation in many forms and shapes. 
ਓਪਿਤ ਪਰਲਉ ਿਨਮਖ ਮਝਾਰ ॥ 
He creates and destroys in an instant; 
ਜਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
His divine wisdom cannot be described. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ॥੨॥ 
Recite that God forever O my mind. ||2|| 
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਿਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥ 
The permanent Lord does not come or go. 
ਬੇਅੰਤ ਗੁਨਾ ਤਾ ਕੇ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ॥ 
His virtues are unlimited; how many of them can I count? 
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ਲਾਲ ਨਾਮ ਜਾ ਕੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ 
The store of treasure of His priceless name is full; 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੩॥ 
He gives food to all beings. ||3|| 
ਸਿਤ ਪੁਰਖੁ ਜਾ ਕੋ ਹੈ ਨਾਉ ॥ 
His name is the true primal being; 
ਿਮਟਿਹ ਕੋਿਟ ਅਘ ਿਨਮਖ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥ 
Singing a little bit of His praises eliminates millions of sins. 
ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਭਗਤਨ ਕੋ ਮੀਤ ॥ 
The child like companion is the friend of His devotees. 
ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ਨਾਨਕ ਿਹਤ ਚੀਤ ॥੪॥੧॥੩॥ 
O Nanak; love the supporter of life whole-heartedly. ||4||1||3|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  Gond, Fifth Mahalla: 
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਕੀਨੋ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥ 
I trade in the name of the Lord. 
ਨਾਮੁ ਹੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਅਧਾਰੁ ॥ 
God’s name is the support of the mind. 
ਨਾਮੋ ਹੀ ਿਚਿਤ ਕੀਨੀ ਓਟ ॥ 



God’s name is the shelter of my mind. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਿਮਟਿਹ ਪਾਪ ਕੋਿਟ ॥੧॥ 
Reciting God’s name erases millions of sins. ||1|| 
ਰਾਿਸ ਦੀਈ ਹਿਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
God blessed me the wealth of one Lord’s name. 
ਮਨ ਕਾ ਇਸਟੁ ਗੁਰ ਸੰਿਗ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The true deed of mind is to attach  to the guru. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਜੀਅ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥ 
God’s name is the wealth of my soul. 
ਨਾਮੋ ਸੰਗੀ ਜਤ ਕਤ ਜਾਤ ॥ 
Wherever I go, God’s name is with me. 
ਨਾਮੋ ਹੀ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ 
Reciting God’s name is sweet to my mind. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਸਭ ਮਿਹ ਨਾਮੋ ਡੀਠਾ ॥੨॥ 
God’s sweet name abides in water and land. ||2|| 
ਨਾਮੇ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ॥ 
Through God’s name one attains happiness in God’s court. 
ਨਾਮੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਰੇ ॥ 
Through God’s name all attain salvation. 
ਨਾਿਮ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੀਧ ॥ 
Through God’s name my affairs are resolved. 
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਗੀਧ ॥੩॥ 
My mind is greedy of God’s name. ||3|| 
ਨਾਮੇ ਹੀ ਹਮ ਿਨਰਭਉ ਭਏ ॥ 
Through God’s name I have become carefree. 
ਨਾਮੇ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਰਹੇ ॥ 
Through God’s name my coming and going ended. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
The perfect guru united me with the Lord, the treasure of 
virtue. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਿਨਵਾਸੁ ॥੪॥੨॥੪॥ 
Says Nanak, I dwell in peace and contentment. ||4||2||4|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਿਨਮਾਨੇ ਕਉ ਜੋ ਦੇਤੋ ਮਾਨੁ ॥ 
He grants honor to the humble; 
ਸਗਲ ਭੂਖੇ ਕਉ ਕਰਤਾ ਦਾਨੁ ॥ 
He gives food to all the hungry; 
ਗਰਭ ਘੋਰ ਮਿਹ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 
He protects in the terrible womb. 



ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥ 
So humbly bow forever to that Lord the master. ||1|| 
ਐਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਮਨ ਮਾਿਹ ਿਧਆਇ ॥ 
Recite such a God in your mind. 
ਘਿਟ ਅਵਘਿਟ ਜਤ ਕਤਿਹ ਸਹਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He helps you everywhere, in good times and bad. ||1||Pause|| 
ਰੰਕੁ ਰਾਉ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਿਨ ॥ 
The beggar and the king are the same to Him. 
ਕੀਟ ਹਸਿਤ ਸਗਲ ਪੂਰਾਨ ॥ 
He looks after both the ant and an elephant. 
ਬੀਓ ਪੂਿਛ ਨ ਮਸਲਿਤ ਧਰੈ ॥ 
He does not ask for anyone’s advice. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਿਹ ਕਰੈ ॥੨॥ 
Whatever He does, He does Himself. ||2||   
ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨਿਸ ਕੋਇ ॥ 
No one knows His end. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 
He is the formless Lord. 
ਆਿਪ ਅਕਾਰੁ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
He is formed and He is formless. 
ਘਟ ਘਟ ਘਿਟ ਸਭ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥ 
He is in every heart and He is the support of all hearts. ||3|| 
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਭਗਤ ਭਏ ਲਾਲ ॥ 
Through the love of God’s name, all are dyed deep red. 
ਜਸੁ ਕਰਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥ 
Singing the praises of the Creator, the saints are forever 
happy. 
ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਜਨ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥ 
Through the love of God’s name, Lord’s humble servants are 
satisfied. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਨ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥ 
Nanak falls at the feet of those humble servants of the Lord. 
||4||3||5|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ॥ 
Associating with them, the mind becomes pure. 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ॥ 
Associating with them, one recites God. 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਕਲਿਬਖ ਹੋਿਹ ਨਾਸ ॥ 



Associating with them, all sins are erased. 
ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥ 
Associating with them, the heart is illumined. ||1|| 
ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 
Those saints of the Lord are my friends. 
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਜਾ ਕੈ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
They sing God’s praises all the time. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਮੰਿਤਰ੍  ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥ 
Through their teachings, God enshrines in the mind. 
ਜਾ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥ 
By their teachings, the desire of doubt is dispelled. 
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਿਤ ਿਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥ 
Singing His praises is the essence of purity. 
ਜਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬਾਂਛੈ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥ 
The world longs for the dust of their feet. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਉਧਾਰ ॥ 
Millions of sinners are saved by associating with them. 
ਏਕੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ 
They have the support of the name of one formless Lord. 
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥ 
He knows the secrets of all beings; 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥ 
He is the treasure of mercy, the supreme Lord. ||3|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਬ ਭਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥ 
When the supreme Lord becomes merciful; 
ਤਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ 
Then one meets the kind guru. 
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ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
Day and night, Nanak recites His name. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥ 
Reciting God`s name attains peace contentment and joy. 
||4||4||6|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ॥ 
Enshrine guru`s picture in the mind. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥ 
Through guru`s teachings; enshrine his lesson in the mind. 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥ 



Enshrine guru’s feet in your heart. 
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥ 
Bow humbly forever before the guru the supreme Lord. ||1|| 
ਮਤ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Let no one wander in doubt in the world. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Without the guru, no one can cross over. ||1||Pause|| 
ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥ 
The guru shows the path to those who have wandered off. 
ਅਵਰ ਿਤਆਿਗ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥ 
He leads them to renounce others and attaches them to God`s 
worship. 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਿਮਟਾਈ ॥ 
He erases the fear of birth and death. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ ॥੨॥ 
The greatness of the perfect guru is endless. ||2|| 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਊਰਧ ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ॥ 
By guru’s grace, the inverted heart-lotus blossoms; 
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥ 
The light shines in the darkness. 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Whoever realized God; did it through the guru. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੩॥ 
By guru’s grace, the foolish mind comes to believe. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ 
The guru is the Creator; guru has the power to do everything. 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥ 
The guru is the transcendent Lord; He is, and always shall be. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ॥ 
Says Nanak that God inspired me to know this; 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥ 
Without the guru, liberation is not obtained, O brother. ||4||5||7|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥ 
Say guru, guru, guru, O my mind; 
ਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥ 
I have no other than the guru. 
ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਹੁ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
Take the support of the guru, day and night. 



ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਿਤ ॥੧॥ 
No one can decrease His blessing. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ 
Know that the guru and the transcendent Lord are one. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever pleases Him is approved. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥ 
One whose mind is attached to  guru’s feet; 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰ੍ਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥ 
His pains, sufferings and doubts run away. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 
Serving the guru, obtains honor. 
ਗੁਰ ਊਪਿਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥ 
I praise the guru forever. ||2|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥ 
Visualizing the guru I am content. 
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਲ ਘਾਲ 
Efforts of the devotee of the guru are rewarded. 
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥ 
Pain does not afflict guru’s servant. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਿਦਿਸ ਜਾਪੈ ॥੩॥ 
Guru’s servant is known in ten directions. ||3|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Guru’s glory cannot be described. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Guru is merged in the supreme Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥ 
Says Nanak, one who is lucky; 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥ 
His mind is attached to guru’s feet. ||4||6||8|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ॥ 
I worship my guru; the guru is the Lord of the universe. 
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਗੁਰੁ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 
My guru is the supreme Lord; guru is God. 
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥ 
My guru is divine, invisible and secretive. 
ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਉ ॥੧॥ 
Everyone worships guru`s feet and serves him. ||1|| 



ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ 
Without the guru, I have no other place to go. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Night and day, I say guru guru guru. ||1||Pause|| 
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਗਆਨੁ ਗੁਰੁ ਿਰਦੈ ਿਧਆਨੁ ॥ 
Guru is my spiritual wisdom; the guru is in my heart. 
ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 
Guru is the Lord of the world, the primal Lord. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਰਹਉ ਕਰ ਜੋਿਰ ॥ 
With my palms pressed together, I remain in guru’s sanctuary. 
ਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੨॥ 
Without the guru, I have no other; ||2|| 
ਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਤਾਰੇ ਭਵ ਪਾਿਰ ॥ 
The guru is the boat to cross over the terrifying world-ocean. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਿਰ ॥ 
Serving the guru, one is released from the devil of death. 
ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਉਜਾਰਾ ॥ 
Guru`s lesson illuminates the dark. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਗਲ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥ 
In guru`s company, all are saved. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
The perfect guru is found, by good fortune. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥ 
Serving the guru, pain does not afflict anyone. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 
No one can erase guru`s teachings. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੪॥੭॥੯॥ 
O Nanak, the guru and God. ||4||7||9|| 
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ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿਗ ਕਿਰ ਿਬਉਹਾਰ ॥ 
Make your habit to say God God. 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 
God is the support of life. 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ 
Sing the praises of the Lord. 
ਰਮਤ ਰਾਮੁ ਸਭ ਰਿਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
The Lord is ever-present, all-pervading. ||1|| 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 



Join the humble saints and recite God. 
ਸਭ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is the most sacred deed. ||1||Pause|| 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨੁ ਸੰਿਚ ਭੰਡਾਰ ॥ 
Gather the treasure of wealth of the Lord; 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਰ ਆਹਾਰ ॥ 
Let word God be your food. 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਿਰ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Never forget the word God. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ਬਤਾਇ ॥੨॥ 
The guru revealed this to me by his grace. ||2|| 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥ 
The Lord is always our help and support. 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Say God God God with love. 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਪ ਿਨਰਮਲ ਭਏ ॥ 
Saying God God makes pure. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿਕਲਿਬਖ ਗਏ ॥੩॥ 
The sins of countless lives go away. ||3|| 
ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥ 
Reciting God eliminates birth and death cycle. 
ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥ 
Repeating Lord’s name, one crosses over the terrifying world-
ocean. 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 
The enlightenment is the highest of all. 
ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥ 
Night and day O servant Nanak; recite Him. ||4||8||10|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਉਨ ਕਉ ਖਸਿਮ ਕੀਨੀ ਠਾਕਹਾਰੇ ॥ 
My Lord protects them from obstructions. 
ਦਾਸ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥ 
He eliminated the obstruction from His servants. 
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
They cannot find the destiny of Lord’s devotee. 
ਰਾਮ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 
Joining together, Lord’s humble servants sing the songs of joy. 
||1|| 
ਸਗਲ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕੇ ਪੰਚ ਿਸਕਦਾਰ ॥ 



The five demons are the rulers of the whole world; 
ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They carry water for Lord’s devotee. ||1||Pause|| 
ਜਗਤ ਪਾਸ ਤੇ ਲੇਤੇ ਦਾਨੁ ॥ 
They forcibly take gifts from the world; 
ਗੋਿਬੰਦ ਭਗਤ ਕਉ ਕਰਿਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 
But they bow in respect to God’s devotees. 
ਲੂਿਟ ਲੇਿਹ ਸਾਕਤ ਪਿਤ ਖੋਵਿਹ ॥ 
They plunder and dishonor the faithless. 
ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਿਹ ॥੨॥ 
But they massage and wash the feet of God`s devotees. ||2|| 
ਪੰਚ ਪੂਤ ਜਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥ 
One mother gave birth to the five sons; 
ਉਤਭੁਜ ਖੇਲੁ ਕਿਰ ਜਗਤ ਿਵਆਇ ॥ 
The Creator created the creation this way; 
ਤੀਿਨ ਗੁਣਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਿਚ ਰਸੇ ॥ 
The world enjoys the three worldly qualities. 
ਇਨ ਕਉ ਛੋਿਡ ਊਪਿਰ ਜਨ ਬਸੇ ॥੩॥ 
God`s devotees are above this. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 
He saves His humble servants by His grace. 
ਿਜਸ ਕੇ ਸੇ ਿਤਿਨ ਰਖੇ ਹਟਾਇ ॥ 
They belong to Him and He saves them from the five thieves. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਸਾਰੁ ॥ 
Says Nanak, devotion to God is the essence. 
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥ 
Without worshipping God, all suffer; ||4||9||11|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਕਿਲ ਕਲੇਸ ਿਮਟੇ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
Sufferings and troubles are eradicated by reciting God`s 
name. 
ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥ 
Pain is dispelled and peace takes its place. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਅਘਾਏ ॥ 
Reciting sacred God`s name attains satisfaction. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਏ ॥੧॥ 
By the grace of the saints, I received all fruitful rewards. ||1|| 
ਰਾਮ ਜਪਤ ਜਨ ਪਾਿਰ ਪਰੇ ॥ 
Reciting God, His humble servant is carried across; 



ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sins of countless lives are taken away. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਰਦੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
By enshrining guru’s feet in my heart; 
ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ॥ 
One crosses over the ocean of fire. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭ ਿਮਟੀ ਉਪਾਿਧ ॥ 
All painful diseases of birth and death have been eradicated. 
ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ॥੨॥ 
I am attached to God in peaceful trance. ||2|| 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ॥ 
In all high low places, One God pervades. 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
He is the inner-knower of everything. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਿਤ ਦੇਇ ॥ 
Whom the Lord blesses with understanding; 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਨਾਉ ਲੇਇ ॥੩॥ 
Recites the name of God, twenty-four hours a day; ||3|| 
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਵਸੈ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ॥ 
In whose mind dwells God? 
ਤਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥ 
He is enlightened. 
ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰੀਐ ॥ 
With loving devotion, sing the praises of the Lord. 
ਜਿਪ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਨਾਨਕ ਿਨਸਤਰੀਐ ॥੪॥੧੦॥੧੨॥ 
Reciting the supreme Lord, O Nanak; you shall be saved. 
||4||10||12|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
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ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਿਰ ॥ 
Bow in humility to the lotus feet of the guru. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਮਾਿਰ ॥ 
Eliminate lust and anger from this body. 
ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 
Be the dust of all; 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮਿਹ ਚੀਨਾ ॥੧॥ 
See God in every one. ||1|| 
ਇਨ ਿਬਿਧ ਰਮਹੁ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦੁ ॥ 
In this way, worship the Lord of the world, the Lord of the 



universe. 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਿਜੰਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My body and wealth belong to God; my soul belongs to God. 
||1||Pause|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
Twenty-four hours a day, sing praises of the Lord. 
ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਕੋ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 
This is the purpose of human life. 
ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ਜਾਨੁ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਿਗ ॥ 
Renounce your ego and pride and know that God is with you. 
ਸਾਧ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਹਿਰ ਿਸਉ ਮਨੁ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
By the grace of devotees, dye your mind with Lord’s love. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਤੰੂ ਕੀਆ ਿਤਸ ਕਉ ਜਾਨੁ ॥ 
Know the one; who created you; 
ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 
You will be honored in God’s court. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
Your mind and body will become pure and content. 
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ ॥੩॥ 
Recite the name of the Lord of the universe with your tongue. 
||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Be kind O merciful to the humble. 
ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨੁ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥ 
My mind begs for the dust of the feet of devotees. 
ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦੇਹੁ ਪਰ੍ਭ ਦਾਨੁ ॥ 
Be kind and bless me with this gift; 
ਨਾਨਕੁ ਜਿਪ ਜੀਵੈ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧੧॥੧੩॥ 
That Nanak lives by reciting God’s name. ||4||11||13|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ॥ 
My service to the Lord is my service of incense and lamps. 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਬੰਦਨ ਕਰਤਾਰ ॥ 
Time and again, I humbly bow to the Creator. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਸਭ ਿਤਆਿਗ ॥ 
I renounced everything and sought the refuge of God. 
ਗੁਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਭਏ ਵਡ ਭਾਿਗ ॥੧॥ 
By good fortune, the guru has become pleased with me. ||1|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਗਾਈਐ ਗੋਿਬੰਦੁ ॥ 



Twenty-four hours a day, I sing praises of the Lord of the 
universe. 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਿਜੰਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My body and wealth and  soul belongs to God. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਭਏ ਆਨੰਦ ॥ 
Singing the praises of the Lord, I am happy. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਬਖਸੰਦ ॥ 
The supreme Lord is the perfect bestowal. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
By His grace, He put His humble servants to His service. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਮੇਿਟ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥ 
He eliminated their pain of birth and death and united them 
with Him. ||2|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਇਹੁ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥ 
This is the essence of good deeds, faith and wisdom. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
Recite God’s name in the company of devotees. 
ਸਾਗਰ ਤਿਰ ਬੋਿਹਥ ਪਰ੍ਭ ਚਰਣ ॥ 
God’s feet are the boat to cross over the world-ocean. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰ੍ਭ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥੩॥ 
God, the inner-knower, is the cause of causes. ||3|| 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
By His grace, He saved me. 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਭਾਗੇ ਿਬਕਰਾਲ ॥ 
The five demons have run away. 
ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਹਾਿਰ ॥ 
I will not lose my life in a gamble. 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥੪॥੧੨॥੧੪॥ 
The Lord has taken Nanak’s side. ||4||12||14|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸੁਖ ਅਨਦ ਕਰੇਇ ॥ 
In His grace, He blessed me with peace and bliss. 
ਬਾਲਕ ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਗੁਰਦੇਿਵ ॥ 
The guru has saved the child. 
ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
God is kind and compassionate; He is the Lord of the 
universe. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਬਖਿਸੰਦ ॥੧॥ 
He bestows to all beings. ||1|| 



ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 
I seek Your sanctuary, O God, merciful to the meek. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਿਪ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting the name of the supreme Lord, I am content forever. 
||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 
There is no other as kind as God. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਸਮਾਹੀ ॥ 
He abides in every soul. 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥ 
He takes care of His servant, here and hereafter. 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰ੍ਭ ਿਬਰਦੁ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ॥੨॥ 
It is Your nature O God, to purify sinners. ||2|| 
ਅਉਖਧ ਕੋਿਟ ਿਸਮਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ॥ 
Reciting God is the cure of all diseases. 
ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਭਜੀਐ ਭਗਵੰਤ ॥ 
Reciting God is the only meditation or mantra. 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਿਮਟੇ ਪਰ੍ਭ ਿਧਆਏ ॥ 
Illnesses and pains are dispelled, reciting God. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪੂਰਨ ਫਲ ਪਾਏ ॥੩॥ 
The fruits of mind’s desire are realized. ||3|| 
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਦਇਆਰ ॥ 
He is the cause of causes, the all-powerful merciful Lord. 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਮਹਾ ਬੀਚਾਰ ॥ 
Contemplating Him is the greatest of all treasures. 
ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ॥ 
God is forgiving O Nanak; 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕੋ ਹਿਰ ਜਾਿਪ ॥੪॥੧੩॥੧੫॥ 
Recite God forever. ||4||13||15|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 
Recite God God God O my friend. 
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ਿਨਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਚੀਤ ॥ 
Your mind will become pure. 
ਮਨ ਤਨ ਕੀ ਸਭ ਿਮਟੈ ਬਲਾਇ ॥ 
All misfortunes of your mind and body shall be eliminated. 
ਦੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਸਗਲਾ ਜਾਇ ॥੧॥ 
All your pain and ignorance will be dispelled. ||1|| 



ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
Singing God’s praises crosses over the world-ocean. 
ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The fortunate realizes the infinite God. ||1||Pause|| 
ਜੋ ਜਨੁ ਕਰੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 
One who sings Lord’s praises; 
ਿਤਸ ਕਉ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ 
The devil of death cannot rob him. 
ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
His coming into this world is approved; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥ 
The guru-willed realizes his master. ||2|| 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
He sings God’s praises by the grace of a saint. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਮਟਿਹ ਉਨਮਾਦ ॥ 
His lust, anger and instability of mind are eradicated. 
ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ਜਾਣੁ ਭਗਵੰਤ ॥ 
He knows the Lord to be ever-present. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਪੂਰਨ ਮੰਤ ॥੩॥ 
This is the perfect teaching of the perfect guru. ||3|| 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ਕੀਏ ਭੰਡਾਰ ॥ 
He earns the treasure of Lord’s wealth. 
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ॥ 
Meeting the guru, all his affairs are resolved. 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸੰਿਗ ਜਾਗਾ ॥ 
He is awake in love of God’s name; 
ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੪॥੧੬॥ 
O Nanak, his mind is attached to  Lord’s feet. ||4||14||16|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੋਿਹਥ ਹਿਰ ਚਰਣ ॥ 
Lord’s feet are the boat to cross over the terrifying world-
ocean. 
ਿਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਿਫਿਰ ਮਰਣ ॥ 
Reciting God’s name eliminates death. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੰਥ ॥ 
Singing God’s praises eliminates  the path of death. 
ਮਹਾ ਬੀਚਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤਹ ਮੰਥ ॥੧॥ 
This is the greatest way to drive away the five thieves. ||1|| 
ਤਉ ਸਰਣਾਈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ॥ 



I have entered Your sanctuary, O perfect Lord; 
ਜੰਤ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜਿਹ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please give Your hand to Your devotee. ||1||Pause|| 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍  ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ॥ 
The Simritees, Shaastras, Vedas and Puraanas (scriptures); 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਕਰਿਹ ਵਿਖਆਣ ॥ 
Explain about God. 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੈਸਨੋ ਰਾਮਦਾਸ ॥ 
The Yogis, celibates, Vishnu’s followers and servants of God; 
ਿਮਿਤ ਨਾਹੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਿਬਨਾਸ ॥੨॥ 
But cannot find the limits of the eternal God; ||2|| 
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰਿਹ ਿਸਵ ਦੇਵ ॥ 
Shiva and the gods lament and moan; 
ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥ 
They do not understand even a tiny bit of the unseen unknown 
Lord. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਿਜਸੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ 
One whom the Lord blesses with devotional worship, 
ਜਗ ਮਿਹ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥ 
Are rare in the world; ||3|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਿਕਛਹੂ ਨਾਿਹ ॥ 
I am worthless, with no virtue at all; 
ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ਤੇਰੀ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਮਾਿਹ ॥ 
All treasures are in Your vision. 
ਨਾਨਕੁ ਦੀਨੁ ਜਾਚੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥ 
Poor Nanak begs for serving You. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ॥੪॥੧੫॥੧੭॥ 
O guru, be kind and bless me with the service. ||4||15||17|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤ ਕਾ ਲੀਆ ਧਰਿਤ ਿਬਦਾਰਉ ॥ 
One who is cursed by the saints is destroyed. 
ਸੰਤ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਅਕਾਸ ਤੇ ਟਾਰਉ ॥ 
The slanderer of the saints is dropped from the sky. 
ਸੰਤ ਕਉ ਰਾਖਉ ਅਪਨੇ ਜੀਅ ਨਾਿਲ ॥ 
Hold the saints close to your soul. 
ਸੰਤ ਉਧਾਰਉ ਤਤਿਖਣ ਤਾਿਲ ॥੧॥ 
The saints can save in a moment. ||1|| 
ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਿਜ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 
He who pleases God is a saint. 



ਸੰਤ ਗੋਿਬੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The saint and God, have only one job. ||1||Pause|| 
ਸੰਤ ਕੈ ਊਪਿਰ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਹਾਥ ॥ 
God bestows the saint by His grace. 
ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਸੈ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
He dwells with saints, day and night. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸੰਤਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ॥ 
He takes care of the saints forever. 
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਿਲ ॥੨॥ 
He takes the power away from the enemies of the saints. ||2|| 
ਸੰਤ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Let no one slander the saints. 
ਜੋ ਿਨੰਦੈ ਿਤਸ ਕਾ ਪਤਨੁ ਹੋਇ ॥ 
Whoever slanders them, will be destroyed. 
ਿਜਸ ਕਉ ਰਾਖੈ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥ 
One who is protected by the Lord? 
ਝਖ ਮਾਰਉ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥ 
No one can harm him; no matter how much the whole world 
may try. ||3|| 
ਪਰ੍ਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਿਬਸਾਸੁ ॥ 
I place my faith in God. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥ 
My soul and body all belong to Him. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਉਪਜੀ ਪਰਤੀਿਤ ॥ 
Nanak is honored by doing so. 
ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਜੀਿਤ ॥੪॥੧੬॥੧੮॥ 
The self-willed lose and the guru-willed win forever. ||4||16||18|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਨੀਿਰ ਨਰਾਇਣ ॥ 
Reciting God’s name is like drinking the nectar. 
ਰਸਨਾ ਿਸਮਰਤ ਪਾਪ ਿਬਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Reciting God’s name eliminates sins. ||1||Pause|| 
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ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਮਾਿਹ ਿਨਵਾਸ ॥ 
The Lord abides in everyone. 
ਨਾਰਾਇਣ ਘਿਟ ਘਿਟ ਪਰਗਾਸ ॥ 
The Lord illuminates each and every heart. 
ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤੇ ਨਰਿਕ ਨ ਜਾਿਹ ॥ 
Reciting Lord’s name, one does not go to hell. 



ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਿਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਿਹ ॥੧॥ 
Serving the Lord, all rewards are obtained. ||1|| 
ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮਾਿਹ ਅਧਾਰ ॥ 
Enshrine God in the mind; 
ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਿਹਥ ਸੰਸਾਰ ॥ 
The Lord is the boat to cross over the world-ocean. 
ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤ ਜਮੁ ਭਾਿਗ ਪਲਾਇਣ ॥ 
Reciting Lord’s name, the devil of death runs away. 
ਨਾਰਾਇਣ ਦੰਤ ਭਾਨੇ ਡਾਇਣ ॥੨॥ 
The Lord breaks the teeth of wicked witch. ||2|| 
ਨਾਰਾਇਣ ਸਦ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦ ॥ 
The Lord is the bestowal forever. 
ਨਾਰਾਇਣ ਕੀਨੇ ਸੂਖ ਅਨੰਦ ॥ 
The Lord blesses us with peace and bliss. 
ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਨੋ ਪਰਤਾਪ ॥ 
The Lord has revealed His power. 
ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਤ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩॥ 
The Lord is the mother and father of the saints. ||3|| 
ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਰਾਇਣ ॥ 
God is devotee’s company and devotee’s company is God; 
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਨਰਾਇਣ ਗਾਇਣ ॥ 
Time and again, I sing God’s Praises. 
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਲਹੀ ॥ 
Meeting with the guru, I have realized the unseen Lord. 
ਨਾਰਾਇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗਹੀ ॥੪॥੧੭॥੧੯॥ 
Slave Nanak has taken the support of the Lord. ||4||17||19|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥ 
One who is protected by the protector Lord! 
ਿਤਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The formless Lord is on his side. ||1||Pause|| 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਅਗਿਨ ਨ ਜੋਹੈ ॥ 
In mother’s womb, the fire does not touch him. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨ ਪੋਹੈ ॥ 
Lust, anger, greed and emotional attachment do not affect 
him. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਜਪੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
In devotee’s company, he recites the formless Lord. 
ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਮੁਿਹ ਲਾਗੈ ਛਾਰ ੁ॥੧॥ 



Dust falls into the faces of the slanderers. ||1|| 
ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ ॥    
Lord’s recitation is the protective shield of His devotees. 
ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਿਤਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਿਹ ॥ 
The wicked and evil cannot touch him. 
ਜੋ ਜੋ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਇ ॥ 
Whoever is egotistic shall be destroyed. 
ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥ 
God is the sanctuary of His humble slave. ||2|| 
ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
Whoever enters the sanctuary of the sovereign Lord! 
ਸੋ ਦਾਸੁ ਰਿਖਆ ਅਪਣੈ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ॥ 
He saves that slave, holding him close in Him. 
ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤੁ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
Whoever is proud? 
ਓਹੁ ਿਖਨ ਮਿਹ ਰੁਲਤਾ ਖਾਕੂ ਨਾਿਲ ॥੩॥ 
In an instant, he will be mixed with dust; ||3|| 
ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਵਣਹਾਰੁ ॥ 
It is true, there is God and shall always be. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਿਲਹਾਰ ॥ 
I praise Him forever. 
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਰਖੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 
By His grace, He saves His slaves. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰ ॥੪॥੧੮॥੨੦॥ 
God is the support of Nanak’s life. ||4||18||20|| 
ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ॥ 
Wonderful and beautiful is His discourse. 
ਪਰ੍ਾਤਮਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
And His beautiful face; ||Pause|| 
ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥ 
He is not old; He is not young. 
ਨਾ ਇਸੁ ਦੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥ 
He does not suffer in pain; He is not caught in death’s noose. 
ਨਾ ਇਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥ 
He does not die; He does not go away. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
From the beginning, throughout ages, He abides everywhere. 
||1|| 



ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ ॥ 
He does not feel hot or cold. 
ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥ 
He has no enemy; He has no friend. 
ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 
He is not happy; He is not sad. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੨॥ 
Everything belongs to Him; He can do anything. ||2|| 
ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥ 
He has no father or mother. 
ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥ 
He is beyond imagination, always have been so. 
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
He is not affected by good or bad. 
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥੩॥ 
He watches everything in everbody. ||3|| 
ਤੀਿਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਿਤ ਉਪਾਇਆ ॥ 
From the three qualities, one power was produced. 
ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥ 
That is the great worldly pleasure as a result. 
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ ॥ 
He is undeceivable, impenetrable, unfathomable and merciful. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
He is merciful to the meek and forever compassionate. 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 
His divine wisdom cannot be known. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥ 
Nanak praises Him forever. ||4||19||21|| 
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ਗਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Gond, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise the saints. 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
I sing the praises of the Lord in the company of saints. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਗਏ ॥ 
By the grace of the saints, all sins are eliminated. 
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਵਡਭਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥ 
The fortunate finds the sanctuary of saints. ||1|| 
ਰਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ॥ 



Reciting God, no obstruction comes your way. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, he recites God; ||1||Pause|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਜਬ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ॥ 
When the supreme Lord becomes kind; 
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਰੈ ਰਵਾਲ ॥ 
He makes me the dust of the feet of devotees. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥ 
Lust and anger leave his body. 
ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੨॥ 
God the jewel dwells in his mind. ||2|| 
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Fruitful and approved is their life. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣੁ ॥ 
He realizes God close to him. 
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਤਿਨ ਲਾਗੈ ॥ 
He sings God’s praises in devotional worship. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥ 
He wakes up from sleep of countless lifes; ||3|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Lord’s lotus feet are the support of His humble servant. 
ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਰਉਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
To sing praises of the Lord of the universe is the true trade. 
ਦਾਸ ਜਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਿਰ ॥ 
He fulfills the hopes of His devotees. 
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜਨ ਧੂਿਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥ 
Nanak finds peace in the dust of the feet of the humble. 
||4||20||22||6||28|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
Raag Gond, Ashtapadees, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
Humbly bow to the perfect guru. 
ਸਫਲ ਮੂਰਿਤ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 
Fruitful is His image and fruitful is service to Him. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
He is the inner-knower the architect of destiny. 
ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥ 



Twenty-four hours a day, he is imbued with God’s love. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ॥ 
Guru is the Lord of the universe, the Lord of the world. 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the savior of His slaves. ||1||Pause|| 
ਪਾਿਤਸਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਉ ਪਤੀਆਏ ॥ 
He satisfies the kings, emperors and nobles. 
ਦੁਸਟ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਾਿਰ ਪਚਾਏ ॥ 
He destroys the egotistic and evil. 
ਿਨੰਦਕ ਕੈ ਮੁਿਖ ਕੀਨੋ ਰੋਗੁ ॥ 
He puts illness into the mouths of the slanderers. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੨॥ 
Everbody praises him. ||2|| 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਿਨ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ॥ 
Supreme bliss fills the minds of the saints. 
ਸੰਤ ਜਪਿਹ ਗੁਰਦੇਉ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 
The saints worship guru the God. 
ਸੰਗਿਤ ਕੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਏ ॥ 
The faces of His companions become happy. 
ਸਗਲ ਥਾਨ ਿਨੰਦਕ ਕੇ ਗਏ ॥੩॥ 
The slanderers lose all places of rest. ||3|| 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਜਨੁ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ॥ 
With each and every breath, Lord’s humble slaves praise Him. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
The supreme Lord the carefree guru. 
ਸਗਲ ਭੈ ਿਮਟੇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ॥ 
All fears are eradicated, in His sanctuary. 
ਿਨੰਦਕ ਮਾਿਰ ਪਾਏ ਸਿਭ ਧਰਿਨ ॥੪॥ 
Beating the slanderers, the Lord knocks them to the ground. 
||4|| 
ਜਨ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Let no one slander God’s humble servants. 
ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋਇ ॥ 
Whoever does so, will be miserable; 
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਏਕੁ ਿਧਆਏ ॥ 
Twenty-four hours a day, Lord’s humble servant recites One 
God. 
ਜਮੂਆ ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਜਾਏ ॥੫॥ 
The devil of death does not come close to them. ||5|| 



ਜਨ ਿਨਰਵੈਰ ਿਨੰਦਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
Lord’s humble servant has no enemy. The slanderer is proud. 
ਜਨ ਭਲ ਮਾਨਿਹ ਿਨੰਦਕ ਵੇਕਾਰੀ ॥ 
Lord’s humble servant wishes well, the slanderer does bad 
deeds. 
ਗੁਰ ਕੈ ਿਸਿਖ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Recite God through guru’s teachings. 
ਜਨ ਉਬਰੇ ਿਨੰਦਕ ਨਰਿਕ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
Lord’s humble servants are saved, the slanderer go to hell. 
||6|| 
ਸੁਿਣ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Listen, O my beloved friends and companions: 
ਸਿਤ ਬਚਨ ਵਰਤਿਹ ਹਿਰ ਦੁਆਰੇ ॥ 
Truth prevails in God’s court. 
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤੈਸਾ ਪਾਏ ॥ 
As you sow, so shall you reap? 
ਅਿਭਮਾਨੀ ਕੀ ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ॥੭॥ 
The proud  will surely be uprooted. ||7|| 
ਨੀਧਿਰਆ ਸਿਤਗੁਰ ਧਰ ਤੇਰੀ ॥ 
O poor being; guru has a place for you. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥ 
By Your grace; preserve the honor of your servant; 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
Says Nanak, I praise the guru; 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੮॥੧॥੨੯॥ 
Reciting him attains honor. ||8||1||29|| 
Page 870        
ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ 
Raag Gond, Word Of The Devotees. 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧ 
Kabeer Jee, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਿਕਛੁ ਸੁਨੀਐ ਕਹੀਐ ॥ 
When saints get together; they talk divine wisdom. 
ਿਮਲੈ ਅਸੰਤੁ ਮਸਿਟ ਕਿਰ ਰਹੀਐ ॥੧॥ 
When ignorant meet; they keep quiet. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਬੋਲਨਾ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥ 
O elder; what should I say? 



ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਵ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Speak such words, that you remain absorbed in God’s name. 
||1||Pause||    
ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ ॥ 
Speaking with the saints, one does good for others. 
ਮੂਰਖ ਿਸਉ ਬੋਲੇ ਝਖ ਮਾਰੀ ॥੨॥ 
Speaking with a fool is to babble uselessly. ||2|| 
ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬਢਿਹ ਿਬਕਾਰਾ ॥ 
By speaking and speaking, only argument increases. 
ਿਬਨੁ ਬੋਲੇ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰਾ ॥੩॥ 
If they do not speak, what can the poor do? ||3|| 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟੁ ਬੋਲੈ ॥ 
Says Kabeer, the empty pitcher makes noise; 
ਭਿਰਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲੈ ॥੪॥੧॥ 
Full vessel does not waver. ||4||1|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 
When a man dies, he is of no use to anyone. 
ਪਸੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥ 
But when an animal dies, it is used in ten ways. ||1|| 
ਅਪਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਿਤ ਮੈ ਿਕਆ ਜਾਨਉ ॥ 
What do I know what good  am I? 
ਮੈ ਿਕਆ ਜਾਨਉ ਬਾਬਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What do I know O elder? ||1||Pause|| 
ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲਕਰੀ ਕਾ ਤੂਲਾ ॥ 
Bones burn, like a bundle of logs; 
ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥੨॥ 
The hair burn like a bale of grass. ||2|| 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰੁ ਜਾਗੈ ॥ 
Says Kabeer; then the man wakes up. 
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਮੰੂਡ ਮਿਹ ਲਾਗੈ ॥੩॥੨॥ 
When the devil of death hits him over the head with his club; 
||3||2|| 
ਗਡ ॥ Gond:    
ਆਕਾਿਸ ਗਗਨੁ ਪਾਤਾਿਲ ਗਗਨੁ ਹੈ ਚਹੁ ਿਦਿਸ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਲੇ ॥ 
The sky, the underworld and everything in four directions are 
imaginary. 
ਆਨਦ ਮੂਲੁ ਸਦਾ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਘਟੁ ਿਬਨਸੈ ਗਗਨੁ ਨ ਜਾਇਲੇ ॥੧॥ 
God is the source of all; when one dies, he does not go into 



imaginary space. ||1|| 
ਮੋਿਹ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਓ ॥ 
I have become sad. 
ਇਹੁ ਜੀਉ ਆਇ ਕਹਾ ਗਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Wondering where the soul comes from and where it goes. 
||1||Pause|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਮਿਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਤਤੁ ਕਹਾ ਤੇ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥ 
The body is made of five elements; where do the elements 
come from? 
ਕਰਮ ਬਧ ਤੁਮ ਜੀਉ ਕਹਤ ਹੌ ਕਰਮਿਹ ਿਕਿਨ ਜੀਉ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੨॥ 
You say that the soul is tied to fate; but who gave the fate? ||2|| 
ਹਿਰ ਮਿਹ ਤਨੁ ਹੈ ਤਨ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹੈ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸੋਇ ਰੇ ॥ 
The body is God and God abides in the body; He is 
everywhere. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ਰੇ ॥੩॥੩॥ 
Says Kabeer, do not give up God’s name; may it be whatever 
happens! ||3||3|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ 
Raag Gond, The Word Of Kabeer Jee, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਭੁਜਾ ਬਾਂਿਧ ਿਭਲਾ ਕਿਰ ਡਾਿਰਓ ॥ 
They tied my arms, bundled me up, and threw me in front of 
an elephant. 
ਹਸਤੀ ਕੋਰ੍ਿਪ ਮੂੰਡ ਮਿਹ ਮਾਿਰਓ ॥ 
The elephant driver struck him on the head and infuriated him. 
ਹਸਿਤ ਭਾਿਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ ॥ 
But the elephant ran away, trumpeting; 
ਇਆ ਮੂਰਿਤ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੈ ॥੧॥ 
I praise this picture. ||1|| 
ਆਿਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰੁ ॥ 
O my Lord, You are my help. 
ਕਾਜੀ ਬਿਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Qazi shouted at the driver to drive the elephant on. 
||1||Pause|| 
ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੁ ਡਾਰਉ ਕਾਿਟ ॥ 
He yelled, O driver, I will cut you in pieces. 
ਇਸਿਹ ਤੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਿਟ ॥ 
Hit him, and drive him on!  



ਹਸਿਤ ਨ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਿਧਆਨੁ ॥ 
But the elephant did not move; instead, he began to meditate. 
ਵਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥ 
The Lord abides in his mind. ||2|| 
ਿਕਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
What sin has this saint committed? 
ਬਾਂਿਧ ਪੋਟ ਕੰੁਚਰ ਕਉ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥   
You put him in a bundle and thrown in front of an elephant? 
ਕੰੁਚਰੁ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 
The elephant bows down in front of the bundle. 
ਬੂਝੀ ਨਹੀ ਕਾਜੀ ਅੰਿਧਆਰੈ ॥੩॥ 
The blind Qazi could not understand; ||3|| 
ਤੀਿਨ ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਿਰ ਲੀਨਾ ॥ 
Three times, he tried to do it. 
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ਮਨ ਕਠੋਰੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ ॥ 
His stubborn mind, did not soften yet. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਿਬੰਦੁ ॥ 
Says Kabeer, such is my Lord and master. 
ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਿਹ ਜਨ ਕੀ ਿਜੰਦੁ ॥੪॥੧॥੪॥ 
The soul of His humble servant dwells in the fourth state. 
||4||1||4|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਨਾ ਇਹੁ ਮਾਨਸੁ ਨਾ ਇਹੁ ਦੇਉ ॥ 
It is not human, it is not god. 
ਨਾ ਇਹੁ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਸੇਉ ॥ 
It is not called celibate, or a worshipper of Shiva. 
ਨਾ ਇਹੁ ਜੋਗੀ ਨਾ ਅਵਧੂਤਾ ॥ 
It is not a Yogi, it is not a hermit. 
ਨਾ ਇਸੁ ਮਾਇ ਨ ਕਾਹੂ ਪੂਤਾ ॥੧॥ 
It has no mother, He is not anyone’s son. ||1|| 
ਇਆ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਕੌਨ ਬਸਾਈ ॥ 
Then, who lives in this body? 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
No one can find its limits. ||1||Pause|| 
ਨਾ ਇਹੁ ਿਗਰਹੀ ਨਾ ਓਦਾਸੀ ॥ 
It is not a house-holder, he is not a renunciate; 
ਨਾ ਇਹੁ ਰਾਜ ਨ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ ॥ 
It is not a king, it is not a beggar. 



ਨਾ ਇਸੁ ਿਪੰਡੁ ਨ ਰਕਤੂ ਰਾਤੀ ॥ 
It has nobody, no drop of blood. 
ਨਾ ਇਹੁ ਬਰ੍ਹਮਨੁ ਨਾ ਇਹੁ ਖਾਤੀ ॥੨॥ 
It is not a Brahmin, it is not a Kh’shaatriya. ||2|| 
ਨਾ ਇਹੁ ਤਪਾ ਕਹਾਵੈ ਸੇਖੁ ॥ 
It is not called a man of austere self-discipline, or a scholar. 
ਨਾ ਇਹੁ ਜੀਵੈ ਨ ਮਰਤਾ ਦੇਖੁ ॥ 
It does not live; it is not seen  
dieing. 
ਇਸੁ ਮਰਤੇ ਕਉ ਜੇ ਕੋਊ ਰੋਵੈ ॥ 
If someone cries over its death; 
ਜੋ ਰੋਵੈ ਸੋਈ ਪਿਤ ਖੋਵੈ ॥੩॥ 
That who cries loses his honor. ||3|| 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੈ ਡਗਰੋ ਪਾਇਆ ॥ 
By guru’s grace, I have found the path. 
ਜੀਵਨ ਮਰਨੁ ਦੋਊ ਿਮਟਵਾਇਆ ॥ 
Birth and death have both been erased. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥ 
Says Kabeer, this is God’s family; 
ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਿਮਟੈ ਨ ਮੰਸੁ ॥੪॥੨॥੫॥ 
It is like the ink on the paper, which cannot be erased. 
||4||2||5|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਤੂਟੇ ਤਾਗੇ ਿਨਖੁਟੀ ਪਾਿਨ ॥ 
The threads are broken, and the starch ran out. 
ਦੁਆਰ ਊਪਿਰ ਿਝਲਕਾਵਿਹ ਕਾਨ ॥ 
The weaving sticks hang at the front door. 
ਕੂਚ ਿਬਚਾਰੇ ਫੂਏ ਫਾਲ ॥ 
The poor brushes are scattered in pieces. 
ਇਆ ਮੰੁਡੀਆ ਿਸਿਰ ਚਿਢਬੋ ਕਾਲ ॥੧॥ 
Death has overtaken this follower of Raamanand. ||1|| 
ਇਹੁ ਮੰੁਡੀਆ ਸਗਲੋ ਦਰ੍ ਬੁ ਖੋਈ ॥ 
This devotee has wasted all his wealth. 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Coming and going has irritated him. ||1||Pause|| 
ਤੁਰੀ ਨਾਿਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ॥ 
He has given up talk of his weaving equipment. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
His mind is attuned to Lord’s name. 



ਲਿਰਕੀ ਲਿਰਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਿਹ ॥ 
His daughters and sons have nothing to eat; 
ਮੰੁਡੀਆ ਅਨਿਦਨੁ ਧਾਪੇ ਜਾਿਹ ॥੨॥ 
All Raamanand’s followers go satisfied. ||2|| 
ਇਕ ਦੁਇ ਮੰਦਿਰ ਇਕ ਦੁਇ ਬਾਟ ॥ 
One or two are in the house, one or two more are on the way. 
ਹਮ ਕਉ ਸਾਥਰੁ ਉਨ ਕਉ ਖਾਟ ॥ 
We sleep on the grass, they sleep in the beds. 
ਮੂਡ ਪਲੋਿਸ ਕਮਰ ਬਿਧ ਪੋਥੀ ॥ 
They wish them well and carry prayer-books in their belts. 
ਹਮ ਕਉ ਚਾਬਨੁ ਉਨ ਕਉ ਰੋਟੀ ॥੩॥ 
We get dry grains, while they get chapatti to eat. ||3|| 
ਮੰੁਡੀਆ ਮੰੁਡੀਆ ਹੂਏ ਏਕ ॥  
All Raamaanand’s followers are the same. 
ਏ ਮੰੁਡੀਆ ਬੂਡਤ ਕੀ ਟੇਕ ॥ 
They are the support of the drowning. 
ਸੁਿਨ ਅੰਧਲੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਿਰ ॥ 
Listen, O Loi (His wife). You are blind without the guru; 
ਇਨਹ੍ਹ੍  ਮੰੁਡੀਅਨ ਭਿਜ ਸਰਿਨ ਕਬੀਰ ॥੪॥੩॥੬॥ 
Kabeer has taken shelter with these shaven-heads. ||4||3||6|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਖਸਮੁ ਮਰੈ ਤਉ ਨਾਿਰ ਨ ਰੋਵੈ ॥ 
When her husband dies, the woman does not cry. 
ਉਸੁ ਰਖਵਾਰਾ ਅਉਰੋ ਹੋਵੈ ॥ 
Someone else  takes care of her. 
ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਇ ਿਬਨਾਸ ॥ 
When this protector dies; 
ਆਗੈ ਨਰਕੁ ਈਹਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ॥੧॥ 
He enjoys here and goes to hell in the next world. ||1|| 
ਏਕ ਸੁਹਾਗਿਨ ਜਗਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
The world loves only one bride; 
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
She is the wife of all beings. ||1||Pause|| 
ਸੋਹਾਗਿਨ ਗਿਲ ਸੋਹੈ ਹਾਰੁ ॥ 
She looks adorable with a necklace around her neck. 
ਸੰਤ ਕਉ ਿਬਖੁ ਿਬਗਸੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
She is a poison to the saint, but the world is delighted with her. 
ਕਿਰ ਸੀਗਾਰੁ ਬਹੈ ਪਿਖਆਰੀ ॥ 
Adoring herself, she sits like a prostitute. 



ਸੰਤ ਕੀ ਿਠਠਕੀ ਿਫਰੈ ਿਬਚਾਰੀ ॥੨॥ 
Cursed by the saints, she wanders around. ||2|| 
ਸੰਤ ਭਾਿਗ ਓਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ ॥ 
She runs around, chasing after the saints. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਾਰਹੁ ਡਰੈ ॥ 
She is afraid that she will be hurt by guru’s grace. 
ਸਾਕਤ ਕੀ ਓਹ ਿਪੰਡ ਪਰਾਇਿਣ ॥ 
She is the body, the life of the faithless. 
ਹਮ ਕਉ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਪਰੈ ਤਰ੍ ਿਖ ਡਾਇਿਣ ॥੩॥ 
She appears to me like a blood-thirsty witch. ||3|| 
ਹਮ ਿਤਸ ਕਾ ਬਹੁ ਜਾਿਨਆ ਭੇਉ ॥ 
I know her secrets well; 
ਜਬ ਹੂਏ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਿਮਲੇ ਗੁਰਦੇਉ ॥ 
By God’s grace one meets the guru. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਬ ਬਾਹਿਰ ਪਰੀ ॥ 
Says Kabeer; now I have thrown her out; 
ਸੰਸਾਰੈ ਕੈ ਅੰਚਿਲ ਲਰੀ ॥੪॥੪॥੭॥ 
She sits in the lap of the world. ||4||4||7|| 
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ਗਡ ॥ Gond: 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਿਹ ॥ 
When someone is not respected at home. 
ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਿਹ ॥ 
The guests go hungry. 
ਵਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਨਹੀ ਸੰਤੋਖੁ ॥ 
She is not gracious. 
ਿਬਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥ 
But without a bride at home, he feels bad. ||1|| 
ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਿਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ 
The soul bride is sacred. 
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
She entices the self-disciplined and renunciates. ||1||Pause|| 
ਸੋਹਾਗਿਨ ਿਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥ 
This bride is the daughter of a miser. 
ਸੇਵਕ ਤਿਜ ਜਗਤ ਿਸਉ ਸੂਤੀ ॥ 
Abandoning Lord’s servant, she sleeps with the world. 
ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਿਰ ॥ 
She is standing at the door of devotees. 
ਸਰਿਨ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਿਨਸਤਾਿਰ ॥੨॥ 



I have come to your sanctuary; please save me! ||2||   
ਸੋਹਾਗਿਨ ਹੈ ਅਿਤ ਸੰੁਦਰੀ ॥ 
This bride is very beautiful. 
ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥ 
The bells on her ankles make tinkling music. 
ਜਉ ਲਗੁ ਪਰ੍ਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥ 
As long as one lives; she is with him. 
ਨਾਿਹ ਤ ਚਲੀ ਬੇਿਗ ਉਿਠ ਨੰਗੇ ॥੩॥ 
Then she goes away at a fast pace bare feet. ||3|| 
ਸੋਹਾਗਿਨ ਭਵਨ ਤਰ੍ ੈ ਲੀਆ ॥ 
This bride has conquered the three worlds. 
ਦਸ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥ 
The eighteen Puraanas and the  shrines of pilgrimage love 
her; 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥ 
She pierced the hearts of Brahma, Shiva and Vishnu. 
ਬਡੇ ਭੂਪਿਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥ 
She destroyed the great emperors and kings of the world. ||4|| 
ਸੋਹਾਗਿਨ ਉਰਵਾਿਰ ਨ ਪਾਿਰ ॥ 
This bride is neither this side nor the other. 
ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਬਧਵਾਿਰ ॥ 
She is in collusion with the five thieves. 
ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਿਮਟਵੇ ਫੂਟੇ ॥ 
When the clay pot of these five passions bursts; 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥ 
Says Kabeer, by guru’s mercy, one is freed then; ||5||5||8|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਜੈਸੇ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਬਲਹਰ ਨਾ ਠਾਹਰੈ ॥ 
As the house will not stand when the beams are removed from 
inside; 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਪਾਿਰ ਉਤਰੈ ॥ 
Same way; how can anyone go across the world ocean 
without God’s name?      
 ਕੰੁਭ ਿਬਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਟੀਕਾਵੈ ॥ 
Without the pitcher, the water is not contained; 
ਸਾਧੂ ਿਬਨੁ ਐਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਵੈ ॥੧॥   
Same way without God’s devotee the ill will does not leave. 
||1|| 
ਜਾਰਉ ਿਤਸੈ ਜੁ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ॥ 



One who does not remember the Lord, let him burn; 
ਤਨ ਮਨ ਰਮਤ ਰਹੈ ਮਿਹ ਖੇਤੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His body and mind are absorbed in the worldly field. 
||1||Pause|| 
ਜੈਸੇ ਹਲਹਰ ਿਬਨਾ ਿਜਮੀ ਨਹੀ ਬੋਈਐ ॥ 
As the land is not sowed without a farmer; 
ਸੂਤ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਐ ॥ 
Without a thread, how the beads are strung? 
ਘੁੰਡੀ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਗੰਿਠ ਚੜਹ੍ਾਈਐ ॥ 
Without a loop, how can the knot be tied? 
ਸਾਧੂ ਿਬਨੁ ਤੈਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਈਐ ॥੨॥ 
Just so, without God’s devotee, the ill will does not depart. ||2|| 
ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਬਨੁ ਬਾਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥              
As without a mother or father, the child is not born; 
ਿਬੰਬ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥ 
Without suds, how can the clothes be washed? 
ਘੋਰ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ ॥ 
Without a horse, how can there be a rider? 
ਸਾਧੂ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ ॥੩॥ 
Without a devotee, one cannot reach the court of the Lord. ||3|| 
ਜੈਸੇ ਬਾਜੇ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਲੀਜੈ ਫੇਰੀ ॥ 
As without music, there is no dancing;    
ਖਸਿਮ ਦੁਹਾਗਿਨ ਤਿਜ ਅਉਹੇਰੀ ॥ 
The bride rejected by her husband is dishonored. 
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਏਕੈ ਕਿਰ ਕਰਨਾ ॥ 
Says Kabeer, do this one thing: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਬਹੁਿਰ ਨਹੀ ਮਰਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥ 
Become a guru-willed and you shall never die again. ||4||6||9|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ ॥ 
Real beating is to beat your mind. 
ਮਨ ਕੂਟੈ ਤਉ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥ 
Beating your mind frees from the devil of death! 
ਕੁਿਟ ਕੁਿਟ ਮਨੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵੈ ॥ 
Beat your mind and appraise it. 
ਸੋ ਕੂਟਨੁ ਮੁਕਿਤ ਬਹੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
Such a beating attains eternal liberation. ||1|| 
ਕੂਟਨੁ ਿਕਸੈ ਕਹਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥ 
Who do we beat; tell the world! 



ਸਗਲ ਬੋਲਨ ਕੇ ਮਾਿਹ ਬੀਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In all aspect, one must carefully consider. ||1||Pause|| 
ਨਾਚਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਿਸਉ ਨਾਚੈ ॥ 
Best dance is to dance with your mind. 
ਝੂਿਠ ਨ ਪਤੀਐ ਪਰਚੈ ਸਾਚੈ ॥ 
The Lord is not satisfied with falsehood; He is pleased only 
with truth. 
ਇਸੁ ਮਨ ਆਗੇ ਪੂਰੈ ਤਾਲ ॥ 
So play the beat of the drum in the mind. 
ਇਸੁ ਨਾਚਨ ਕੇ ਮਨ ਰਖਵਾਲ ॥੨॥ 
The Lord is the protector of such a dancer. ||2|| 
ਬਜਾਰੀ ਸੋ ਜੁ ਬਜਾਰਿਹ ਸੋਧੈ ॥ 
He who wanders all over in the bazaar; 
ਪਾਂਚ ਪਲੀਤਹ ਕਉ ਪਰਬੋਧੈ ॥ 
Eliminates the five passions and learns divine wisdom. 
 ਨਉ ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਿਤ ਪਛਾਨੈ ॥ 
He who embraces devotional worship of the Lord 
ਸੋ ਬਾਜਾਰੀ ਹਮ ਗੁਰ ਮਾਨੇ ॥੩॥ 
I accept such a wanderer as my guru. ||3|| 
ਤਸਕਰੁ ਸੋਇ ਿਜ ਤਾਿਤ ਨ ਕਰੈ ॥ 
He is a real thief, who does not envy; 
ਇੰਦਰ੍ ੀ ਕੈ ਜਤਿਨ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ 
And who uses his sense organs to God’s name. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਲਖਨ ॥ 
Says Kabeer, these are the qualities of the one; 
ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਅਿਤ ਰੂਪ ਿਬਚਖਨ ॥੪॥੭॥੧੦॥ 
My guru is admirable beautiful and a scholar. ||4||7||10|| 
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ਗਡ ॥ Gond: 
ਧੰਨੁ ਗੁਪਾਲ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
Blessed is the Lord of the world. Blessed is the guru. 
ਧੰਨੁ ਅਨਾਿਦ ਭੂਖੇ ਕਵਲੁ ਟਹਕੇਵ ॥ 
Blessed is the grain, which fills the hungry. 
ਧਨੁ ਓਇ ਸੰਤ ਿਜਨ ਐਸੀ ਜਾਨੀ ॥ 
Blessed are those saints, who know this. 
ਿਤਨ ਕਉ ਿਮਿਲਬੋ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥ 
Meeting with them, one meets the Lord, the sustainer of the 
world. ||1|| 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨਾਿਦ ॥ 



This grain comes from the primal Lord. 
ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਿਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God with taste like food. ||1||Pause|| 
ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ ॥ 
Long for God as you long for food; 
ਅੰਭੈ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨੀਕਾ ਵੰਨੁ ॥ 
Mixed with water, its taste becomes sublime. 
ਅੰਨੈ ਬਾਹਿਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵਿਹ ॥ 
One, who abstains from food; 
ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਮਿਹ ਅਪਨੀ ਖੋਵਿਹ ॥੨॥ 
Loses his honor in the universe; ||2|| 
ਛੋਡਿਹ ਅੰਨੁ ਕਰਿਹ ਪਾਖੰਡ ॥ 
One, who gives up food, is practicing hypocrisy. 
ਨਾ ਸੋਹਾਗਿਨ ਨਾ ਓਿਹ ਰੰਡ ॥ 
She is neither a happy soul-bride, nor a widow. 
ਜਗ ਮਿਹ ਬਕਤੇ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ॥ 
Those who claim in this world that they live on milk alone; 
ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਿਹ ਵਿਟਕਾ ਸਾਰੀ ॥੩॥ 
Secretly eat whole load of food. ||3|| 
ਅੰਨੈ ਿਬਨਾ ਨ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲੁ ॥ 
It is hard to live without food. 
ਤਿਜਐ ਅੰਿਨ ਨ ਿਮਲੈ ਗੁਪਾਲੁ ॥   
Giving up food one does not meet the Lord of the world. 
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Says Kabeer, I know this: 
ਧੰਨੁ ਅਨਾਿਦ ਠਾਕੁਰ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥੪॥੮॥੧੧॥ 
Blessed is the food, which brings faith in God. ||4||8||11|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧ 
Raag Gond, The Word Of Naam Dev Jee, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥ 
They feed public free food with horse meat. 
ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥ 
Giving awns of gold equal to one’s weight; 
ਪਰ੍ਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥ 
Bathe at Praag shrine; ||1|| 
ਤਉ ਨ ਪੁਜਿਹ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਨਾਮਾ ॥ 
Says Naam dev, doing all above does not equal to reciting 



God’s name. 
ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O lazy mind recite God’s name. ||1||Pause|| 
ਗਇਆ ਿਪੰਡੁ ਭਰਤਾ ॥ 
Some say that Lord of life lives in Gaya; 
ਬਨਾਰਿਸ ਅਿਸ ਬਸਤਾ ॥ 
God is realized in a river that flows by Banaras. 
ਮੁਿਖ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ॥੨॥ 
Some say by reciting the four Vedas by heart; ||2|| 
ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਿਛਤਾ ॥ 
Some say by following religion. 
ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ॥ 
Some say reciting guru’s teachings by senses. 
ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥ 
Performing the six rituals; ||3|| 
ਿਸਵਾ ਸਕਿਤ ਸੰਬਾਦੰ ॥ 
Expounding on Shiva’s power; 
ਮਨ ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ॥ 
O mind; give up all these rituals. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਗੋਿਬੰਦੰ ॥ 
Just recite the name of the Lord of the universe. 
ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਤਰਿਸ ਭਵ ਿਸੰਧੰ ॥੪॥੧॥ 
Reciting God’s name, you will swim across the world ocean. 
||4||1|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਨਾਦ ਭਰ੍ਮੇ ਜੈਸੇ ਿਮਰਗਾਏ ॥ 
As the deer is enticed by sound; 
ਪਰ੍ਾਨ ਤਜੇ ਵਾ ਕੋ ਿਧਆਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥ 
It loses its life, but it cannot stop thinking about it. ||1|| 
ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰਉ ॥ 
The same way, I look at my Lord. 
ਰਾਮੁ ਛੋਿਡ ਿਚਤੁ ਅਨਤ ਨ ਫੇਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I will not abandon my Lord and turn my thoughts to another. 
||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਮੀਨਾ ਹੇਰੈ ਪਸੂਆਰਾ ॥ 
As the fisherman looks for fish; 
ਸੋਨਾ ਗਢਤੇ ਿਹਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ॥੨॥ 
The goldsmith concentrates and shapes gold into ornaments; 
||2|| 



ਿਜਉ ਿਬਖਈ ਹੇਰੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 
As the wicked man looks upon another man’s wife, 
ਕਉਡਾ ਡਾਰਤ ਿਹਰੈ ਜੁਆਰੀ ॥੩॥ 
As the gambler looks for throwing the dice. ||3|| 
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਰਾਮਾ ॥ 
Wherever Naam dev looks; sees God; 
ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਨਤ ਿਧਆਵੈ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨॥ 
Naam Dev recites continuously on the feet of the Lord. ||4||2|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਮੋ ਕਉ ਤਾਿਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਿਰ ਲੇ ॥ 
Carry me across, O Lord, carry me across. 
ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਿਰਬੇ ਨ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do not know how to swim; O my Lord; give Your hand. 
||1||Pause|| 
ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਿਨਮਖ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ਬੁਿਧ ਿਸਖਲਾਈ ॥ 
It changes a mortal into a god in a moment; guru taught me 
this reality. 
ਨਰ ਤੇ ਉਪਿਜ ਸੁਰਗ ਕਉ ਜੀਿਤਓ ਸੋ ਅਵਖਧ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥ 
Born of human being I have conquered the heavens; I took 
such medicine; ||1|| 
ਜਹਾ ਜਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਦੁ ਟੇਕੇ ਨੈਕੁ ਿਟਕਾਵਹੁ ਮੋਿਹ ॥ 
Please take me where You took Dhroo and Naarad, O my 
master. 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਿਵਲੰਿਬ ਬਹੁਤੁ ਜਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਿਨਜ ਮਿਤ ਏਹ ॥੨॥੩॥ 
Naama realizes; reciting your name attains salvation in an 
instant. ||2||3|| 
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ਗਡ ॥ Gond: 
ਮੋਿਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ॥ 
I am restless and unhappy. 
ਬਛਰੇ ਿਬਨੁ ਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥ 
As the cow is lonely without the calf; ||1|| 
ਪਾਨੀਆ ਿਬਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥ 
Without water, the fish writhes in pain. 
ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
So is poor Naam Dev without Lord’s name. ||1||Pause|| 
ਜੈਸੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥ 
Like cow’s calf, when let loose; 
ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂਟਲਾ ॥੨॥ 



Sucks her udders and drinks milk. ||2|| 
ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Naam Dev found the Lord. 
ਗੁਰੁ ਭੇਟਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥ 
Meeting the guru, I have seen the unseen Lord. ||3|| 
ਜੈਸੇ ਿਬਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 
As the wicked man wants another man’s wife, 
ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥ 
Same way Naam Dev loves the Lord; ||4|| 
ਜੈਸੇ ਤਾਪਤੇ ਿਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥ 
As the earth burns with heat from sun 
ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥ 
So does poor Naam Dev burn without God’s name. ||5||4|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ 
Raag Gond, The Word Of Naam Dev Jee, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਮਟੇ ਸਿਭ ਭਰਮਾ ॥ 
Saying God God eliminates doubts. 
ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥ 
Saying God’s name is the highest religion. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਜਾਿਤ ਕੁਲ ਹਰੀ ॥ 
Saying God God rejuvenates the whole caste and ancestry. 
ਸੋ ਹਿਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥ 
The Lord is the walking stick of the blind. ||1|| 
ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥ 
I bow to the Lord; I humbly bow to the Lord. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਜਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Saying God God; the fear of devil of death goes away. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 
The Lord took the life of Harnaakhash, 
ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੰੁਠਿਹ ਥਾਨ ॥ 
Gave Ajaamal a place in heaven; 
ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਿਨਕਾ ਤਰੀ ॥ 
Listening to parrot’s word (God), the prostitute was saved. 
ਸੋ ਹਿਰ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥ 
That Lord is the light of my eyes. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥ 



Saying God God, the child eater Pootna was saved. 
ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਿਹ ਭਰੀ ॥ 
She the killer of children was full of sins. 
ਿਸਮਰਨ ਦਰ੍ ੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥ 
Reciting God, Dropadi was saved. 
ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਿਸਲਾ ਿਨਸਤਰੀ ॥੩॥ 
Gautam’s wife that was turned to stone; was saved. ||3|| 
ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨੁ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ॥ 
The Lord, who killed Kans dragging from the hair; 
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 
Gave the gift of life to Kali; 
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥ 
Prays Naam Dev, such is my Lord; 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਭੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥ 
Singing His praises, fear and suffering are dispelled. ||4||1||5|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥ 
Saint Bhairau, went after evil spirits and the goddess of small 
pox; 
ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥੧॥ 
Riding a donkey, he used to do nonsense rituals. ||1|| 
ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ 
I only recite the name of one Lord. 
ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਿਨ ਦੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I gave up all other gods in exchange for Him. ||1||Pause|| 
ਿਸਵ ਿਸਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਿਧਆਵੈ ॥ 
That man who says  Shiva, Shiva; 
ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥ 
Riding a bull he plays a tambourine. ||2|| 
ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥ 
One who worships the great goddess? 
ਨਰ ਸੈ ਨਾਿਰ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥ 
Will be born as a woman, not a man; ||3|| 
ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਿਦ ਭਵਾਨੀ ॥ 
You are called the primal goddess. 
ਮੁਕਿਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥ 
At the time of liberation, where did you hide? ||4|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 
Follow guru’s teachings and recite God’s name with love O 



friend. 
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥ 
Thus prays Naam Dev and so says the Gita as well. ||5||2||6|| 
ਿਬਲਾਵਲੁ ਗਡ ॥ Bilaaval Gond: 
ਆਜੁ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲੁ ਦੇਿਖਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Today, Naam Dev saw the Lord, instructing the ignorant. 
||Pause|| 
ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤੁ ਖਾਤੀ ਥੀ ॥ 
O religious scholar, your cow was grazing in farmer’s fields. 
ਲੈ ਕਿਰ ਠੇਗਾ ਟਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ ॥੧॥ 
The farmer broke its leg with a stick and now it walks with a 
limp. ||1|| 
ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਉ ਧਉਲੇ ਬਲਦ ਚਿੜਆ ਆਵਤੁ ਦੇਿਖਆ ਥਾ ॥ 
O scholar, I saw your great god Shiva, riding a white bull. 
ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਿਰਆ ਥਾ ॥੨॥ 
In a merchant’s house, food was prepared for him killing 
merchant’s son. ||2|| 
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ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਿਖਆ ਥਾ ॥ 
O scholar, I saw your Raam Chander coming too 
ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥੩॥ 
He lost his wife, and fought a war against Raawan. ||3|| 
ਿਹੰਦੂ ਅੰਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ॥ 
The Hindu is blind; Muslim has only one eye. 
ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਿਗਆਨੀ ਿਸਆਣਾ ॥ 
The spiritually wise is wiser than both; 
ਿਹੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਿਤ ॥ 
The Hindu worships at the temple, the Muslim at the mosque. 
ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਿਵਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਿਤ ॥੪॥੩॥੭॥ 
Naam Dev serves that Lord, who has no temple or mosque. 
||4||3||7|| 
ਰਾਗੁ ਗਡ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨ 
Raag Gond, The Word Of Ravi Daas Jee, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥ 
O people; recite God the bestowal of salvation. 
ਿਬਨੁ ਮੁਕੰਦ ਤਨੁ ਹੋਇ ਅਉਹਾਰ ॥ 
Without reciting God the body shall be reduced to ashes. 



ਸੋਈ ਮੁਕੰਦੁ ਮੁਕਿਤ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
God is the giver of liberation. 
ਸੋਈ ਮੁਕੰਦੁ ਹਮਰਾ ਿਪਤ ਮਾਤਾ ॥੧॥ 
He is my father and mother. ||1|| 
ਜੀਵਤ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੇ ॥ 
Recite God while living; you shall meet Him after death. 
ਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਦਾ ਅਨੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His servant is happy forever. ||1||Pause|| 
ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਹਮਾਰੇ ਪਰ੍ਾਨੰ ॥ 
God is my life. 
ਜਿਪ ਮੁਕੰਦ ਮਸਤਿਕ ਨੀਸਾਨੰ ॥ 
One recites God due to pre-ordained destiny. 
ਸੇਵ ਮੁਕੰਦ ਕਰੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
Reciting God detaches the devotee. 
ਸੋਈ ਮੁਕੰਦੁ ਦੁਰਬਲ ਧਨੁ ਲਾਧੀ ॥੨॥ 
Reciting God ; the poor finds wealth. ||2|| 
ਏਕੁ ਮੁਕੰਦੁ ਕਰੈ ਉਪਕਾਰੁ ॥ 
When one liberator does a favor; 
ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
What can the world do to me? 
ਮੇਟੀ ਜਾਿਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾਿਰ ॥ 
Erasing my social status, I have entered His court. 
ਤੁਹੀ ਮੁਕੰਦ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਾਿਰ ॥੩॥ 
You, the bestowal, bestow salvation in all ages. ||3|| 
ਉਪਿਜਓ ਿਗਆਨੁ ਹੂਆ ਪਰਗਾਸ ॥ 
Spiritual wisdom has welled up, I have been enlightened. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਟ ਦਾਸ ॥ 
By His grace the Lord has made the worm His slave. 
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਅਬ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਚੂਕੀ ॥ 
Says Ravi Daas, now my greed is gone; 
ਜਿਪ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ ॥੪॥੧॥ 
Reciting God is God’s worship. ||4||1|| 
ਗਡ ॥ Gond: 
ਜੇ ਓਹੁ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਵੈ ॥ 
He bathes at the sixty-eight sacred shrines. 
ਜੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਿਸਲਾ ਪੂਜਾਵੈ ॥ 
He worships idols on twelfth day of lunar calender. 
ਜੇ ਓਹੁ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੈ ॥ 
He digs wells in the desert. 



ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਸਭ ਿਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥੧॥ 
But if he slanders others, all this is useless. ||1|| 
ਸਾਧ ਕਾ ਿਨੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ॥ 
How can the slanderer of God’s devotee be saved? 
ਸਰਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Know for certain, that he shall go to hell. ||1||Pause|| 
ਜੇ ਓਹੁ ਗਰ੍ਹਨ ਕਰੈ ਕੁਲਖੇਿਤ ॥ 
Someone may mortgage the whole property. 
ਅਰਪੈ ਨਾਿਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਿਤ ॥ 
He may offer his wife along with her jewelry. 
ਸਗਲੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਰ੍ਵਨੀ ਸੁਨੈ ॥ 
May listen to all the Simritees; 
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀ ਗੁਨੈ ॥੨॥ 
But if he slanders others, attains no reward. ||2|| 
ਜੇ ਓਹੁ ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਸਾਦ ਕਰਾਵੈ ॥   
Someone may offer sacred offerings; 
ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਿਪ ਪਾਵੈ ॥ 
Donate land and builds splendid buildings; 
ਅਪਨਾ ਿਬਗਾਿਰ ਿਬਰਾਂਨਾ ਸਾਂਢੈ ॥ 
He may neglect his own affairs to work for others; 
ਕਰੈ ਿਨੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੈ ॥੩॥ 
But if he slanders others; will be born again and again. ||3|| 
ਿਨੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Why do you slander others O people of the world? 
ਿਨੰਦਕ ਕਾ ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰਾ ॥ 
The words of the slanderer will be exposed soon. 
ਿਨੰਦਕੁ ਸੋਿਧ ਸਾਿਧ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥ 
I contemplated and came at this conclusion. 
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਿਕ ਿਸਧਾਿਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਜੋੜੁ ॥ 
Says Ravi Daas that the sinner goes to hell; ||4||2||11||7||2||49|| 
Total|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 
Raamkalee, 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. 
ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਸਾਿਕਰਤਾ ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ  



Some read Sahaskrit scriptures, and some read Puraanas. 
ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ ਲਾਗੈ ਿਤਸੈ ਿਧਆਨਾ  
Some recite God’ name with a rosary in devotion; 
ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ 
I know nothing now or ever; I recognize only Your One name. 
||1|| 
ਨ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨ ਗਤੇ ॥ 
I do not know O Lord, how I will get salvation. 
ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am foolish and ignorant; I seek Your refuge O God.  
Please, save my honor and self-respect! ||1||Pause|| 
ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਿਭ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥  
Sometimes, my mind flies in the sky, sometimes goes in the 
underworld. 
ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਿਥਰੁ ਨ ਰਹਤੁ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੰੁਡਾ ਭਾਲੇ ॥੨॥ 
The greedy soul does not remain stable; it searches in the four 
directions. ||2|| 
ਮਰਣੁ ਿਲਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਆਏ ਜੀਵਣੁ ਸਾਜਿਹ ਮਾਈ ॥ 
With pre-determined death the soul comes into the world; 
mother gives birth. 
ਏਿਕ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖਹ ਸੁਆਮੀ ਭਾਿਹ ਬਲੰਤੀ ਆਈ ॥੩॥ 
I see one going, O my Lord; the burning fire is coming closer! 
||3|| 
ਨ ਿਕਸੀ ਕਾ ਮੀਤੁ ਨ ਿਕਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਨਾ ਿਕਸੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥ 
No one is anyone’s friend, brother, father or mother. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੪॥੧॥ 
Prays Nanak, whatever You give, helps in the end. ||4||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਤੇਰੀ ਪਸਿਰ ਰਹੀ ॥ 
Your Light is prevailing everywhere. 
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥ 
Wherever I look, I see the Lord. ||1|| 
ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਿਨਵਾਿਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
Please get  rid of my desire to live, O my Lord; 
ਅੰਧ ਕੂਿਪ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਿਡਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਉਤਰਉ ਪਾਿਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind is entangled in the deep dark pit of worldly pleasure. 
 How can I cross over, O Lord? ||1||Pause|| 
ਜਹ ਭੀਤਿਰ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਬਿਸਆ ਬਾਹਿਰ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ॥ 
He dwells inside; why not outside? 



ਿਤਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਿਨਤ ਸਾਿਹਬੁ ਸਦਾ ਿਚੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥ 
Because God cares for those who recite Him in the mind; ||2|| 
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਿਰ ॥ 
He is nearby, He is far away. 
ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
He is omnipresent. 
ਸਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਅਧੇੰਰਾ ਜਾਇ ॥ 
Meeting the true guru eliminates the darkness. 
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ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
Wherever I look, I see Him; ||3|| 
ਅੰਤਿਰ ਸਹਸਾ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਿਸ ਬਾਣੀ ॥ 
Worry inside; the worldly wealth outside; Your discourse 
pierces my eyes. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਪਰਤਾਪਿਹਗਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak, the servant of servants O mortal; it will happen! 
||4||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਵਸਿਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਭੀਤਿਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥ 
What can I say where you live; who can search the door in the 
door. 
ਿਜਸੁ ਦਰ ਕਾਰਿਣ ਿਫਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥ 
For the sake of that door, I wander sad; may somebody 
 come from that door and tell me about it; ||1|| 
ਿਕਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 
How can I cross over the world-ocean? 
ਜੀਵਿਤਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If I do not die while living; ||1||Pause|| 
ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥ 
Pain is the door, anger is the guard; hope and anxiety are the 
two shutters. 
ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਿਧਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਿਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥ 
Worldly wealth is the moat filled with water; in the middle of 
this moat, 
 he has built his home. The primal Lord sits there in the seat of 
truth. ||2|| 
ਿਕੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਤੁਮ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥ 
I do not know how many names You have; there is no other 
equal to You. 



ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਕਰੇ ॥੩॥ 
Do not say loud; say in the mind. God knows it, he will look 
after. ||3|| 
ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਿਕਉ ਕਿਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥ 
As long as there is hope and worry; how can anyone miss 
God? 
ਆਸਾ ਭੀਤਿਰ ਰਹੈ ਿਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਿਮਲੈ ॥੪॥ 
In the midst of hope, remain untouched by hope; then, 
 O Nanak, you shall meet the Lord. ||4|| 
ਇਨ ਿਬਿਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 
In this way, you shall cross over the world-ocean. 
ਜੀਵਿਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩॥ 
This is the way to be dead while alive. ||1||Second Pause||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸੁਰਿਤ ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਿਸੰਙੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕੁ ਸੁਣੇ  
I blow the horn of guru’s teachings with love and everbody 
hears it. 
ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਤਾਈ ਭੀਿਖਆ ਨਾਮੁ ਪੜੇ ॥੧॥ 
I carry my honor as my begging-bowl, I beg God’s name as 
awns. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਗੋਰਖੁ ਜਾਗੈ ॥ 
O elder; God is always awake. 
ਗੋਰਖੁ ਸੋ ਿਜਿਨ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He who sustains the world is God; He created it in an instant. 
||1||Pause|| 
ਪਾਣੀ ਪਰ੍ਾਣ ਪਵਿਣ ਬੰਿਧ ਰਾਖੇ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਮੁਿਖ ਦੀਏ ॥ 
He controls water, life and air. He gave two lamps to see like 
sun and moon. 
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਉ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਿਵਸਰੇ ॥੨॥ 
He gave the earth to live and die and you forgot all this! ||2|| 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਅਰੁ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ 
There are many mystics, seekers, Yogis, wandering pilgrims,  
spiritual teachers and good people. 
ਜੇ ਿਤਨ ਿਮਲਾ ਤ ਕੀਰਿਤ ਆਖਾ ਤਾ ਮਨੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੩॥ 
If I meet them, I sing their praises and serve them. ||3|| 
ਕਾਗਦੁ ਲੂਣੁ ਰਹੈ ਿਘਰ੍ਤ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲੁ ਰਹੈ  
Paper and salt, protected by oil, remain untouched by 
 water, as the lotus remains unaffected in water. 
ਐਸੇ ਭਗਤ ਿਮਲਿਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਮੁ ਿਕਆ ਕਰੈ ॥੪॥੪॥ 



Meeting with such devotees, O Nanak; what can death do to 
me? ||4||4|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸੁਿਣ ਮਾਿਛੰਦਰ੍ ਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ॥ 
Listen, Machhindra; what Nanak says; 
ਵਸਗਿਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਡੋਲੈ ॥ 
One who controls the five passions does not waver. 
ਐਸੀ ਜੁਗਿਤ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ ॥ 
This practice contemplates Yoga. 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥੧॥ 
He saves him and saves his dynasty. ||1|| 
ਸੋ ਅਉਧੂਤੁ ਐਸੀ ਮਿਤ ਪਾਵੈ ॥ 
One who attains such realization is a hermit. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਸੰੁਿਨ ਸਮਾਿਧ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Day and night, he remains absorbed in deep trance. 
||1||Pause|| 
ਿਭਿਖਆ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭੈ ਚਲੈ ॥ 
He begs for love of the Lord and lives in the fear of God. 
ਹੋਵੈ ਸੁ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਸੰਤੋਿਖ ਅਮੁਲੈ ॥ 
He is satisfied, with the priceless gift of contentment. 
ਿਧਆਨ ਰੂਿਪ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥ 
Becoming the embodiment of meditation, he attains the Yogic 
posture. 
ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਤਾੜੀ ਿਚਤੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 
He sits in trance of the true name. ||2|| 
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
Nanak speaks the sacred sermon. 
ਸੁਿਣ ਮਾਿਛੰਦਰ੍ ਾ ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 
Listen, O Machhindra: this is the sign of the true hermit. 
ਆਸਾ ਮਾਿਹ ਿਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥ 
One who in the midst of hope, remains untouched by hope! 
ਿਨਹਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ ॥੩॥ 
Shall truly find Lord; ||3|| 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅਗਮੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
Prays Nanak and says further mystery! 
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਿਧ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Eliminates the gap between the guru and His disciple. 
ਦੀਿਖਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥ 
He eats the medicine of guru’s blessing. 
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ਿਛਅ ਦਰਸਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੪॥੫॥ 
He obtains the knowledge of the six Shaastras. ||4||5|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥ 
My boat is wobbly; it is filled with sins. It will sink with wind 
gust. 
ਸਨਮੁਖ ਿਸਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਿਨਹਚਉ ਦੇਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ 
The mystics have come to serve you. They are honoring you. 
||1|| 
ਗੁਰ ਤਾਿਰ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥ 
O guru the savior; please save me;   
ਦੇਿਹ ਭਗਿਤ ਪੂਰਨ ਅਿਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕਉ ਬਿਲਹਾਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Bless me with worship of immortal God; I praise you! 
||1||Pause|| 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੰਗਮ ਏਕੁ ਿਸਧੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who worship the mysterious; become mystics, yogi and 
bhairo; 
ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਿਸਝਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਿਜਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥ 
Those who say God and touch your feet; their deeds are 
fulfilled O God. ||2|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰਾ ॥ 
I know nothing of meditation, self-discipline, self control 
 or good deeds; I only recite Your name, O God. 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਿਟਓ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਨਬੇਰਾ ॥੩॥੬॥ 
O Nanak; meeting guru the God, attains salvation through his 
teachings. ||3||6|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਰਲਾਈਐ ਏਤੁ ॥ 
Focus your soul to the supreme soul such a way! 
ਤਨੁ ਕਿਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘਿਹ ਜੇਤੁ ॥ 
Like making a raft of your body to cross over; 
ਅੰਤਿਰ ਭਾਿਹ ਿਤਸੈ ਤੂ ਰਖੁ ॥ 
Love Him in your mind. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕੁ ॥੧॥ 
That lamp burns forever; ||1|| 
ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਿਰ ਤਰਾਇ ॥ 
Float such a lamp on water. 
ਿਜਤੁ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



This lamp will bring eternal knowledge. ||1||Pause|| 
ਹਛੀ ਿਮਟੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
Good clay makes a good pot. 
ਤਾ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੈ ਸੋਇ ॥ 
The lamp made of such clay is acceptable to the Lord. 
ਕਰਣੀ ਤੇ ਕਿਰ ਚਕਹੁ ਢਾਿਲ ॥ 
Shape this lamp on good deeds. 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿਨਬਹੀ ਨਾਿਲ ॥੨॥ 
It will accompany you here and hereafter. ||2|| 
ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜਾ ਸੋਇ ॥ 
When He grants His grace; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ 
Then; a few guru-willed will realize Him. 
ਿਤਤੁ ਘਿਟ ਦੀਵਾ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥ 
In that heart, this lamp is permanently lit. 
ਪਾਣੀ ਮਰੈ ਨ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
It is not extinguished by water or wind. 
ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਿਰ ਤਰਾਇ ॥੩॥ 
Such a lamp will carry you across the water. ||3|| 
ਡੋਲੈ ਵਾਉ ਨ ਵਡਾ ਹੋਇ ॥ 
Wind does not shake it or put it out. 
ਜਾਪੈ ਿਜਉ ਿਸੰਘਾਸਿਣ ਲੋਇ ॥ 
Its light reveals the divine throne. 
ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਿਕ ਵੈਸੁ ॥ 
The Kh’shaatriyas, Brahmins, Soodras and Vaishyas 
ਿਨਰਿਤ ਨ ਪਾਈਆ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ॥ 
Cannot find its value, even by thousands of calculations; 
ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਇ ॥ 
If anyone lights such a lamp; 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਿਤ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥ 
O Nanak, he is released. ||4||7|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਤੁਧਨੋ ਿਨਵਣੁ ਮੰਨਣੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
People bow down to You and believe in Your name. 
ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥ 
With an offering of truth, one finds a place to sit. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
If a prayer is offered with truth and contentment; 
ਤਾ ਸੁਿਣ ਸਿਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਿਸ ॥੧॥ 



You; O Lord will hear it and call him  to sit close to You. ||1|| 
ਨਾਨਕ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥ 
O Nanak, no one returns empty-hand; 
ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Such is the court of the true Lord. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਪੋਤਾ ਕਰਮੁ ਪਸਾਉ ॥ 
Whatever I receive is my own doing. 
ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਾਉ ॥ 
Please bless this humble beggar. I beg with love. 
ਭਾਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਿਤਤੁ ਆਇ ॥ 
What you put in a pot, same comes out. 
ਧੁਿਰ ਤੈ ਛੋਡੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ॥੨॥ 
This comes from above after appraising. ||2|| 
ਿਜਿਨ ਿਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ॥ 
One, who created everything, does everything. 
ਅਪਨੀ ਕੀਮਿਤ ਆਪੇ ਧਰੈ ॥ 
He knows His value. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
The guru-willed realize God the sovereign Lord. 
ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥੩॥ 
He does not come, He does not go. ||3|| 
ਲੋਕੁ ਿਧਕਾਰੁ ਕਹੈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮਾਗਤ ਮਾਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
People curse the beggar; begging does not bring honor. 
ਸਹ ਕੀਆ ਗਲਾ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਤੈ ਤਾ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥੪॥੮॥ 
This happens at my Lord’s court; He asked me to say, so I 
said. ||4||8|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਬੰੂਦ ਬੰੂਦ ਮਿਹ ਸਾਗਰੁ ਕਵਣੁ ਬੁਝੈ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
The drop is in the ocean, and the ocean fills with drops. Who 
knows the mystery? 
ਉਤਭੁਜ ਚਲਤ ਆਿਪ ਕਿਰ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ 
He created the creation searching Him; he knows the reality. 
||1|| 
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ਐਸਾ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਈ ॥ 
If someone contemplates such wisdom; 
ਿਤਸ ਤੇ ਮੁਕਿਤ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Attains salvation doing so; 
ਿਦਨ ਮਿਹ ਰੈਿਣ ਰੈਿਣ ਮਿਹ ਿਦਨੀਅਰੁ ਉਸਨ ਸੀਤ ਿਬਿਧ ਸੋਈ ॥ 



The night after day, day after night; summer and winter; come 
by his doing! 
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 
No one knows His divine wisdom; without guru, no one 
understands it. ||2|| 
ਪੁਰਖ ਮਿਹ ਨਾਿਰ ਨਾਿਰ ਮਿਹ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥ 
The female in male, the male is in the female. Realize and tell 
me O wise man: 
ਧੁਿਨ ਮਿਹ ਿਧਆਨੁ ਿਧਆਨ ਮਿਹ ਜਾਿਨਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥੩॥ 
With knowledge in the mind, realize God by thinking; 
 O guru-willed; tell me God’s unspoken story. ||3|| 
ਮਨ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਮਿਹ ਮਨੂਆ ਪੰਚ ਿਮਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ 
The Light is in the mind, the light lights the mind controlling 
 the five passions through guru’s teachings O brother. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਜਨ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੯॥ 
Nanak admires those who intuitively say God through guru’s 
teaching. ||4||9|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਜਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
When He showers His blessing. 
ਤਾ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥ 
The ego is eliminated from the mind. 
ਸੋ ਸੇਵਿਕ ਰਾਮ ਿਪਆਰੀ ॥ 
That humble servant is very dear to the Lord. 
ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥ 
One, who contemplates guru’s teachings; ||1|| 
ਸੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
That humble servant of the Lord is pleasing to God; 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਜ ਛੋਿਡ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Worships God day and night; erasing ego he sings God’s 
praises. ||1||Pause|| 
ਧੁਿਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰਾ ॥ 
The divine music plays loud. 
ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਿਸ ਮੋਰਾ ॥ 
My mind is happy by the subtle essence of the Lord. 
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਸਮਾਇਆ ॥ 
Through the perfect guru, I am absorbed in truth. 
ਗੁਰੁ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Through the guru, I have found the Lord, the primal being. ||2|| 



ਸਿਭ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥ 
Guru’s teaching is the enticing sound, the Vedas and 
everything. 
ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਿਰਗਪਾਣੀ ॥ 
My mind is attuned to the Lord of the universe. 
ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ॥ 
He is my shrine of pilgrimage, fasting and austere self-
discipline. 
ਗੁਰ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 
Lord saves and carries across, those who meet the guru. ||3|| 
ਜਹ ਆਪੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
One, whose self-conceit and other concern is gone; 
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥ 
That servant serves guru’s feet. 
ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
The true guru, has eliminated my doubts. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥ 
Says Nanak, I realized God through guru’s teachings. ||4||10|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਛਾਦਨੁ ਭੋਜਨੁ ਮਾਗਤੁ ਭਾਗੈ ॥ 
He runs around, begging for clothes and food. 
ਖੁਿਧਆ ਦੁਸਟ ਜਲੈ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥ 
He the evil minded burns with hunger and will suffer in the 
world after. 
ਗੁਰਮਿਤ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਦੁਰਮਿਤ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥ 
He does not obey guru’s teachings; through evil thinking he 
loses his honor. 
ਗੁਰਮਿਤ ਭਗਿਤ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੧॥ 
Through guru’s teachings, only a few worship God. ||1|| 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਸਹਜ ਘਿਰ ਵਾਸੈ ॥ 
The real way of the Yogi is to live in peace. 
ਏਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਏਕੋ ਕਿਰ ਦੇਿਖਆ ਭੀਿਖਆ ਭਾਇ ਸਬਿਦ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He sees all equal. He becomes content through awns of guru’s 
teachings. ||1||Pause|| 
ਪੰਚ ਬੈਲ ਗਡੀਆ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ॥ 
The five bulls (elements) created the body the cart. 
ਰਾਮ ਕਲਾ ਿਨਬਹੈ ਪਿਤ ਸਾਰੀ ॥ 
It happens by God’s grace. 
ਧਰ ਤੂਟੀ ਗਾਡੋ ਿਸਰ ਭਾਿਰ ॥ 



When the axle breaks, the wagon falls and crashes. 
ਲਕਰੀ ਿਬਖਿਰ ਜਰੀ ਮੰਝ ਭਾਿਰ ॥੨॥ 
It falls apart, under heavy load. ||2|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ਜੋਗੀ ॥ 
Contemplate guru’s teachings O yogi; 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਣਾ ਸੋਗ ਿਬਓਗੀ ॥ 
See pain and pleasure, sorrow and separation alike. 
ਭੁਗਿਤ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Contemplate God’s name through guru’s teachings. 
ਅਸਿਥਰੁ ਕੰਧੁ ਜਪੈ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥੩॥ 
You shall live forever by reciting the formless Lord. ||3|| 
ਸਹਜ ਜਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥ 
Wear the loin-cloth of contentment and be free of 
entanglements. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲੂਟਾ ॥ 
You shall get rid of lust and anger through guru’s teachings. 
ਮਨ ਮਿਹ ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਹਿਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥ 
Let your mind be the ear rings and seek refuge of God the 
guru. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਜਨ ਤਰਣਾ ॥੪॥੧੧॥ 
O Nanak, worshipping God attains liberation. ||4||11|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Raamkalee, Third Mahalla, First House: 
ਸਤਜੁਿਗ ਸਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
In first age (satyug), everyone spoke the truth. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਭਗਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਈ ॥ 
In each and every home, everyone worshipped God. 
ਸਤਜੁਿਗ ਧਰਮੁ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਿਰ ॥ 
In the first age (Golden Age), faith stood on four legs. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਿਰ ॥੧॥ 
Only a few guru-willed realize God by contemplating. ||1|| 
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ ॥ 
In all four ages, God’s name is the essence. 
ਿਜ ਨਾਿਮ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮੁਕਿਤ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
One who recites God’s name attains salvation. No one 
 obtains God’s name without the guru. ||1||Pause|| 



ਤਰ੍ ੇਤੈ ਇਕ ਕਲ ਕੀਨੀ ਦੂਿਰ ॥ 
In the second age (Traytaa), one leg was removed. 
ਪਾਖੰਡੁ ਵਰਿਤਆ ਹਿਰ ਜਾਣਿਨ ਦੂਿਰ ॥ 
Hypocrisy became prevalent and people thought God was far 
away. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed realize by contemplating. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੨॥ 
Enshrining God’s name in the mind attains peace. 
ਦੁਆਪੁਿਰ ਦੂਜੈ ਦੁਿਬਧਾ ਹੋਇ ॥ 
In the third Age (Dwaapur), duality and double-mindedness 
arose. 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨੇ ਜਾਣਿਹ ਦੋਇ ॥ 
Deluded by doubt, they believed in duality. 
ਦੁਆਪੁਿਰ ਧਰਿਮ ਦੁਇ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ॥ 
In the third age, faith stood on two feet. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥੩॥ 
Those who became guru-willed; recited God’s name. ||3|| 
ਕਲਜੁਿਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਰਹਾਏ ॥ 
In today’s age (Kalyug), faith stands on one foot. 
ਇਕ ਪੈਿਰ ਚਲੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਏ ॥ 
It walks on one foot; enticed by the love of worldly pleasure. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਿਤ ਗੁਬਾਰੁ ॥ 
Love of worldly wealth and emotional attachment bring total 
darkness. 
ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥ 
Surrendering to the guru and reciting God’s name attains 
salvation. ||4|| 
ਸਭ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
Throughout the ages, there is only the one God. 
ਸਭ ਮਿਹ ਸਚੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
Among all; pervades one Lord no others. 
ਸਾਚੀ ਕੀਰਿਤ ਵਖਾਣੈ ਕੋਈ ॥੫॥ 
Praising the true  Lord, true peace is attained. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ  ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Only a few guru-willed recite God’s name. ||5|| 
ਸਭ ਜੁਗ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਊਤਮੁ ਹੋਈ ॥ 
Through all ages, God’s name is the highest of all. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 



Only a few guru-willed realize this. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥ 
One who recites God’s name is God’s humble devotee. 
ਨਾਨਕ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ ॥੬॥੧॥ 
O Nanak, in all ages God’s name obtains honor. ||6||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
Raamkalee, Fourth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥ 
If a fortunate is fortunate, he recites God’s name. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ 
Reciting God’s name he attains peace and merges in God 
reciting God. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥ 
O mortal guru-willed; worship God; 
ਿਹਰਦੈ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਹੋਵੈ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrining God in the mind through guru’s teachings 
 enlightens the mind through love. ||1||Pause|| 
ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰੁ ਕੀਆ ॥ 
The great giver is filled with diamonds, emeralds, rubies and 
pearls; 
ਿਜਸੁ ਵਡ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਵਡ ਮਸਤਿਕ ਿਤਿਨ ਗੁਰਮਿਤ ਕਿਢ ਕਿਢ ਲੀਆ ॥੨॥ 
The fortunate with preordained destiny takes them out through 
guru’s teachings. ||2|| 
ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਗੁਿਰ ਕਾਿਢ ਤਲੀ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥ 
Lord’s name is the jewel, the emerald, the ruby; the guru  
took out and showed me putting on his palm. 
ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਿਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਿਤਰ੍ਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ 
The unfortunate, self-willed did not see; it was hidden behind a 
straw. ||3|| 
ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
One with a pre-ordained destiny meets the guru and serves 
him. 
ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥ 
O Nanak, he obtains the jewel, the gem; he obtains 
 it through blessed guru’s teachings. ||4||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
Raamkalee, Fourth Mahalla: 



ਰਾਮ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ਹਿਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ॥ 
Meeting with God’s devotees I became happy listening to 
God’s sermon. 
ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਬੁਿਧ ਪਾਇ ॥੧॥ 
The filth of evil-will disappeared; I became 
 enlightened meeting devotee’s company. ||1|| 
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ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮੁ ਬੋਲਾਇ ॥ 
God’s devotees say God God through guru’s teachings. 
ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever hears and says God is liberated and looks adorable. 
||1||Pause|| 
ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਇ ॥ 
If someone has pre-ordained destiny; God unites him with His 
devotees. 
ਦਰਸਨੁ ਸੰਤ ਦੇਹੁ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਿਹ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O saint, be kind and visualize yourself to me  
that my poverty and pain go away. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨ ਸੁਖਾਇ ॥ 
Lord’s people are good and sublime; they do not appeal to the 
unfortunate. 
ਿਜਉ ਿਜਉ ਰਾਮ ਕਹਿਹ ਜਨ ਊਚੇ ਨਰ ਿਨੰਦਕ ਡੰਸੁ ਲਗਾਇ ॥੩॥ 
More the divine people say God, more the slanderers slander 
them. ||3|| 
ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਨਰ ਿਨੰਦਕ ਿਜਨ ਜਨ ਨਹੀ ਭਾਏ ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥ 
Cursed are the slanderers who do not like God’s friends and 
companions. 
ਸੇ ਹਿਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਿਜਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਭਾਇ ॥੪॥ 
Those who do not admire the guru are thieves, 
 they are turned away from God with black faces. ||4|| 
ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਿਰ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 
O God; be kind, I the humble am at Your refuge. 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥੫॥੨॥ 
I am Your child, You are my father O God. Be kind and unite 
Nanak with You. ||5||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raamkalee, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਿਤਨ ਊਪਿਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵੈ ॥ 
God’s devotees are His friends and honorable. He protects 
them by His grace. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰ੍ਭ ਭਾਏ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ॥੧॥ 
The guru-willed devotees please God; he unites them with him 
by His grace. ||1|| 
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ॥ 
O Lord, my mind longs to meet the humble servants of the 
Lord. 
ਅਿਮਉ ਅਿਮਉ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ਿਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The nectar of God’s essence tastes sweet;  
one drinks it in saint’s company. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਊਤਮ ਿਮਿਲ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ॥ 
God’s people His devotees are sacred; meeting them makes 
sacred. 
ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵੈ ॥੨॥ 
I am the slave of God’s slaves; my Lord is pleased with me. 
||2|| 
ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਰਦ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਵੈ ॥ 
The devotees who serve God whole-heartedly with love are 
fortunate. 
ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤੀ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਕੂੜੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 
One who talks too much without love is a liar, he obtains false 
rewards. ||3|| 
ਮੋ ਕਉ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਿਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ ॥ 
Be kind to me O life of the world; please let me touch saint’s 
feet. 
ਹਉ ਕਾਟਉ ਕਾਿਟ ਬਾਿਢ ਿਸਰੁ ਰਾਖਉ ਿਜਤੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਚਿੜ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥ 
I cut my head and put it on the path, where saints walk. ||4||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raamkalee, Fourth Mahalla: 
ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਜਨ ਿਮਲਿਦਆ ਿਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥ 
If I am fortunate; it does not take long to meet God’s devotees. 
ਹਿਰ ਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੰੁਟ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਤਤੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥ 
God’s servants are the pools full of nectar; the fortunate 
bathes in it. ||1|| 
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥ 
O Lord, let me work for the humble servants of the Lord. 
ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I carry water, wave fan and grind grain for them; I massage  
their feet and apply the dust of their feet to my forehead. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈਐ ॥ 



God’s devotees are the greatest who lead me to meet the 
guru. 
ਸਤਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਿਧਆਈਐ ॥੨॥ 
No one is as great as the guru; meeting the guru, I recite God. 
||2|| 
ਸਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ॥ 
Those who seek guru’s refuge, realize God. My Lord 
preserves their honor. 
ਇਿਕ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਹਿਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਿਜਉ ਬਗੁਲ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥ 
Some with their self-interest come and sit in  
front of the guru like a stork with eyes closed. ||3|| 
ਬਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਜਾਇ ਕਰੰਗ ਿਬਖੂ ਮੁਿਖ ਲਾਈਐ ॥ 
Associating with the low life like the stork and  
the crow is like feeding on a rotten corpse. 
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਹੰਸੁ ਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥ 
O God, unite Nanak with Your devotees that I become a swan. 
||4||4|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raamkalee, Fourth Mahalla: 
ਸਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਾਣ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
O guru, be kind, and unite me with God my beloved, support of 
my life. 
ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਇ ਲਗਹ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੧॥ 
I the slave fall at the guru’s feet; that showed me the way to 
realize God. ||1|| 
ਰਾਮ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
O God; God’s name pleases my mind. 
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹਿਰ ਸਖਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have no friend except God. God is my father mother and a 
friend. ||1||Pause|| 
ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਪਰ੍ਾਨ ਨ ਰਹਿਹ ਿਬਨੁ ਪਰ੍ੀਤਮ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਿਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥ 
I cannot live without my beloved even for a moment. 
 I will die without seeing Him o mother. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਏ ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
I the fortunate am blessed that I came to guru’s refuge; 
 meeting the guru I visualized God. ||2|| 
ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਬੂਝੈ ਮਿਨ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਪਉ ਜਪਾਇਆ ॥ 
I do not know or understand anyone else in my mind; I just 
recite God. 



ਨਾਮਹੀਣ ਿਫਰਿਹ ਸੇ ਨਕਟੇ ਿਤਨ ਘਿਸ ਘਿਸ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥ 
Those without God’s name are shameless. 
 They cut their nose rubbing on the ground. ||3|| 
ਮੋ ਕਉ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਾਿਲ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 
O Life of the world, save me O my Lord; I enshrined Your 
name in my heart. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥੪॥੫॥ 
Nanak is my perfect guru; I recite God’s name in his 
congregation. ||4||5|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Raamkalee, Fourth Mahalla: 
ਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਵਡਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
The guru the great giver is great primal being; meeting Him, 
God dwells in the mind. 
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥ 
The perfect guru gave me life; I recite God’s sacred name. ||1|| 
ਰਾਮ ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੰਿਠ ਧਾਰੇ ॥ 
O Lord, the guru taught me to recite God’s name with love. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਿਨ ਭਾਈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I listen and enjoy God’s discourse; I am fortunate. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਿਧਆਵਿਹ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਪਾਰੇ ॥ 
Millions of gods recite God but they cannot find Him; 
ਿਹਰਦੈ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮਾਗਿਹ ਿਰਿਧ ਮਾਗਿਹ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥ 
With sexual urge in the heart, they beg for beautiful women, 
 wealth and mystic powers spreading their hands. ||2|| 
ਹਿਰ ਜਸੁ ਜਿਪ ਜਪੁ ਵਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਖਉ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Singing and reciting God’s praises is a great deed O guru-
willed; remember this.   
ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥੩॥ 
With good fortune one recites God. God takes across the 
world ocean. ||3|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਿਨਕਿਟ ਿਨਕਿਟ ਹਿਰ ਜਨ ਹੈ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਕੰਿਠ ਜਨ ਧਾਰੇ ॥ 
God is close to His servant and His servant is close to Him. 
 The servant enshrines God in his mind. 
ਨਾਨਕ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ॥੪॥੬॥੧੮॥ 
O Nanak, God is my father and mother. God looks after his 
beloved child. ||4||6||18|| 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
Raag Raamkalee, Fifth Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥ 
O kind to the poor Lord; do not look for my merits and 
demerits. 
ਮਾਟੀ ਕਾ ਿਕਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਿਤ ਏਹੀ ॥੧॥ 
How can one wash the dirt O Lord? That is the state of a 
human being. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
O my mind; serve the guru and attain peace. 
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever you desire you get; pain shall not bother you 
anymore. ||1||Pause|| 
ਕਾਚੇ ਭਾਡੇ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਜੇ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਸਮਾਈ  
He creates and bestows honor on the earthen pots; His light 
abides inside. 
ਜੈਸਾ ਿਲਖਤੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਕਰਤੈ ਹਮ ਤੈਸੀ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥੨॥ 
Whatever He wrote from destiny; that is what I do. ||2|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਿਪ ਕੀਆ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 
He thinks that the body and mind is his; that keeps him coming 
and going. 
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮੋਿਹ ਅੰਧੁ ਲਪਟਾਣਾ ॥੩॥ 
He does not miss God who gave him these; 
 the blind is lost in emotional attachment. ||3|| 
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ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
He, who created you knows; how to reach the incomparable 
God’s abode. 
ਭਗਿਤ ਕਰੀ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
I the servant Nanak worship and sing God’s praise O God. 
||4||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਪਵਹੁ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਊਪਿਰ ਆਵਹੁ ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
Put your palms under his feet; serve him this way. 
ਆਪਸ ਤੇ ਊਪਿਰ ਸਭ ਜਾਣਹੁ ਤਉ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ॥੧॥ 
Think everyone better than you; then you attain peace in 
God’s court. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਐਸੀ ਕਥਹੁ ਕਹਾਣੀ ॥ 
O saints, contemplate such a sermon; 
ਸੁਰ ਪਿਵਤਰ੍  ਨਰ ਦੇਵ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਿਖਨੁ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



Reciting a little bit of God’s sermon makes gods, 
 human and demons sacred. ||1||Pause|| 
ਪਰਪੰਚੁ ਛੋਿਡ ਸਹਜ ਘਿਰ ਬੈਸਹੁ ਝੂਠਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Give up ill planned ideas and stay home in peace but do not 
lie; 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲਹੁ ਨਵੈ ਿਨਿਧ ਪਾਵਹੁ ਇਨ ਿਬਿਧ ਤਤੁ ਿਬਲੋਈ ॥੨॥ 
Meet the guru and obtain the priceless treasure. Churn the 
truth this way. ||2|| 
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਲਵ ਲਾਵਹੁ ਆਤਮੁ ਚੀਨਹੁ ਭਾਈ ॥ 
O guru-willed; eliminate doubt and search your soul with love 
O brother. 
ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਹਾਜਰੁ ਿਕਸੁ ਿਸਉ ਕਰਹੁ ਬੁਰਾਈ ॥੩॥ 
Know that God is near and ever-present.  
How can you become an  enemy with anyone? ||3|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਤਾ ਸਹਜੇ ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ॥ 
The way to salvation is found through the guru and realize 
God with ease. 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੇ ਜਨ ਿਜਨੀ ਕਿਲ ਮਿਹ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੪॥੨॥ 
Blessed are those who realize God in today’s age.  
Servant Nanak admires them. ||4||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਆਵਤ ਹਰਖ ਨ ਜਾਵਤ ਦੂਖਾ ਨਹ ਿਬਆਪੈ ਮਨ ਰੋਗਨੀ ॥ 
Coming does not please me, going does not bring me 
 pain, and any disease does not afflict my mind. 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤਉ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਿਬਓਗਨੀ ॥੧॥ 
I obtained eternal joy meeting the perfect guru and all my 
sorrows erased. ||1|| 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਹੈ ਮਨੁ ਜੋਗਨੀ ॥ 
This is how my mind is attached to God’s worship. 
ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਰੋਗੁ ਲੋਗੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ਤਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸ ਭੋਗਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Attachment, sorrow, disease and public opinion do not  
affect those, who enjoy saying God God God. ||1||Pause|| 
ਸੁਰਗ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਿਮਰਤ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਇਆਲ ਪਿਵਤਰ੍ ਅਲੋਗਨੀ ॥ 
The heaven, the land of dead and the amazing underworld are 
sacred. 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਭੰੁਚੈ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਿਰ ਗੁਨੀ ॥੨॥ 
Obeying God enjoys peace forever; wherever I look, I see 
virtuous God; ||2|| 
ਨਹ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨਾ ਤਹ ਅਕਾਰੁ ਨਹੀ ਮੇਦਨੀ ॥ 



There is no worldly power, no water or wind, no atmosphere or 
earth. 
ਸਿਤਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾ ਿਨਵਾਸਾ ਜਹ ਅਿਵਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗਮ ਧਨੀ ॥੩॥ 
Guru the yogi lives there, where unknowable and immortal 
God lives. ||3|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਕਾ ਧਨੁ ਸਭੁ ਹਿਰ ਕਾ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਿਕਆ ਗਨੀ ॥ 
Body, mind and wealth all belong to God; how can I describe 
God’s virtues? 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਿਰ ਖੋਈ ਹੈ ਅੰਭੈ ਅੰਭੁ ਿਮਲੋਗਨੀ ॥੪॥੩॥ 
Says Nanak, the guru destroyed my ego;  
I merged with him like water in water. ||4||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥ 
It is beyond the three qualities; mystics and seekers do not 
know her. 
ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਖਜਾਨੈ ॥੧॥ 
The safe full of jewels and nectar is in guru’s treasure. ||1|| 
ਅਚਰਜੁ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
It is amazing! It cannot be described. 
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is an unfathomable object, O brother! ||1||Pause|| 
ਮੋਲੁ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 
Its value cannot be estimated; what can anyone say? 
ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਜੋ ਪੇਖੈ ਿਤਸੁ ਬਿਣ ਆਵੈ ॥੨॥ 
I do not have the intellect to explain; one who realizes it knows 
it; ||2|| 
ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥ 
Only the Creator knows it; what can any poor creature do? 
ਆਪਣੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 
Only He knows his divine power; God’s stores are filled with it. 
||3|| 
ਐਸਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਮਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥ 
Tasting such nectar, the mind becomes satisfied and satiated. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥ 
Says Nanak, my hopes are fulfilled in guru’s refuge. ||4||4|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪਰ੍ਿਭ ਅਪਨੈ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥ 
God made me His own and defeated all my enemies. 



ਿਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੂਿਟਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ ॥੧॥ 
Those enemies, who robbed the world, have been arrested. 
||1|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 
The guru is my transcendent Lord. 
ਅਿਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ਨਾਉ ਜਪੀ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I enjoy countless pleasures of power and tasty delights  
by reciting Your name with my faith in You. ||1||Pause|| 
ਚੀਿਤ ਨ ਆਵਿਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਰਖਵਾਰਾ ॥ 
I do not think of anything else. God protects me. 
ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਰਹਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥ 
I am carefree with the support of God’s name. ||2|| 
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਮਿਲਓ ਸੁਖਦਾਈ ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤਾ ॥ 
I have become perfect meeting with the giver of peace; I lack 
nothing at all. 
ਤਤੁ ਸਾਰੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ॥੩॥ 
I really have obtained the highest state; it does not leave me 
anymore. ||3|| 
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਜੈਸਾ ਤੂ ਹੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 
I cannot describe what You are, O true unseen, infinite Lord; 
ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਅਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੫॥ 
Immeasurable, unfathomable and unmoving Lord O Nanak; 
He is my Lord. ||4||5|| 
 ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਿਬਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਜਾਿਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ  
You are wise; You are unchanging. You are my social class 
and honor. 
ਤੂ ਅਡੋਲੁ ਕਦੇ ਡੋਲਿਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥ 
You are unwavering. You never waver. Why do I worry? ||1|| 
ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥ 
You are the One and only Lord; 
ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥ 
You alone are the emperor. 
ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By Your grace, I found peace. ||1||Pause|| 
ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮਿਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 
You are the ocean full of pearls and I am Your swan to pick 
them. 
ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਿਤਲੁ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਭੰੁਚਹ ਸਦਾ ਿਨਹਾਲਾ ॥੨॥ 



You give without hesitation; I am fulfilled and content with it. 
||2|| 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤੁਮ ਿਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਿਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥ 
I am Your child, You are my father; You give me milk to drink. 
ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਿਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥ 
I play with You joyfully; You are forever the ocean of 
excellence. ||3|| 
ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਸੰਿਗ ਅਘਾਏ ॥ 
You are perfect; perfectly all-pervading; I am fulfilled with You 
as well. 
ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਲਤ ਿਮਿਲ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੬॥ 
I merged with You with ease; Nanak cannot describe it? ||4||6|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕਰ ਕਿਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜੁ ਨੈਨਹੁ ਮਾਥੈ ਵਜਿਹ ਰਬਾਬਾ ॥ 
Make your hands the cymbals, your eyes the tambourines,  
and your forehead the guitar to play. 
ਕਰਨਹੁ ਮਧੁ ਬਾਸੁਰੀ ਬਾਜੈ ਿਜਹਵਾ ਧੁਿਨ ਆਗਾਜਾ ॥ 
Let the sweet flute music resound in your ears and with your 
tongue sing the tune. 
ਿਨਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਮਨੂਆ ਨਾਚੈ ਆਣੇ ਘੂਘਰ ਸਾਜਾ ॥੧॥ 
Dance with your mind, moving hand around and shake your 
ankle bracelets. ||1||   
ਰਾਮ ਕੋ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ॥ 
This is the dance of the Lord. 
ਪੇਖੈ ਪੇਖਨਹਾਰੁ ਦਇਆਲਾ ਜੇਤਾ ਸਾਜੁ ਸੀਗਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The kind Lord watches all your make up and jewelry. 
||1||Pause|| 
ਆਖਾਰ ਮੰਡਲੀ ਧਰਿਣ ਸਬਾਈ ਊਪਿਰ ਗਗਨੁ ਚੰਦੋਆ ॥ 
The whole earth is the stage; sky is the canopy on top. 
ਪਵਨੁ ਿਵਚੋਲਾ ਕਰਤ ਇਕੇਲਾ ਜਲ ਤੇ ਓਪਿਤ ਹੋਆ ॥ 
The wind is the culture and life is created out of water. 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਿਰ ਪੁਤਰਾ ਕੀਨਾ ਿਕਰਤ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਆ ॥੨॥ 
He created the puppet uniting five elements. You got what you 
earned. ||2|| 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਜਰੇ ਚਰਾਗਾ ਚਹੁ ਕੰੁਟ ਭੀਤਿਰ ਰਾਖੇ ॥ 
The sun and the moon are the two lamps to give light in all 
four corners. 
ਦਸ ਪਾਤਉ ਪੰਚ ਸੰਗੀਤਾ ਏਕੈ ਭੀਤਿਰ ਸਾਥੇ ॥ 
The ten senses and five musicians are in one body. 



ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਹੋਇ ਭਾਵ ਿਦਖਾਵਿਹ ਸਭਹੁ ਿਨਰਾਰੀ ਭਾਖੇ ॥੩॥ 
They all put on their own show and speak their unique words. 
||3|| 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਿਨਰਿਤ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜੈ ਤੂਰਾ ॥ 
In each and every home there is dancing, day and night;  
in each and every home, they dance to the drumbeat. 
ਏਿਕ ਨਚਾਵਿਹ ਏਿਕ ਭਵਾਵਿਹ ਇਿਕ ਆਇ ਜਾਇ ਹੋਇ ਧੂਰਾ ॥ 
Some dance, some circle around; some come and some go 
reduced to dust. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਹੁਿਰ ਨ ਨਾਚੈ ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ॥੪॥੭॥ 
Says Nanak, one who meets the true guru, does not dance 
anymore. ||4||7|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਏਕ ਧੁਿਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥ 
God is one; His tune is one and sings only one song.  
ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਿਦਖਾਵੈ ਏਕੋ ਰਿਹਆ ਿਬਆਪੈ  
He lives in one place, there is only one way to go there; He 
alone lives there. 
ਏਕਾ ਸੁਰਿਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੈ ॥੧॥ 
Put your mind to one and serve one; He is realized through 
one guru. ||1|| 
ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥ 
Blessed is the singer, who sings His praises. 
ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
He recites and sings the praises of the Lord; 
ਛੋਿਡ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He gave up the entanglement and interest of the worldly 
pleasures. ||1||Pause|| 
ਪੰਚ ਬਿਜਤਰ੍  ਕਰੇ ਸੰਤੋਖਾ ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਲੈ ਚਾਲੈ ॥ 
He plays five instruments with seven tunes intuitively. 
ਬਾਜਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਿਜ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਬੀਗਾ ਘਾਲੈ ॥ 
He plays the instruments with ease and does not go out of 
tune. 
ਫੇਰੀ ਫੇਰੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੰਿਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥ 
If he follows guru’s teachings; he does not wander in circle 
again. ||2|| 
ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਜਾਿਣ ਹਦੂਰੇ ॥ 
He plays his pawns to realize God close by. 



ਘੂੰਘਰ ਖੜਕੁ ਿਤਆਿਗ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
He gives up the filthy sounding ankle bells. 
ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਿਦਖਾਵੈ ਭਾਵੈ ॥ 
He is in peace and content and appeals to all. 
ਏਹੁ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 
Such a dancer does not take birth again. ||3|| 
ਜੇ ਕੋ ਅਪਨੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥ 
If anyone is pleasing to his Lord; 
ਕੋਿਟ ਮਿਧ ਏਹੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 
He sings God’s praises among millions. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੀ ਜਾਵਉ ਟੇਕ ॥ 
He takes shelter of devotee’s company. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਏਕ ॥੪॥੮॥ 
Says Nanak, he sings only God’s praises. ||4||8|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ ॥ 
Some say Raam Raam and some say Khuda. 
ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਿਹ ॥੧॥ 
Some serve Him as the owner of the world others as ‘Allaah’. 
||1|| 
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥ 
He is the cause of causes, the generous Lord. 
ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਰਹੀਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He showers His grace and mercy on us. ||1||Pause|| 
ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਿਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਇ ॥ 
Some bathe at shrines and some make the pilgrimage to 
Mecca. 
ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਿਸਰੁ ਿਨਵਾਇ ॥੨॥ 
Some perform worship services, some bow their heads in 
prayer. ||2|| 
ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਦ ਕੋਈ ਕਤੇਬ ॥ 
Some read Vedas, and some Quran. 
ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ ॥੩॥ 
Some wear blue robes and some wear white. ||3|| 
ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕੁ ਕੋਈ ਕਹੈ ਿਹੰਦੂ ॥ 
Some call themselves Muslim, some call themselves Hindu. 
ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਿਭਸਤੁ ਕੋਈ ਸੁਰਿਗੰਦੂ ॥੪॥ 
Some yearn for paradise and others long for heaven. ||4|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 



Says Nanak, one who realizes God’s command; 
ਪਰ੍ਭ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਿਤਿਨ ਭੇਦੁ ਜਾਤਾ ॥੫॥੯॥ 
Finds the secret of his Lord; ||5||9|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਪਵਨੈ ਮਿਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ 
The wind merges in the wind. 
ਜੋਤੀ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਿਲ ਜਾਇਆ ॥ 
The light blends in the light. 
ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥ 
The dust becomes dust with the dust. 
ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ॥੧॥ 
What is the fate of the one who cries without reason? ||1|| 
ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥ 
Who has died? O people, who has died? 
ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O all knowing people; sit together and contemplate  
that the poor soul has departed. ||1||Pause|| 
ਅਗਲੀ ਿਕਛੁ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ॥ 
No one knows what happens after death. 
ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਿਭ ਊਿਠ ਿਸਧਾਈ ॥ 
The one who is crying will also get up and depart. 
ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਧ ॥ 
Mortal beings are bound by the bonds of doubt and 
attachment. 
ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ ॥੨॥ 
When life becomes a dream, the blind man babbles and 
grieves in vain. ||2|| 
ਇਹੁ ਤਉ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥ 
The Creator created this creation. 
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਿਮ ਅਪਾਿਰ ॥ 
Everyone comes and goes by God’s infinite command. 
ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ 
No one dies; no one is capable of dieing. 
ਨਹ ਿਬਨਸੈ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹੋਗੁ ॥੩॥ 
The soul does not perish; it is imperishable. ||3|| 
ਜੋ ਇਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਿਹ ॥ 
That which is known, does not exist. 
ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I praise the one who knows all. 



ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
Says Nanak, the guru has dispelled my doubt. 
ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥ 
No one dies; no one comes or goes. ||4||10|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥ 
Recite the name of the Lord of the universe, the Lord of the 
world. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸਮਿਰ ਤੂ ਜੀਵਿਹ ਿਫਿਰ ਨ ਖਾਈ ਮਹਾ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name you live forever; death cannot consume 
you. ||1||Pause|| 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਆਇਓ ॥ 
He came in this life wandering though millions of lifes. 
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ਬਡੈ ਭਾਿਗ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 
By great fortune I found the company of devotees. ||1|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥ 
Without the perfect guru, no one is saved. 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ 
Grandfather Nanak says this after reflecting. ||2||11|| 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
Raag Raamkalee, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਚਾਿਰ ਪੁਕਾਰਿਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਿਹ ॥ 
The four Vedas proclaim it, but you don’t believe them. 
ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਿਹ ॥ 
The six Shaastras also say the same thing. 
ਦਸ ਅਸਟੀ ਿਮਿਲ ਏਕੋ ਕਿਹਆ ॥ 
The eighteen Puraanas all speak of one God. 
ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦੁ ਨ ਲਿਹਆ ॥੧॥ 
Even so, the Yogi does not understand this mystery. ||1|| 
ਿਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥ 
The divine instrument plays the incomparable tune. 
ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is intoxicated O yogi; ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਵਿਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ॥ 
In the first age (satyug), He established the village of truth. 
ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਮਿਹ ਿਕਛੁ ਭਇਆ ਦੁਤੇੜਾ ॥ 



In the second Age (Traytaa Yug), things began to decline. 
ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਿਧ ਸਮਾਇਆ ॥ 
In the third age (Dwaapur Yug), half of it was gone. 
ਏਕੁ ਰਿਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 
When one recites one God in today’s age; he realizes God. 
||2|| 
ਏਕੈ ਸੂਿਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥ 
The beads are strung on one thread. 
ਗਾਠੀ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਤਣੀਏ ॥ 
With many knots in many ways; 
ਿਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਭਾਇ ॥ 
The beads of rosary are counted many ways with love. 
ਿਖੰਿਚਆ ਸੂਤੁ ਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥ 
When the thread is pulled out, the beads fall in one pile. ||3|| 
ਚਹੁ ਮਿਹ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥ 
Throughout the four ages, there is only one way to realize 
God; 
ਤਹ ਿਬਖੜੇ ਥਾਨ ਅਿਨਕ ਿਖੜਕੀਆ ॥ 
It is a difficult place, with several windows. 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥ 
Searching and searching, he comes to Lord’s door. 
ਤਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 
Then, O Nanak, the Yogi attains his destiny. ||4|| 
ਇਉ ਿਕੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥ 
Thus, the divine instrument plays the incomparable tune; 
ਸੁਿਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਿਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨॥ 
Listening to it, Yogi’s mind enjoys it. ||1||Second Pause||1||12|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤਾਗਾ ਕਿਰ ਕੈ ਲਾਈ ਿਥਗਲੀ ॥ 
The body is a patch-work of threads. 
ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਤੀ ॥ 
The muscles are stitched together with the needles of bones. 
ਅੰਭੈ ਕਾ ਕਿਰ ਡੰਡਾ ਧਿਰਆ ॥ 
The Lord has erected a pillar of water. 
ਿਕਆ ਤੂ ਜੋਗੀ ਗਰਬਿਹ ਪਿਰਆ ॥੧॥ 
O Yogi, what are you proud of? ||1|| 
ਜਿਪ ਨਾਥੁ ਿਦਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥ 
Recite God day and night. 
ਤੇਰੀ ਿਖਥੰਾ ਦੋ ਿਦਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



The patched coat shall last for only a few days. ||1||Pause|| 
ਗਹਰੀ ਿਬਭੂਤ ਲਾਇ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ॥ 
Smearing ashes on your body, you sit in a trance. 
ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰ੍ ਾ ਧਾਰੀ ॥ 
You wear the ear rings of mine and yours. 
ਮਾਗਿਹ ਟੂਕਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
You beg for bread, but you are not satisfied. 
ਨਾਥੁ ਛੋਿਡ ਜਾਚਿਹ ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 
Abandoning Lord, you beg from others; you should be 
ashamed. ||2|| 
ਚਲ ਿਚਤ ਜੋਗੀ ਆਸਣੁ ਤੇਰਾ ॥ 
Your mind is restless O Yogi, as you sit in your Yogic 
postures. 
ਿਸੰਙੀ ਵਾਜੈ ਿਨਤ ਉਦਾਸੇਰਾ ॥ 
You blow your horn, but still feel sad. 
ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀ ਤੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥ 
You do not understand God the guru. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥ 
Again and again, you will come and go. ||3|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਆ ਨਾਥੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ॥ 
Whoever God is kind to; 
ਰਹਰਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
I offer my prayer to him the guru the Lord of the world. 
ਨਾਮੈ ਿਖੰਥਾ ਨਾਮੈ ਬਸਤਰੁ ॥ 
God’s name is my patched coat and a robe. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਆ ਅਸਿਥਰੁ ॥੪॥ 
O servant Nanak, the Yogi became immortal. ||4|| 
ਇਉ ਜਿਪਆ ਨਾਥੁ ਿਦਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥ 
One who recites God this way? 
ਹੁਿਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰੁ ਗੋਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥੧੩॥ 
Finds the guru, the Lord of the world, in this life! ||1||Second 
Pause||2||13|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸੋਈ ॥ 
He is the Creator, the cause of causes; 
ਆਨ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥ 
I do not see any other at all. 
ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 
My Lord the master is wise and all-knowing. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲਆ ਰੰਗੁ ਮਾਨਾ ॥੧॥ 
The guru-willed finds and enjoys His love. ||1|| 
ਐਸੋ ਰੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ॥ 
Such is the sweet, subtle essence of the Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਨੈ ਿਵਰਲੈ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Only a few guru-willed realize it. ||1||Pause|| 
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥ 
God’s light is pure and His name is sacred. 
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ਪੀਵਤ ਅਮਰ ਭਏ ਿਨਹਕਾਮ ॥ 
Drinking it one becomes immortal and free of desire. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
The body and mind are soothed and the fire is extinguished. 
ਅਨਦ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥ 
The worldly being became joyful. ||2|| 
ਿਕਆ ਦੇਵਉ ਜਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥ 
What can I offer You O Lord? Everything belongs to You. 
ਸਦ ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰਾ ॥ 
I praise You forever, hundreds of thousands of times. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਸਾਿਜਆ ॥ 
You created my body mind and soul. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚੁ ਿਨਵਾਿਜਆ ॥੩॥ 
By guru’s grace, this lowly being is honored. ||3|| 
ਖੋਿਲ ਿਕਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥ 
Opening the door, You called me to Your abode. 
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥ 
As You are, so You revealed to me. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਪੜਦਾ ਤੂਟਾ ॥ 
Says Nanak, the veil is lifted. 
ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂ ਮੈ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ॥੪॥੩॥੧੪॥ 
I am Yours and You are enshrined in my mind. ||4||3||14|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥ 
He put His servant to His service. 
ਅਿੰਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮੁਿਖ ਦੇਵ ॥ 
God gave me the sacred name to recite. 
ਸਗਲੀ ਿਚੰਤਾ ਆਿਪ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
He eliminated all worries. 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 



I praise that guru forever. ||1|| 
ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥ 
The guru has perfectly resolved my affairs. 
ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru played the divine music. ||1||Pause|| 
ਮਿਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥ 
His glory is profound and unfathomable. 
ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਦੇਇ ਿਜਸੁ ਧੀਰ ॥ 
Whom He blesses, becomes content; 
ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਇ ॥ 
Whoever’s bonds God cuts. 
ਸੋ ਨਰੁ ਬਹੁਿਰ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥ 
That person does not take birth again. ||2|| 
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਆਪ ॥ 
One who has God dwelling inside? 
ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ ॥ 
Is not touched by pain and sorrow 
ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਿਤਸੁ ਪਾਲੈ ਪਿਰਆ ॥ 
He has God the jewel the gem in his lap. 
ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਓਹੁ ਜਨੁ ਲੈ ਤਿਰਆ ॥੩॥ 
He swims across the ocean world along with his family. ||3|| 
ਨਾ ਿਕਛੁ ਭਰਮੁ ਨ ਦੁਿਬਧਾ ਦੂਜਾ ॥ 
He has no doubt, double-mindedness or duality. 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ॥ 
He worships only one formless Lord. 
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲ ॥ 
Wherever I look, I see the kind Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਰਸਾਲ ॥੪॥੪॥੧੫॥ 
Says Nanak, I found the taste worthy God. ||4||4||15|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥ 
Ego is eliminated from my body. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਲਗੀ ਿਪਆਰੀ ॥ 
The will of God is dear to me. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਮੀਠਾ ॥ 
Whatever He does, tastes sweet to my mind. 
ਤਾ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠਾ ॥੧॥ 
Then, I saw this amazing play. ||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਇ ॥ 



Now, I know that my demons are gone. 
ਬੁਿਝ ਗਈ ਿਤਰ੍ਸਨ ਿਨਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਲੀਓ ਸਮਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My thirst is quenched and my attachment is dispelled.  
The perfect guru taught me so; ||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਿਖਓ ਗੁਿਰ ਸਰਨਾ ॥ 
By his grace the guru took me in his refuge. 
ਗੁਿਰ ਪਕਰਾਏ ਹਿਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥ 
The guru has attached me to  Lord’s feet. 
ਬੀਸ ਿਬਸੁਏ ਜਾ ਮਨ ਠਹਰਾਨੇ ॥ 
When the mind is totally content; 
ਗੁਰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਏਕੈ ਹੀ ਜਾਨੇ ॥੨॥ 
One sees the guru and the supreme Lord one and the same. 
||2|| 
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਹਮ ਿਤਸ ਕੇ ਦਾਸ ॥ 
Whoever did so, I am his slave. 
ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਿਨਵਾਸ ॥ 
My God dwells in all. 
ਨਾ ਕੋ ਦੂਤੁ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥ 
I have no enemies, no adversaries. 
ਗਿਲ ਿਮਿਲ ਚਾਲੇ ਏਕੈ ਭਾਈ ॥੩॥ 
I walk hand in hand, like brothers, with all. ||3|| 
ਜਾ ਕਉ ਗੁਿਰ ਹਿਰ ਦੀਏ ਸੂਖਾ ॥ 
Whom the guru, the Lord, blesses with peace; 
ਤਾ ਕਉ ਬਹੁਿਰ ਨ ਲਾਗਿਹ ਦੂਖਾ ॥ 
Does not suffer pain anymore; 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
He looks after everyone. 
ਨਾਨਕ ਰਾਤਉ ਰੰਿਗ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥੫॥੧੬॥ 
Nanak is imbued with love of the Lord of the world. ||4||5||16|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਿਹਤ ॥ 
You read the scriptures including translation. 
ਿਹਰਦੈ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਪੂਰਨ ਰਹਤ ॥ 
But you do not miss God devotionally. 
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਕਿਰ ਲੋਕ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ॥ 
You preach others. 
ਅਪਨਾ ਕਿਹਆ ਆਿਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ 
But you do not practice what you preach. ||1|| 
ਪੰਿਡਤ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ਪੰਿਡਤ ॥ 



O scholar; contemplate the Vedas. 
ਮਨ ਕਾ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਨਵਾਿਰ ਪੰਿਡਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Eradicate anger from your mind, O scholar; ||1||Pause|| 
ਆਗੈ ਰਾਿਖਓ ਸਾਲ ਿਗਰਾਮੁ ॥ 
You place your stone god in front of you. 
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ਮਨੁ ਕੀਨੋ ਦਹ ਿਦਸ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥ 
Your mind wanders in ten directions. 
ਿਤਲਕੁ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਇ ॥ 
You apply a ceremonial mark and touch its feet. 
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 
You teach others but you do bad deeds. ||2|| 
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਅਰੁ ਆਸਣੁ ਧੋਤੀ ॥ 
You perform six religious rituals and sit wearing your loin-cloth. 
ਭਾਗਿਠ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪੜੈ ਿਨਤ ਪੋਥੀ ॥ 
In the homes of the wealthy, you read the scriptures. 
ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਿਬਭੂਤ ॥ 
You recite rosary and beg awns. 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਕੋਇ ਨ ਤਿਰਓ ਮੀਤ ॥੩॥ 
No one has ever been saved this way O friend. ||3|| 
ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 
He who practices guru`s teachings is a scholar. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਕੀ ਓਸੁ ਉਤਰੀ ਮਾਇ ॥ 
The worldly wealth of the three qualities leaves him. 
ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
Reciting God is as good as reciting four Vedas. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਇ ॥੪॥੬॥੧੭॥ 
Nanak seeks His sanctuary. ||4||6||17|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਿਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਿਹ ਨੇਿਰ ॥ 
No trouble comes near him; 
ਅਿਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਿਰ ॥ 
The whole worldly wealth becomes his slave. 
ਅਿਨਕ ਪਾਪ ਤਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥ 
All sins are his water-carriers; 
ਜਾ ਕਉ ਮਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 
He is blessed by the Creator; ||1|| 
ਿਜਸਿਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥ 
One who has Lord`s blessing. 



ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
All his deeds are fulfilled. ||1||Pause|| 
ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕਉਨੁ ॥ 
One who is protected by the Creator; no one can harm him; 
ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨੁ ॥ 
Even an ant can conquer the whole world. 
ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ ॥ 
His glory is endless; how can I describe it? 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥ 
I admire Him and touch his feet. ||2|| 
ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਤਪੁ ਿਧਆਨੁ ॥ 
He performs worship, austerities and meditation; 
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦਾਨੁ ॥ 
He gives awns to many in many ways. 
ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਕਿਲ ਮਿਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
He who is approved by God in today`s age is the real devotee. 
ਜਾ ਕਉ ਠਾਕੁਿਰ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 
Whom God blesses with honor; ||3|| 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਭਏ ਪਰ੍ਗਾਸ ॥ 
He is enlightened in devotee`s company. 
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਸ ਿਨਵਾਸ ॥ 
He finds peace and his desires are fulfilled. 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ਿਬਸਾਸ ॥ 
The perfect guru has blessed him with confidence. 
ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
Nanak is the slave of His slaves. ||4||7||18|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ 
Don’t blame others; 
ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥ 
As you sow, so shall you reap? 
ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥ 
You are entangled by your actions. 
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥੧॥ 
You come and go entangled in worldly wealth. ||1|| 
ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ ॥ 
The saints know this reality. 
ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Enlightenment comes through guru`s teachings. ||1||Pause|| 



ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਿਮਿਥਆ ਿਬਸਥਾਰ ॥ 
Body, wealth, spouse are all temporary; 
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਨਹਾਰ ॥ 
Horses and elephants will pass away. 
ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਿਭ ਕੂਰ ॥ 
Power, pleasure and beauty are all false. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਹੋਇ ਜਾਸੀ ਧੂਰ ॥੨॥ 
Without God`s name, all will turn to dust. ||2|| 
ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਬਾਿਦ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
The egotistic people are deluded by doubt. 
ਸੰਿਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ ॥ 
This entire creation does not go with you. 
ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਿਹ ਦੇਹ ਿਬਰਧਾਨੀ ॥ 
Through pleasure and pain, the body grows old. 
ਸਾਕਤ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਿਬਹਾਨੀ ॥੩॥ 
The faithless spend their life this way. ||3|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਿਲ ਮਾਿਹ ॥ 
God`s name is sacred in today`s age. 
ਏਹੁ ਿਨਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਿਹ ॥ 
This treasure is obtained from God`s devotees. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਿਵਦੁ ਿਜਸੁ ਤੂਠਾ ॥ 
O Nanak, whoever the guru is kind to; 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਿਤਨ ਹੀ ਡੀਠਾ ॥੪॥੮॥੧੯॥ 
He sees God in everbody. ||4||8||19|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਹ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥ 
The divine wisdom is realized and divine music plays. 
ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥ 
The infinite divine music is amazingly joyful. 
ਕੇਲ ਕਰਿਹ ਸੰਤ ਹਿਰ ਲੋਗ ॥ 
The saintly people play there with the Lord. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਿਨਰਜੋਗ ॥੧॥ 
They remain totally detached, absorbed in the supreme Lord. 
||1|| 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ॥ 
It is the place of peace and joy. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਬੈਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They sing God`s praises in devotee`s company; they suffer 
 no disease, sorrow or birth and death. ||1||Pause|| 



ਊਹਾ ਿਸਮਰਿਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥ 
Only God`s name is recited there. 
ਿਬਰਲੇ ਪਾਵਿਹ ਓਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥ 
Only a few find that place to rest. 
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Love is their food and singing God`s praises is their resolve. 
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ਿਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ਬੇਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ 
They become immortal. ||2|| 
ਿਡਿਗ ਨ ਡੋਲੈ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵੈ ॥ 
No one wavers, or goes anywhere. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕੋ ਇਹੁ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥ 
By guru’s grace, only a few find this place. 
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥ 
They are not touched by doubt, fear, attachment or worldly 
wealth. 
ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲ ॥੩॥ 
They get in trance by God’s grace. ||3|| 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 
He has no end or limit of His creation. 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 
He is hidden and he is in the creation. 
 ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੁਆਦੁ ॥ 
One who enjoys the taste of reciting God? 
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥੪॥੯॥੨੦॥ 
O Nanak, his amazing divine state cannot be explained. 
||4||9||20|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਭੇਟਤ ਸੰਿਗ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਚਿਤ ਆਇਆ ॥ 
Meeting with devotee’s company, I recite God. 
ਸੰਗਿਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥ 
I attain contentment in their company. 
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥ 
I put my forehead on saint’s feet. 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਉਤ ॥੧॥ 
I humbly bow to the saints many times. ||1|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥ 
This mind praises the saints; 
ਜਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



I obtained peace in their refuge; they protected me by their 
grace. ||1||Pause|| 
ਸੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 
I wash the feet of the saints  and drink that water. 
ਸੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਜੀਵਾ ॥ 
I live by seeing saint’s face. 
ਸੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਆਸ ॥ 
My mind rests its hopes in the saints. 
ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਰਾਿਸ ॥੨॥ 
The saints are my true wealth. ||2|| 
ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਿਖਆ ਪੜਦਾ ॥ 
The saints have covered my sins. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੋਿਹ ਕਬਹੂ ਨ ਕੜਦਾ ॥ 
By the grace of the saints, I am no longer bothered. 
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਦੀਆ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
The kind Lord blessed me with saints’ congregation. 
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 
The helpful saints became kind to me. ||3|| 
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
My thinking, intellect and wisdom have been enlightened. 
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 
The Lord is profound, unfathomable, infinite, the treasure of 
virtue. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
He cherishes all beings. 
ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥ 
Nanak is content seeing the saints. ||4||10||21|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਗਰ੍ਹੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥ 
Power wealth and property are of no use to those who worship 
You. 
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਿਬਖੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥ 
The corrupt worldly entanglements are of no use to those who 
worship You. 
ਇਸਟ ਮੀਤ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ ॥ 
Brothers of the same faith and friends, all can be cheated. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਗ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥੧॥ 
But God’s name goes with you. ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥ 



Sing the praises of God’s name. Reciting God preserves your 
honor. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਜਮੁ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God the devil of death does not touch you. 
||1||Pause|| 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸਗਲ ਿਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥ 
Without the Lord, all deeds are useless. 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ ॥ 
Gold, silver and wealth are just dust. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਾਿਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥ 
Reciting God’s name attains happiness. 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥ 
Here and hereafter, you shall be happy. ||2|| 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥ 
All elder are tired of trying. 
ਿਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ॥ 
Worldly wealth does not fulfill the hope of anyone in the end. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
Only a few recite God. 
ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥੩॥ 
Their desire is fulfilled. ||3|| 
ਹਿਰ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
God’s name is the support of His devotees. 
ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
The saints have conquered this priceless human life. 
ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Whatever Lord’s saint does, is approved by God. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥ 
Slave Nanak praises him. 
 ||4||11||22|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਿਸੰਚਿਹ ਦਰਬੁ ਦੇਿਹ ਦੁਖੁ ਲੋਗ ॥ 
You gather wealth by hurting others. 
ਤੇਰੈ ਕਾਿਜ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ ॥ 
It is of no use to you; it was meant for others. 
ਕਿਰ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਿਹ ਅੰਧ ॥ 
You blindly do egotistic deeds. 
ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਤੂ ਆਗੈ ਬੰਧ ॥੧॥ 
You will be tied by the chains of the devil of death hereafter. 



||1|| 
ਛਾਿਡ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥ 
Give up your feeling bad of others, you fool! 
ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਿਤ ਮੂੜੇ ॥ 
You only live here for a night, you fool! 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਤੇ ਤੈ ਉਿਠ ਚਲਨਾ ॥ 
You are intoxicated with worldly wealth; you are going to go 
soon. 
ਰਾਿਚ ਰਿਹਓ ਤੂ ਸੰਿਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are seeing a dream. ||1||Pause|| 
ਬਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਬਾਿਰਕੁ ਅੰਧ ॥ 
In his childhood, the child is ignorant. 
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ ॥ 
In the full of youth, he commits sins. 
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ਿਤਰ੍ਤੀਅ ਿਬਵਸਥਾ ਿਸੰਚੇ ਮਾਇ ॥ 
In the third stage of life, he gathers the worldly wealth. 
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਛੋਿਡ ਚਿਲਓ ਪਛੁਤਾਇ ॥੨॥ 
When he grows old, he leaves all this behind and departs 
regretting. ||2|| 
ਿਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦਰ੍ੁਲਭ ਦੇਹ ॥ 
Obtained this human life after a long time; 
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥ 
Without God’s name, it is reduced to dust. 
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਬੁਰੀ ॥ 
It is worse than an animal, a demon or a fool. 
ਿਤਸਿਹ ਨ ਬੂਝੈ ਿਜਿਨ ਏਹ ਿਸਰੀ ॥੩॥ 
It does not realize the one who made it. ||3|| 
ਸੁਿਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲ ॥ 
Listen O man; the Creator, Lord of the universe, Lord of the 
world; 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 
Merciful to the meek, is always kind. 
ਤੁਮਿਹ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਟਕਿਹ ਬੰਧ ॥ 
If You free the human, then only his bonds will be broken. 
ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥ 
O Nanak, please unite me with You in the blind world. 
||4||12||23|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 



ਕਿਰ ਸੰਜੋਗੁ ਬਨਾਈ ਕਾਿਛ ॥ 
He created this body by His grace; 
ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਰਿਹਓ ਇਆਨਾ ਰਾਿਚ ॥ 
The ignorant fool is enticed by it. 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੈ ਿਨਤ ਸਾਿਰ ਸਮਾਰੈ ॥ 
He cherishes it and constantly takes care of it. 
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਊਿਠ ਿਸਧਾਰੈ ॥੧॥ 
In the end he gets up and goes away. ||1|| 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਪਰਾਨੀ ॥ 
O mortal, everything is false without God’s name. 
ਗੋਿਵਦ ਭਜਨ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ਸੰਿਗ ਰਾਤੇ ਤੇ ਸਿਭ ਮਾਇਆ ਮੂਠੁ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is involved with others, than worshipping God;  
worldly wealth is all false. ||1||Pause|| 
ਤੀਰਥ ਨਾਇ ਨ ਉਤਰਿਸ ਮੈਲੁ ॥ 
Bathing at shrines, does not wash away the filth. 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਿਭ ਹਉਮੈ ਫੈਲੁ ॥ 
Religious rituals and good deeds are all just egotistic displays. 
ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਗਿਤ ਨਹੀ ਹੋਇ ॥ 
Serving others does not attain salvation. 
ਨਾਮ ਿਬਹੂਣੇ ਚਲਸਿਹ ਰੋਇ ॥੨॥ 
Without God’s name, they shall depart weeping. ||2|| 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਟੂਟਿਸ ਪਟਲ ॥ 
Without Lord’s name, the veil is not lifted. 
ਸੋਧੇ ਸਾਸਤਰ੍  ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਗਲ ॥ 
I have studied all Shaastras and Simritees. 
ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਜਪਾਏ ॥ 
He whom God inspires; recites God’s name. 
ਸਗਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸੂਿਖ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 
He obtains all fruits and merges in peace. ||3|| 
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਰਾਖਹੁ ਆਿਪ ॥ 
O savior Lord, please save me! 
ਸਗਲ ਸੁਖਾ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮਰੈ ਹਾਿਥ ॥ 
All peace and comforts are in Your Hand. 
ਿਜਤੁ ਲਾਵਿਹ ਿਤਤੁ ਲਾਗਹ ਸੁਆਮੀ ॥ 
As you attach me, so I do O Lord; 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥ 
O Nanak, the Lord knows all. ||4||13||24|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾ ॥ 



Whatever He does makes me happy. 
ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਤੀਆਨਾ ॥ 
The ignorant mind is satisfied in the company of devotees. 
ਡੋਲਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ਠਹਰਾਇਆ ॥ 
Now, it does not waver anymore; 
ਸਿਤ ਮਾਿਹ ਲੇ ਸਿਤ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ 
Truth has merged with truth. ||1|| 
ਦੂਖੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥ 
Pain is gone and all illness is gone. 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਮਨ ਮਿਹ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕਾ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I accepted God’s will and obtained company of divine person. 
||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਰਬ ਿਨਰਮਲਾ ॥ 
All is pure; all is sacred. 
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਭਲਾ ॥ 
Whatever He does is good. 
ਜਹ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਮੁਕਿਤ ਥਾਨੁ ॥ 
Wherever He keeps me, is the place of liberation for me. 
ਜੋ ਜਪਾਏ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 
God makes me to recite His name. ||2|| 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਿਹ ॥ 
Where God’s devotee goes is as good as going to sixty-eight  
shrines. 
ਤਹ ਬੈਕੰੁਠੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਉਚਰਿਹ ॥ 
Wherever one recites God is heaven. 
ਸਰਬ ਅਨੰਦ ਜਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 
Visualizing him attains eternal peace. 
ਰਾਮ ਗੁਣਾ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹਿਰ ਗਾਈਐ ॥੩॥ 
I sing and recite God’s praises forever. ||3|| 
ਆਪੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਹਆ ਿਬਆਿਪ ॥ 
The Lord is pervading in each and every heart. 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਗਟ ਪਰਤਾਪ ॥ 
The kind Lord is realized by His grace. 
ਕਪਟ ਖੁਲਾਨੇ ਭਰ੍ਮ ਨਾਠੇ ਦੂਰੇ ॥ 
His mind opens up and the doubt goes away. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥ 
Nanak has met with the perfect guru. ||4||14||25|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ॥ 



Millions of meditations and austerities rest in him; 
ਿਰਿਧ ਬੁਿਧ ਿਸਿਧ ਸੁਰ ਿਗਆਨ ॥ 
Along with wealth, wisdom, mysticism and divine knowledge; 
ਅਿਨਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸੈ ॥ 
He enjoys various beautiful forms, pleasures and delicacies; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਨਮਖ ਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥੧॥ 
The guru-willed enshrines God’s name in the mind. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Such is the greatness of reciting the name of God. 
ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Its value cannot be described. ||1||Pause|| 
ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਿਤ ਪੂਰਾ ॥ 
He is brave, patient and wise; 
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ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਧੁਿਨ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 
He is intuitively in trance, profound and unfathomable. 
ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ ॥ 
He is liberated forever and all his affairs are resolved; 
ਜਾ ਕੈ ਿਰਦੈ ਵਸੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ॥੨॥ 
In whose mind abides God’s name. ||2|| 
ਸਗਲ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਅਰੋਗ ॥ 
He is totally peaceful, blissful and healthy; 
ਸਮਦਰਸੀ ਪੂਰਨ ਿਨਰਜੋਗ ॥ 
He is impartial and completely detached. 
ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਡੋਲੈ ਕਤ ਨਾਹੀ ॥ 
He does not come or go, he never wavers; 
ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੩॥ 
God’s name abides in his mind. ||3|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
God is kind to the poor; He is the Lord of the world the Lord of 
the universe. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ਿਚੰਦ ॥ 
O guru-willed reciting His name, your worries will depart. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਿਰ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ॥ 
The guru has blessed Nanak with God’s name. 
ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮੁ ॥੪॥੧੫॥੨੬॥ 
Serving the saints is the duty of the saints. ||4||15||26|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਬੀਜ ਮੰਤਰ੍ੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ 



Sing God’s praises through guru’s teachings. 
ਆਗੈ ਿਮਲੀ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥ 
The homeless find a place to live in the next world. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ 
Fall at the feet of the perfect guru; 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ॥੧॥ 
You will wake up from the sleep of many a life. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ਜਪਲਾ ॥ 
Recite God’s name; say God God. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਰਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, it enshrines in the mind; it shall  
take you across the world ocean. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਅਟਲ ॥ 
Recite the treasure of immortal God’s name in your mind. 
ਤਾ ਛੂਟਿਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪਟਲ ॥ 
Then, the veil of worldly wealth will be lifted. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥ 
Drink guru’s sacred teachings. 
ਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Your soul shall become pure. ||2|| 
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਿਧ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
Contemplating; I finally reached at this conclusion; 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥ 
That, without worshipping God; the liberation is not attained! 
ਸੋ ਹਿਰ ਭਜਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
Worship God in devotee’s company. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਪੈ ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੩॥ 
Dye your mind and body with God’s love. ||3|| 
ਛੋਿਡ ਿਸਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
Renounce all your cleverness and trickery. 
ਮਨ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਵੈ ਜਾਇ ਨ ਕਾਈ ॥ 
O mind, without Lord’s name, there is no place to rest. 
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਗੋਿਵਦ ਗੋਸਾਈ ॥ 
Lord of the universe, the Lord of the world, became kind to me. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਿਟਕਾਈ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ 
Nanak has taken the shelter and support of God’s name. 
||4||16||27|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਿਗ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕੇਲ ॥ 



In saints’ congregation, play joyfully with God’s love. 
ਆਗੈ ਜਮ ਿਸਉ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲ ॥ 
You will not have to meet the devil of death hereafter. 
ਅਹੰਬੁਿਧ ਕਾ ਭਇਆ ਿਬਨਾਸ ॥ 
Your egotistic intellect shall be destroyed; 
ਦੁਰਮਿਤ ਹੋਈ ਸਗਲੀ ਨਾਸ ॥੧॥ 
The ill will is destroyed. ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪੰਿਡਤ ॥ 
Sing the praises of Lord’s name, O scholar; 
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਕਾਜੈ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਿਹ ਪੰਿਡਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Religious rituals and ego are of no use.  
You shall go home happy O scholar; ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਜਸੁ ਿਨਿਧ ਲੀਆ ਲਾਭ ॥ 
I have earned the profit, the wealth of the Lord’s praise. 
ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸਾਭ ॥ 
All my hopes have been fulfilled. 
ਦੁਖੁ ਨਾਠਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
Pain has left and peace has come to my home. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸਾਇਆ ॥੨॥ 
By the grace of saints, my heart-lotus has blossomed. ||2|| 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਦਾਨੁ ॥ 
One who is blessed with the gift of the jewel of God’s name? 
ਿਤਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ॥ 
Obtains all treasures; 
ਸੰਤੋਖੁ ਆਇਆ ਮਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ॥ 
His mind becomes content, finding the perfect Lord. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਮਾਗਨ ਕਾਹੇ ਜਾਇ ॥੩॥ 
Why should he go begging again? ||3|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਪਿਵਤ ॥ 
Hearing God’s sermon, he becomes sacred. 
ਿਜਹਵਾ ਬਕਤ ਪਾਈ ਗਿਤ ਮਿਤ ॥ 
Reciting God he finds the way to salvation. 
ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਿਜਸੁ ਿਰਦੈ ਵਸਾਈ ॥ 
He, who enshrines God’s name in the mind, is approved; 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਭਾਈ ॥੪॥੧੭॥੨੮॥ 
O Nanak: such a humble being is sacred O brother. 
||4||17||28|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਗਹੁ ਕਿਰ ਪਕਰੀ ਨ ਆਈ ਹਾਿਥ ॥ 



No matter how hard you try to hold, it does not stay with you. 
ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀ ਸਾਿਥ ॥ 
The love you established here does not with you. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਿਤਆਿਗ ਦਈ ॥ 
Says Nanak, when you abandon it; 
ਤਬ ਓਹ ਚਰਣੀ ਆਇ ਪਈ ॥੧॥ 
Then it falls at your feet. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਸੰਤਹੁ ਿਨਰਮਲ ਬੀਚਾਰ ॥ 
Listen, O saints: this is the pure philosophy. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਗਿਤ ਨਹੀ ਕਾਈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without God’s name, there is no salvation. Meeting  
with the perfect guru, one is saved. ||1||Pause|| 
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ਜਬ ਉਸ ਕਉ ਕੋਈ ਦੇਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 
When someone respects her; 
ਤਬ ਆਪਸ ਊਪਿਰ ਰਖੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
Then she becomes proud; 
ਜਬ ਉਸ ਕਉ ਕੋਈ ਮਿਨ ਪਰਹਰੈ ॥ 
When someone puts her out of his mind; 
ਤਬ ਓਹ ਸੇਵਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥੨॥ 
Then she serves him like a slave. ||2|| 
ਮੁਿਖ ਬੇਰਾਵੈ ਅੰਿਤ ਠਗਾਵੈ ॥ 
She assures you, but cheats at the end. 
ਇਕਤੁ ਠਉਰ ਓਹ ਕਹੀ ਨ ਸਮਾਵੈ ॥ 
She does not remain in any one place. 
ਉਿਨ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ॥ 
She enticed many worlds. 
ਰਾਮ ਜਨੀ ਕੀਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ॥੩॥ 
Lord’s humble servants cut her into pieces. ||3|| 
ਜੋ ਮਾਗੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਰਹੈ ॥ 
Whoever begs from her remains hungry? 
ਇਸੁ ਸੰਿਗ ਰਾਚੈ ਸੁ ਕਛੂ ਨ ਲਹੈ ॥ 
Whoever is attached to her obtains nothing. 
ਇਸਿਹ ਿਤਆਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਕਰੈ ॥ 
Who renounces her and joins the society of the saints; 
ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਤਰੈ ॥੪॥੧੮॥੨੯॥ 
O Nanak, the fortunate is saved. ||4||18||29|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਿਹ ਪੇਖੁ ॥ 



See the Lord in everything. 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭ ਏਕੁ ॥ 
God absolutely pervades all; 
ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਿਰਦੇ ਮਿਹ ਜਾਨੁ ॥ 
Realize that the priceless jewel is in your own heart. 
ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਤੂ ਆਿਪ ਪਛਾਨੁ ॥੧॥ 
It belongs to you; realize it; ||1|| 
ਪੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਤਨ ਪਰਸਾਿਦ ॥ 
Drink the nectar by the grace of the saints. 
ਵਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵਿਹ ਤਉ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਿਜਹਵਾ ਿਕਆ ਜਾਣੈ ਸੁਆਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You get it if you are lucky. Cannot find taste without the 
tongue. ||1||Pause|| 
ਅਠ ਦਸ ਬੇਦ ਸੁਨੇ ਕਹ ਡੋਰਾ ॥ 
How can a deaf listen to eighteen Puraanas and Vedas? 
ਕੋਿਟ ਪਰ੍ਗਾਸ ਨ ਿਦਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥ 
The blind cannot see even  in million lights. 
ਪਸੂ ਪਰੀਿਤ ਘਾਸ ਸੰਿਗ ਰਚੈ ॥ 
An animal loves grass. 
ਿਜਸੁ ਨਹੀ ਬੁਝਾਵੈ ਸੋ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਬੁਝੈ ॥੨॥ 
One whom God does not inspire; does not realize Him; ||2|| 
ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਨ ॥ 
God, the Knower, knows all. 
ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗਾਿਨ ॥ 
He is with His devotees, all the way 
ਿਬਗਿਸ ਿਬਗਿਸ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਗਾਵਿਹ ॥ 
They sing His praises joyfully. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਮ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਿਹ ॥੩॥੧੯॥੩੦॥ 
O Nanak, devil of death does not come close to them. 
||3||19||30|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਪਿਵਤੁ ॥ 
Blessing me with His name, He purified me. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਿਨਰਾਸ ਇਹ ਿਬਤੁ ॥ 
God is my wealth and detached me from worldly wealth. 
ਕਾਟੀ ਬੰਿਧ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
Breaking my bonds, the Lord has linked me to His service. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 
I am a devotee of the Lord and I sing the praises of the Lord. 
||1|| 



ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ॥ 
The infinite divine music plays. 
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਜਨ ਅਪਨੈ ਗੁਰਦੇਿਵ ਿਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The devotee sings God’s praises with love by guru’s grace. 
||1||Pause|| 
ਆਇ ਬਿਨਓ ਪੂਰਬਲਾ ਭਾਗੁ ॥ 
My pre-ordained destiny has been realized; 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ॥ 
I have awakened from the sleep of countless incarnations. 
ਗਈ ਿਗਲਾਿਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
In the company of devotees, my hatred is gone. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤੋ ਹਿਰ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
My mind and body are imbued with love of God. ||2|| 
ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
The kind Lord has saved me. 
ਨਾ ਿਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਿਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 
I have no service or work to my credit; 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ 
God became kind to me by his grace. 
ਬੂਡਤ ਦੁਖ ਮਿਹ ਕਾਿਢ ਲਇਆ ॥੩॥ 
He took me out from drowning in the sufferings. ||3|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਉਪਿਜਓ ਮਨ ਮਿਹ ਚਾਉ ॥ 
Listening to His praises, joy has welled up in my mind. 
ਆਠ ਪਹਰ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
Twenty-four hours a day, I sing  praises of the Lord. 
ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Singing His praises, I have obtained  supreme status. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੨੦॥੩੧॥ 
By guru’s grace, Nanak is lovingly focused on the Lord. 
||4||20||31|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਿਤਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥ 
In exchange for a shell, he gives up a jewel. 
ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਜਤਨੁ ॥ 
He tries to get what he must leave. 
ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤ ॥ 
He collects the worthless things. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥੧॥ 
Enticed by worldly wealth he is walking on a crooked path. ||1|| 



ਅਭਾਗੇ ਤੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥ 
O unfortunate; have you no shame? 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਿਰ ਨ ਚੇਿਤਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You do not recite God the ocean of happiness  
the perfect Lord in your mind. ||1||Pause|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਉਰਾ ਿਬਿਖਆ ਮੀਠੀ ॥ 
Nectar tastes bitter to you and poison tastes sweet. 
ਸਾਕਤ ਕੀ ਿਬਿਧ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ ॥ 
I have seen the condition of the faithless from close. 
ਕੂਿੜ ਕਪਿਟ ਅਹੰਕਾਿਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥ 
You are fond of falsehood, fraud and ego. 
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ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਜਨੁ ਿਬਛੂਅ ਡਸਾਨਾ ॥੨॥ 
Hearing God’s name you say that he is stung by a scorpion. 
||2|| 
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੈ ॥ 
You continuously ache for worldly wealth. 
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਕਬਿਹ ਨ ਉਸਤਿਤ ਕਰੈ ॥ 
The self-willed never praises God. 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
God is carefree and formless; He is the great giver. 
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥੩॥ 
But you do not love Him, you fool! ||3|| 
ਸਭ ਸਾਹਾ ਿਸਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
God is the emperor of emperors; 
ਵੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥ 
Does not need anything. He is the perfect Lord? 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਿਟਓ ਭਰ੍ਮ ਿਗਰਹ ॥ 
You are intoxicated by emotional attachment, entangled in 
doubt and family life. 
ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥ 
O Nanak: they are saved only by Your grace O Lord. 
||4||21||32|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਜਪਉ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
Night and day, recite God’s name; 
ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥ 
Hereafter, I shall obtain a seat in the court of the Lord. 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥ 



I am in bliss forever; I have no sorrow. 
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥੧॥ 
The disease of ego never afflicts me. ||1|| 
ਖੋਜਹੁ ਸੰਤਹੁ ਹਿਰ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥ 
O saints; search for the all knowing God. 
ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮ ਭਏ ਿਬਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall be amazed and attain salvation reciting God. 
||1||Pause|| 
ਗਿਨ ਿਮਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
Calculate measure and think this; 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਿਰ ॥ 
Without God’s name, no one can go across. 
ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਿਹ ਸੰਿਗ ॥ 
None of your efforts will go with you. 
ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੨॥ 
You can cross over the terrifying world-ocean through the love 
of God. ||2|| 
ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮੈਲੁ ॥ 
By washing the body, the inner filth is not removed. 
ਹਉਮੈ ਿਬਆਪੈ ਦੁਿਬਧਾ ਫੈਲੁ ॥ 
Afflicted by ego; increases duality. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ ॥ 
One who eats the medicine of God’s name? 
ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਿਮਿਟ ਜਾਇ ॥੩॥ 
All his diseases are eradicated. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਦਇਆਲ ॥ 
Be kind O merciful, supreme Lord; 
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਿਬਸਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 
That I never forget You from my mind O Lord of the world; 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਿਰ ॥ 
Let me be the dust of the feet of Your slaves; 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਸਰਧਾ ਪੂਿਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥ 
O God, please fulfill Nanak’s wish; ||4||22||33|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਤੇਰੀ ਸਰਿਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
You are my protection, O my perfect guru. 
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
I have no other but You. 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ॥ 



You are all-powerful, O perfect supreme Lord;  
ਸੋ ਿਧਆਏ ਪੂਰਾ ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ॥੧॥ 
Those with perfect deeds recite Your name. ||1|| 
ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 
Your name O God; is the boat to carry me across. 
ਏਕਾ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਮਨ ਮੇਰੈ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I take your refuge in my mind; I have no other place but You. 
||1||Pause|| 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 
I live by reciting Your name. 
ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਠਾਉ ॥ 
I will find place in God’s court. 
ਦੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ॥ 
Pain and darkness are gone from my mind; 
ਦੁਰਮਿਤ ਿਬਨਸੈ ਰਾਚੈ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥੨॥ 
Evil-mindedness is dispelled and I am absorbed in Lord’s 
name. ||2|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
I am in love with Lord’s lotus feet. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥ 
This is perfect guru’s way. 
ਭਉ ਭਾਗਾ ਿਨਰਭਉ ਮਿਨ ਬਸੈ ॥ 
My concern is gone and I became carefree. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਿਨਤ ਜਪੈ ॥੩॥ 
My tongue continuously recites God’s sacred name. ||3|| 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਫਾਹੇ ॥ 
The nooses of millions of lifes are cut; 
ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਚਾ ਧਨੁ ਲਾਹੇ ॥ 
I have obtained the profit of the true wealth. 
ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ॥ 
This treasure is inexhaustible; it will never run out. 
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਹਿਰ ਦੁਆਰ ॥੪॥੨੩॥੩੪॥ 
O Nanak, the devotees look beautiful in the court of the Lord. 
||4||23||34|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥ 
God’s name is a jewel, a ruby. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨ ॥ 
It brings truth, contentment and divine wisdom. 



ਸੂਖ ਸਹਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ॥ 
God bestows the treasures of peace and contentment. 
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਵਾਲੈ ਹੋਤਾ ॥੧॥ 
God is in devotee’s control. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰੁ ॥ 
The treasure of my Lord is such; 
ਖਾਤ ਖਰਿਚ ਕਛੁ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਹਿਰ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Consuming and spending, it never falls short.  
There is no end to God’s creation. ||1||Pause|| 
ਕੀਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥ 
Singing God’s praises is priceless. 
ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 
It is the ocean of bliss and virtue. 
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੰੂਜੀ ॥ 
God’s divine sermon is my wealth. 
ਸੰਤਨ ਹਿਥ ਰਾਖੀ ਕੰੂਜੀ ॥੨॥ 
The saints hold the key to it. ||2|| 
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ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 
They sit there, in the cave in deep trance. 
ਕੇਵਲ ਬਰ੍ਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਬਾਸਨੁ ॥ 
Only God lives there. 
ਭਗਤ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ਭੁ ਗੋਸਿਟ ਕਰਤ ॥ 
They converse with God through worship; 
ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥ 
There is no pleasure or pain, no birth or death there. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਿਦਵਾਇਆ ॥ 
One whom the Lord blesses by His grace. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
They realize Godly wealth in devotee’s company. 
ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Nanak prays to kind God; 
ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਿਣ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਿਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥ 
God is my merchandise and God is my capital. ||4||24||35|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਮਿਹਮਾ ਨ ਜਾਨਿਹ ਬੇਦ ॥ 
The Vedas do not know His greatness. 
ਬਰ੍ਹਮੇ ਨਹੀ ਜਾਨਿਹ ਭੇਦ ॥ 
Brahma does not know His mystery. 



ਅਵਤਾਰ ਨ ਜਾਨਿਹ ਅੰਤੁ ॥ 
One who is born; does not know the end. 
ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਬੇਅੰਤੁ ॥੧॥ 
The transcendent Lord, the supreme Lord is infinite. ||1|| 
ਅਪਨੀ ਗਿਤ ਆਿਪ ਜਾਨੈ ॥ 
Only He knows His divine state. 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਅਵਰ ਵਖਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Others speak of Him by hearsay. ||1||Pause|| 
ਸੰਕਰਾ ਨਹੀ ਜਾਨਿਹ ਭੇਵ ॥ 
Shiva does not know His mystery. 
ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ ॥ 
The gods are tired of searching. 
ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥ 
The goddesses do not know the cure. 
ਸਭ ਊਪਿਰ ਅਲਖ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ॥੨॥ 
Above all, is the inaccessible supreme Lord. ||2|| 
ਅਪਨੈ ਰੰਿਗ ਕਰਤਾ ਕੇਲ ॥ 
The Creator plays His plays. 
ਆਿਪ ਿਬਛੋਰੈ ਆਪੇ ਮੇਲ ॥ 
He separates and He unites. 
ਇਿਕ ਭਰਮੇ ਇਿਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥ 
Some wander around, while others are linked to His devotional 
worship. 
ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਆਿਪ ਜਣਾਏ ॥੩॥ 
He enlightens His devotees by his grace. ||3|| 
ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਿਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ॥ 
Listen to the true story of the saints. 
ਸੋ ਬੋਲਿਹ ਜੋ ਪੇਖਿਹ ਆਖੀ ॥ 
They say what they see with their eyes. 
ਨਹੀ ਲੇਪੁ ਿਤਸੁ ਪੰੁਿਨ ਨ ਪਾਿਪ ॥ 
He is not affected with virtue or vice. 
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥੪॥੨੫॥੩੬॥ 
Nanak’s God is everything. ||4||25||36|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਿਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਿਨ ॥ 
I have not done anything wise. 
ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਿਗਆਿਨ ॥ 
I have no knowledge, intelligence or spiritual wisdom. 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥ 



I have not practiced recitation, self-control, humility or faith. 
ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥ 
I know nothing of good deeds. ||1|| 
ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
O my beloved God, my Lord;       
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਭੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have none but You; I make mistakes, still I am Yours. 
||1||Pause|| 
ਿਰਿਧ ਨ ਬੁਿਧ ਨ ਿਸਿਧ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ॥ 
I have no wealth, no intelligence, no mystic powers and no 
enlightenment. 
ਿਬਖੈ ਿਬਆਿਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਿਹ ਬਾਸੁ ॥ 
I live in the village of sins and sickness. 
ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ॥ 
O my one Creator Lord; 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮਿਹ ਟੇਕ ॥੨॥ 
Your name is the support of my mind. ||2|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਜੀਵਉ ਮਿਨ ਇਹੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥ 
Listening to Your name, my mind becomes at peace. 
ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 
Your name O God is the destroyer of sins. 
ਤੂ ਅਗਨਤੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
You, O Limitless Lord, are the bestowal of life. 
ਿਜਸਿਹ ਜਣਾਵਿਹ ਿਤਿਨ ਤੂ ਜਾਤਾ ॥੩॥ 
Whom You inspire; realizes You. ||3|| 
ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਿਤਸੁ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥ 
Whoever has been created; rests his hopes in You. 
ਸਗਲ ਅਰਾਧਿਹ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
All worship and adore You O God the treasure of excellence. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ 
Slave Nanak is a sacrifice to You. 
ਬੇਅੰਤ ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥ 
My merciful Lord is infinite. ||4||26||37|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
The savior Lord is kind. 
ਕੋਿਟ ਭਵ ਖੰਡੇ ਿਨਮਖ ਿਖਆਲ ॥ 
He destroys millions of sins with one glance. 
ਸਗਲ ਅਰਾਧਿਹ ਜੰਤ ॥ 



All beings worship Him. 
ਿਮਲੀਐ ਪਰ੍ਭ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਮੰਤ ॥੧॥ 
He is realized through guru’s teachings. ||1|| 
ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ॥ 
My God is the bestowal of life. 
ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੁਆਮੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect transcendent Lord, my God abides in every being. 
||1||Pause|| 
ਤਾ ਕੀ ਗਹੀ ਮਨ ਓਟ ॥ 
I took His support in my mind. 
ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟ ॥ 
It destroyed my bonds. 
ਿਹਰਦੈ ਜਿਪ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ 
Recite the name of bestowal of happiness in the mind. 
ਮਨ ਮਾਿਹ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥੨॥ 
And enjoy in your mind. ||2|| 
ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਹਿਰ ਸਰਣ ॥ 
Lord’s sanctuary is the boat to carry us across. 
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹਿਰ ਚਰਣ ॥ 
God’s feet are the bestowal of life. 
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ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰ ॥ 
God is support of life of saints. 
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ॥੩॥ 
God is infinite, the highest of high. ||3|| 
ਸੁ ਮਿਤ ਸਾਰੁ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀਜੈ ॥ 
That mind is excellent and sublime, which recites God’s name. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਆਪੇ ਦੀਜੈ ॥ 
God bestows it by His grace. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
Peace, contentment and joy come from reciting God’s name. 
ਨਾਨਕ ਜਿਪਆ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਨਾਉ ॥੪॥੨੭॥੩੮॥ 
Meeting with the guru, Nanak recites God’s name. ||4||27||38|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਸਗਲ ਿਸਆਨਪ ਛਾਿਡ ॥ 
Abandon all your clever ideas. 
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਿਜ ॥ 
Become His servant and serve the Creator. 
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਸਗਲ ਿਮਟਾਇ ॥ 



Totally erase your ego. 
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ 
You shall obtain the fruit of your desire. ||1|| 
ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨ ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਿਸਉ ॥ 
Be attentive to your guru. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਪਾਵਿਹ ਸਗਲ ਿਨਧਾਨ ਗੁਰ ਿਸਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your hopes and desires shall be fulfilled and you 
 shall obtain all treasures from the guru. ||1||Pause|| 
ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
None else can do it. 
ਸਤਗੁਰੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 
Guru is the formless Lord. 
ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਿਰ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਨੁ ॥ 
Do not believe that He is a mere human being; 
ਿਮਲੀ ਿਨਮਾਨੇ ਮਾਨੁ ॥੨॥ 
He bestows honor to the humble. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਹਿਰ ਟੇਕ ਿਟਕਾਇ ॥ 
Take support of the guru the God. 
ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਿਹ ॥ 
Give up all other hopes. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਾਗੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
Ask for the treasure of the name of the Lord; 
ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 
Then you shall be honored in the court of the Lord. ||3|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜਿਪ ਮੰਤੁ ॥ 
Recite the word given by the guru to recite. 
ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਸਾਰ ਤਤੁ ॥ 
This is the essence of worship. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ 
When the guru becomes merciful; 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਨਹਾਲ ॥੪॥੨੮॥੩੯॥ 
Slave Nanak attains contentment. ||4||28||39|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੁ ॥ 
Whatever happens, accept that as good. 
ਆਪਨਾ ਤਿਜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Leave your pride behind. 
ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਸਦਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
Day and night,  continuously sing the praises of the Lord. 



ਪੂਰਨ ਏਹੀ ਸੁਆਉ ॥੧॥ 
This is the perfect purpose of human life. ||1|| 
ਆਨੰਦ ਕਿਰ ਸੰਤ ਹਿਰ ਜਿਪ ॥ 
Enjoy reciting God’s name O saint. 
ਛਾਿਡ ਿਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਿਪ ਮੰਤੁ ਿਨਰਮਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Renounce your cleverness and tricks and become 
 sacred reciting guru’s word (mantra). ||1||Pause|| 
ਏਕ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸ ਭੀਤਿਰ ॥ 
Place your hope in one Lord. 
ਿਨਰਮਲ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ॥ 
Recite God’s name and become pure. 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਿਰ ॥ 
Bow down to guru’s feet. 
ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੨॥ 
And cross over the terrifying world-ocean. ||2|| 
ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ॥ 
God is the great giver. 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 
He has no end or limits. 
ਜਾ ਕੈ ਘਿਰ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨ ॥ 
All treasures are in His home. 
ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥ 
He will be your savior in the end O ignorant; ||3|| 
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਿਨਧਾਨ ॥ 
Nanak has obtained this treasure; 
ਹਰੇ ਹਿਰ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 
Say God God God the sacred name. 
ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸ ਕੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Whoever recites it is emancipated. 
ਨਾਨਕ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੪॥੨੯॥੪੦॥ 
O Nanak; you get what you earn. ||4||29||40|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਿਰ ॥ 
Make this invaluable human life fruitful. 
ਜਾਿਹ ਨ ਦਰਗਹ ਹਾਿਰ ॥ 
You shall not lose when you go to God’s court. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਤੁਧੁ ਹੋਇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
In this world and the next, you shall obtain honor. 
ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ 



In the end, He will save you. ||1||       
ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
Sing the praises of the Lord. 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਹੋਿਹ ਦੋਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਅਚਰਜ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
In both worlds you will be content by reciting the amazing 
Lord. ||1||Pause|| 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰ ਜਾਪੁ ॥ 
While standing or sitting, recite God. 
ਿਬਨਸੈ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪੁ ॥ 
All your troubles shall depart. 
ਬੈਰੀ ਸਿਭ ਹੋਵਿਹ ਮੀਤ ॥ 
All enemies will become friends. 
ਿਨਰਮਲੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਚੀਤ ॥੨॥ 
Your mind will become pure. ||2|| 
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ॥ 
This is the most sacred deed. 
ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਿਹ ਸਰ੍ੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ 
Of all faiths, this is the most sacred faith. 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਿਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 
Reciting God, you will be liberated. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਤਰੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥ 
You shall get rid of the burden of countless births. ||3|| 
ਪੂਰਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥ 
Your hopes shall be fulfilled. 
ਜਮ ਕੀ ਕਟੀਐ ਤੇਰੀ ਫਾਸ ॥ 
The chain of the devil of death will be cut. 
ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਨੀਜੈ ॥ 
So listen to guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੈ ॥੪॥੩੦॥੪੧॥ 
O Nanak, you shall be absorbed in celestial peace. ||4||30||41|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸ ਕੀ ਿਤਸ ਕੀ ਕਿਰ ਮਾਨੁ ॥ 
Respect all. 
ਆਪਨ ਲਾਿਹ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
Eradicate your pride. 
ਿਜਸ ਕਾ ਤੂ ਿਤਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Whom you belong; all belong to Him as well. 
ਿਤਸਿਹ ਅਰਾਿਧ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 



Worshipping Him attains eternal peace. ||1|| 
ਕਾਹੇ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਮਿਹ ਿਬਗਾਨੇ ॥ 
Why do you wander in doubt of others? 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਕਛੁ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਬਹੁਤੁ ਪਛੁਤਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Nothing is of use other than God’s name. Many regret saying 
mine mine; ||1||Pause|| 
ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਮਾਿਨ ਲੇਹੁ ॥ 
Whatever the Lord does, accept it as good. 
ਿਬਨੁ ਮਾਨੇ ਰਿਲ ਹੋਵਿਹ ਖੇਹ ॥ 
Without accepting; you shall merge with dust. 
ਿਤਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ॥ 
His will tastes sweet. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਿਵਰਲੇ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ॥੨॥ 
Only a few enjoy it by guru’s grace. ||2|| 
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਗੋਚਰੁ ਆਿਪ ॥ 
He is carefree and inaccessible. 
ਆਠ ਪਹਰ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਜਾਿਪ ॥ 
Twenty-four hours a day, O mind, recite Him. 
ਿਜਸੁ ਿਚਿਤ ਆਏ ਿਬਨਸਿਹ ਦੁਖਾ ॥ 
Reciting Him the sufferings depart. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਤੇਰਾ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੩॥ 
Here and hereafter, you shall be happy. ||3|| 
ਕਉਨ ਕਉਨ ਉਧਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ 
Who knows, who and how many have been saved singing 
God’s praises? 
ਗਨਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ ॥ 
They cannot be counted or evaluated. 
ਬੂਡਤ ਲੋਹ ਸਾਧਸੰਿਗ ਤਰੈ ॥ 
Even the sinking iron is saved in devotee’s company; 
ਨਾਨਕ ਿਜਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਕਰੈ ॥੪॥੩੧॥੪੨॥ 
O Nanak, who realizes His grace. ||4||31||42|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਮਾਿਹ ਜਾਿਪ ਭਗਵੰਤੁ ॥ 
Recite God in your mind. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਇਹੁ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥ 
This is the teaching given by the perfect guru. 
ਿਮਟੇ ਸਗਲ ਭੈ ਤਰ੍ ਾਸ ॥ 
All fears and greed ends. 
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ॥੧॥ 



Your hopes shall be fulfilled. ||1|| 
ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ 
Service to the guru is fruitful. 
ਕੀਮਿਤ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਸਾਚੇ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His value cannot be described;  true Lord is unseen and 
mysterious. ||1||Pause|| 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਿਪ ॥ 
He is the doer, cause of causes. 
ਿਤਸ ਕਉ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਿਪ ॥ 
Recite Him forever O my mind. 
ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਨੀਤ ॥ 
Serve Him all the time. 
ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਮੀਤ ॥੨॥ 
You shall attain, truth, contentment and happiness O friend; 
||2|| 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਅਿਤ ਭਾਰਾ ॥ 
My Lord the master is the greatest. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥ 
In an instant, He establishes and disestablishes. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
There is no other than Him. 
ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 
He is the savior of His servants. ||3|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਰਦਾਿਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥ 
Please be kind and listen to my prayer. 
ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ 
Show Your face to Your devotee. 
ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪੁ ਜਾਪੁ ॥ 
Nanak recites guru’s word like a rosary. 
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੩੨॥੪੩॥ 
His divine power is the highest of all. ||4||32||43|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਿਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥ 
Having faith in people is useless. 
ਠਾਕੁਰ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥ 
O my Lord, You are my only support. 
ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ ॥ 
I have discarded all other hopes. 
ਅਿਚੰਤ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥ 



I have met with my carefree Lord the treasure of virtues. ||1|| 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
O my mind; recite one name. 
ਕਾਰਜੁ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Singing God’s praises your hopes will be fulfilled. ||1||Pause|| 
ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 
You are the doer, the cause of causes. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰ ਸਰਨ ॥ 
Your lotus feet O Lord, are my sanctuary. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਓਹੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
I recite God with my mind and body. 
ਆਨੰਦ ਹਿਰ ਰੂਪ ਿਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 
Joyous God has revealed His form to me. ||2|| 
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ ॥ 
I seek His eternal support; 
ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ ॥ 
He who created all beings; 
ਿਸਮਰਤ ਹਿਰ ਕਰਤ ਿਨਧਾਨ ॥ 
Reciting God; He bestows His blessing. 
ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥ 
He is the protector O innocent. ||3|| 
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ॥ 
Be the dust of everbody’s feet. 
ਆਪੁ ਿਮਟਾਇ ਿਮਲੀਜੈ ॥ 
Eradicating ego realizes God. 
ਅਨਿਦਨੁ ਿਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥ 
Night and day, recite God’s name. 
ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥ 
O Nanak, this is the most rewarding deed. ||4||33||44|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ॥ 
He is the doer, cause of causes the kind Lord. 
ਸਰਬ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਰਹੀਮ ॥ 
The kind Lord looks after all. 
ਅਲਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥ 
The Lord is unseen and infinite. 
ਖੁਿਦ ਖੁਦਾਇ ਵਡ ਬੇਸੁਮਾਰ ॥੧॥ 
God is great and endless. ||1|| 
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ਓuਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ ॥ 
I respectfully say God to the universal Lord the Lord of the 
world. 
ਖਾਲਕੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The Creator Lord is all-pervading. ||1||Pause|| 
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ॥ 
He is the Lord of the universe, the Life of the world. 
ਭਉ ਭੰਜਨ ਿਰਦ ਮਾਿਹ ਅਰਾਧੋ ॥ 
Recite Him in your mind eliminating other concerns. 
ਿਰਖੀਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
He is the head of devotees, Lord of the world, Lord of the 
universe. 
ਪੂਰਨ ਸਰਬਤਰ੍ ਮੁਕੰਦ ॥੨॥ 
He the liberator is completely pervading everywhere. ||2|| 
ਿਮਹਰਵਾਨ ਮਉਲਾ ਤੂਹੀ ਏਕ ॥ 
You are kind and fulfiller of everyone’s desires. 
ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਸੇਖ ॥ 
You are the spiritual teacher, prophet and a scholar. 
ਿਦਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕੁ ਕਰੇ ਹਾਕੁ ॥ 
Master of hearts calls you; 
ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਤੇ ਪਾਕੁ ॥੩॥ 
That is more sacred than the Quran and other western 
scriptures. ||3|| 
ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰ ਦਇਆਲ ॥ 
The Lord is powerful and merciful. 
ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ ॥ 
All-pervading God is the support of each and every heart. 
ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 
God is omnipresent. 
ਲੀਲਾ ਿਕਛੁ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥ 
His play cannot be known. ||4|| 
ਿਮਹਰ ਦਇਆ ਕਿਰ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 
Be kind and compassionate to me, O Lord. 
ਭਗਿਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇਿਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ॥ 
Bless me with devotion and worship O Lord. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ॥ 
Says Nanak, the guru has eliminated my doubt. 
ਏਕੋ ਅਲਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ॥੫॥੩੪॥੪੫॥ 



God the bestowal of salvation is one. ||5||34||45|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿਬਨਸੇ ਪਾਪ ॥ 
The sins of millions of lifes are eradicated. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥ 
Reciting God eliminates worry. 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਨ ਵਸੇ ॥ 
When Lord’s lotus feet are enshrined in the mind; 
ਮਹਾ ਿਬਕਾਰ ਤਨ ਤੇ ਸਿਭ ਨਸੇ ॥੧॥ 
All evils deeds go away from the body. ||1|| 
ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥ 
Sing the praise of the Lord of the world, O mortal. 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Speak the unspoken story of perfect Lord and merge with Him. 
||1||Pause|| 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਨਾਸੀ ॥ 
Hunger and thirst are totally quenched; 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਜਿਪਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
By the grace of the saints, recite the immortal God. 
ਰੈਿਨ ਿਦਨਸੁ ਪਰ੍ਭ ਸੇਵ ਕਮਾਨੀ ॥ 
Night and day, serve God. 
ਹਿਰ ਿਮਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥ 
This is the sign of realizing God. ||2|| 
ਿਮਟੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ॥ 
By God’s grace all worldly entanglements are eliminated. 
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥ 
Seeing guru’s face attains contentment. 
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮੁ ਬਿਣ ਆਇਆ ॥ 
My previous deeds became my fate. 
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਿਨਤ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 
With my tongue, I continuously sing God’s praises. ||3|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
The saints of the Lord are accepted forever. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਸਤਿਕ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
It is written in saint’s fate. 
ਦਾਸ ਕੀ ਰੇਣੁ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 
One who is blessed with the dust of the feet of God’s slave? 
ਨਾਨਕ ਿਤਸ ਕੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੪॥੩੫॥੪੬॥ 
O Nanak; he obtains the supreme status. ||4||35||46|| 



ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਦਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
Praise seeing God. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਹਰਦੈ ਧਿਰ ਿਧਆਨੁ ॥ 
Focus your mind to God’s lotus feet. 
ਧੂਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਸਤਿਕ ਲਾਇ ॥ 
Apply the dust of the feet of the saints to your forehead; 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਰਮਿਤ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥੧॥ 
The filth of evil deeds of many lifes will go away. ||1|| 
ਿਜਸੁ ਭੇਟਤ ਿਮਟੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Meeting Him, egotistic pride is eradicated; 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By God’s grace the bestowal of salvation is realized. 
||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਿਤ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
Serve the guru and recite God’s name. 
ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
Worship the guru and sing God’s praises forever. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਰਿਤ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੁ ॥ 
See God close by in your mind. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੁ ॥੨॥ 
Accept guru’s teachings faithfully. ||2|| 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਮਸਿਰ ਸੁਖ ਦੂਖ ॥ 
Through guru’s teachings, see happiness and sorrow the 
same. 
ਕਦੇ ਨ ਿਬਆਪੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ॥ 
Hunger and thirst shall never bother you. 
ਮਿਨ ਸੰਤੋਖੁ ਸਬਿਦ ਗੁਰ ਰਾਜੇ ॥ 
Mind becomes content and satisfied through guru’s teachings. 
ਜਿਪ ਗੋਿਬੰਦੁ ਪੜਦੇ ਸਿਭ ਕਾਜੇ ॥੩॥ 
Recite God; it will cover your sins. ||3|| 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਿਵੰਦੁ ॥ 
Guru is the supreme Lord the Lord of the universe. 
ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਬਖਿਸੰਦੁ ॥ 
The guru is the great giver, kind and forgiving. 
ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
One whose mind is attached to  guru’s feet; 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਸੁ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾ ॥੪॥੩੬॥੪੭॥ 
O slave Nanak; he is very lucky. ||4||36||47|| 
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ਿਕਸੁ ਭਰਵਾਸੈ ਿਬਚਰਿਹ ਭਵਨ ॥ 
Who supports you in the world? 
ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕਵਨ ॥ 
You ignorant fool, who is your companion? 
ਰਾਮੁ ਸੰਗੀ ਿਤਸੁ ਗਿਤ ਨਹੀ ਜਾਨਿਹ ॥ 
God is your companion; you do not think of Him. 
ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ਸੇ ਮੀਤ ਕਿਰ ਮਾਨਿਹ ॥੧॥ 
You look upon the five thieves as your friends. ||1|| 
ਸੋ ਘਰੁ ਸੇਿਵ ਿਜਤੁ ਉਧਰਿਹ ਮੀਤ ॥ 
Serve that home, which will save you, my friend; 
ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਰਵੀਅਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਾਧਸੰਿਗ ਕਿਰ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Sing God’s praises day and night and love devotee’s 
company. ||1||Pause|| 
ਜਨਮੁ ਿਬਹਾਨੋ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਰੁ ਵਾਿਦ ॥ 
This human life is passing away in ego and conflict. 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਬਿਖਆ ਸਾਿਦ ॥ 
You are not satisfied with the taste of sins. 
ਭਰਮਤ ਭਰਮਤ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Wandering and roaming around, you suffer terrible pain. 
ਤਰੀ ਨ ਜਾਈ ਦੁਤਰ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 
You cannot cross over the impassable sea of worldly wealth. 
||2|| 
ਕਾਿਮ ਨ ਆਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ 
You do the deeds which do not help you. 
ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥ 
As you sow so shall you reap? 
ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੂਸਰ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
No one other than God will save you. 
ਤਉ ਿਨਸਤਰੈ ਜਉ ਿਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥੩॥ 
You will be saved, only by God’s grace. ||3|| 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 
Your name O God is the purifier of sinners. 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ 
Please bless Your slave with this gift. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਗਿਤ ਕਿਰ ਮੇਰੀ ॥ 
Please be kind and liberate me. 
ਸਰਿਣ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ॥੪॥੩੭॥੪੮॥ 
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ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
I have found peace in this world. 
ਨਹੀ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥ 
I will not have to appear before the justice of destiny. 
ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ 
I will be respected in the court of the Lord. 
ਫੁਿਨ ਗਰਿਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਤ ॥੧॥ 
I will not have to enter the womb for birth again. ||1|| 
ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਿਮਤਰ੍ ਾਈ ॥ 
Now, I know the value of friendship with the saints. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਿਬ ਸੰਜੋਿਗ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By his grace he bestowed God’s name on me. I got what I 
earned. ||1||Pause|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਿਣ ਿਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is attached to guru’s feet. 
ਧੰਿਨ ਧੰਿਨ ਸੰਜੋਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥ 
Blessed are the fortunate and the auspicious time. 
ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਿਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥ 
I have applied the dust of saint’s feet to my forehead; 
ਿਕਲਿਵਖ ਦੁਖ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥ 
All my sins and pains have been eradicated. ||2|| 
ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਟਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥ 
Performing true service to the devotees; 
ਤਬ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥ 
Then the mind becomes pure O mortal. 
ਜਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਡੀਠਾ ॥         
I have seen the fruitful vision of Lord’s humble slave. 
ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭੂ ਕਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵੂਠਾ ॥੩॥ 
God’s name dwells in each and every heart. ||3|| 
ਿਮਟਾਨੇ ਸਿਭ ਕਿਲ ਕਲੇਸ ॥ 
All my troubles and sufferings have been erased; 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸ ॥ 
I have merged in one, from whom I originated. 
ਪਰ੍ਗਟੇ ਆਨੂਪ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
I realized the amazing Lord of the universe. 
ਪਰ੍ਭ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਬਖਿਸੰਦ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥ 
O Nanak, God is perfect and forgiving. ||4||38||49|| 



ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਗਊ ਕਉ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲੁ ॥ 
The tiger grazes the cows; 
ਕਉਡੀ ਕਾ ਲਖ ਹੂਆ ਮੂਲੁ ॥ 
The shell is worth thousands. 
ਬਕਰੀ ਕਉ ਹਸਤੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ॥ 
An elephant nurses the goat; 
ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥੧॥ 
When God bestows His grace; ||1|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ॥ 
You are the treasure of kindness, O my beloved Lord. 
ਬਰਿਨ ਨ ਸਾਕਉ ਬਹੁ ਗੁਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot describe; Your virtues are too many. ||1||Pause|| 
ਦੀਸਤ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਇ ਿਬਲਾਈ ॥ 
The cat sees the meat, but does not eat; 
ਮਹਾ ਕਸਾਿਬ ਛੁਰੀ ਸਿਟ ਪਾਈ ॥ 
The great butcher throws away his knife; 
ਕਰਣਹਾਰ ਪਰ੍ਭੁ ਿਹਰਦੈ ਵੂਠਾ ॥ 
The Creator abides in the heart; 
ਫਾਥੀ ਮਛੁਲੀ ਕਾ ਜਾਲਾ ਤੂਟਾ ॥੨॥ 
The net holding the fish breaks apart. ||2|| 
ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ ॥ 
The dry wood becomes green; 
ਊਚੈ ਥਿਲ ਫੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥ 
In the high desert, the beautiful lotus flower blooms. 
ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਵ ॥ 
The guru the God puts out the fire. 
ਸੇਵਕੁ ਅਪਨੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ ॥੩॥ 
He links His servant to His service. ||3|| 
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥ 
He saves even the ungrateful; 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦਇਆਰੁ ॥ 
My God is forever kind. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥ 
He is forever the support of the humble saints. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੩੯॥੫੦॥ 
Nanak has found the sanctuary of His lotus feet. ||4||39||50|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
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ਪੰਚ ਿਸੰਘ ਰਾਖੇ ਪਰ੍ਿਭ ਮਾਿਰ ॥ 
God killed the five tigers. 
ਦਸ ਿਬਿਘਆੜੀ ਲਈ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
He has driven out the ten wolves. 
ਤੀਿਨ ਆਵਰਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਘੇਰ ॥ 
Wandering in three worldly qualities ended. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਚੂਕੇ ਭੈ ਫੇਰ ॥੧॥ 
In the company of devotees, coming and going ended. ||1|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਜੀਵਾ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
I live by reciting God. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਿਖਓ ਦਾਸੁ ਅਪਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਬਖਿਸੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The true merciful Lord saved His servant by His grace. 
||1||Pause|| 
ਦਾਿਝ ਗਏ ਿਤਰ੍ਣ ਪਾਪ ਸੁਮੇਰ ॥ 
The mountain of sins is burnt to ground. 
ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਪੂਜੇ ਪਰ੍ਭ ਪੈਰ ॥ 
Reciting God I worship God’s feet. 
ਅਨਦ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਸਭ ਥਾਿਨ ॥ 
God, the embodiment of joy, becomes manifest everywhere. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਜੋਰੀ ਸੁਖ ਮਾਿਨ ॥੨॥ 
I worship God with love and attain eternal peace. ||2|| 
ਸਾਗਰੁ ਤਿਰਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ ॥ 
I have crossed over the world-ocean like chasing the foot 
prints of stolen ox. 
ਖੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ਨਹ ਫੁਿਨ ਰੋਜ ॥ 
I shall never endure suffering again. 
ਿਸੰਧੁ ਸਮਾਇਓ ਘਟੁਕੇ ਮਾਿਹ ॥ 
The ocean is contained in the pitcher. 
ਕਰਣਹਾਰ ਕਉ ਿਕਛੁ ਅਚਰਜੁ ਨਾਿਹ ॥੩॥ 
There is no surprise to God’s deeds. ||3|| 
ਜਉ ਛੂਟਉ ਤਉ ਜਾਇ ਪਇਆਲ ॥ 
When I leave this world, I go to the underworld. 
ਜਉ ਕਾਿਢਓ ਤਉ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥ 
When He pulls me out, then I am happy for His kindness. 
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਹਮਰੈ ਵਿਸ ਨਾਿਹ ॥ 
Vice and virtue are not under my control. 
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਿਹ ॥੪॥੪੦॥੫੧॥ 
Nanak sings God’s praises with love. ||4||40||51|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 



ਨਾ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਨੁ ਤੋਿਹ ॥ 
Neither your body nor your mind belongs to you. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਆ ਧੋਿਹ ॥ 
Attracted by worldly wealth you are entangled in fraud. 
ਕੁਦਮ ਕਰੈ ਗਾਡਰ ਿਜਉ ਛੇਲ ॥ 
You play like a baby lamb. 
ਅਿਚੰਤੁ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਚਕਰ੍ੁ ਪੇਲ ॥੧॥ 
Suddenly, death will catch you in its net. ||1|| 
ਹਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ਮਨਾ ॥ 
Seek the sanctuary of Lord’s lotus feet, O my mind. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵਿਹ ਸਾਚੁ ਧਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite ever present and helper God’s name O guru-willed, and 
obtain the true wealth. ||1||Pause|| 
 ਉਨ ਕੇ ਕਾਜ ਨ ਹੋਵਤ ਪੂਰੇ ॥ 
Your unfinished worldly affairs will never be finished. 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਮਿਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥ 
You always yearn for sex, anger and pride. 
ਕਰੈ ਿਬਕਾਰ ਜੀਅਰੇ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
You do bad deeds for your soul. 
ਗਾਫਲ ਸੰਿਗ ਨ ਤਸੂਆ ਜਾਈ ॥੨॥ 
O ignorant; nothing goes with you. ||2|| 
ਧਰਤ ਧੋਹ ਅਿਨਕ ਛਲ ਜਾਨੈ ॥ 
You practice deception and know many cheating tricks; 
ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਕਉ ਖਾਕੁ ਿਸਿਰ ਛਾਨੈ ॥ 
For the sake of pennies, you do filthy deeds. 
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਿਤਸੈ ਨ ਚੇਤੈ ਮੂਿਲ ॥ 
You never think of the one who gave you everything. 
ਿਮਿਥਆ ਲੋਭੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸੂਲੁ ॥੩॥ 
The pain of false greed never leaves you. ||3|| 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ 
When the supreme Lord becomes kind; 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥ 
This mind becomes the dust of the feet of devotees. 
ਹਸਤ ਕਮਲ ਲਿੜ ਲੀਨੋ ਲਾਇ ॥ 
With His gracious hands, He has attached me to His lap. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪੧॥੫੨॥ 
Nanak truly merges in true God. ||4||41||52|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 



I seek the sanctuary of the sovereign Lord. 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਗੋਿਬੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਸਾਧਸੰਿਗ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I become carefree singing the praises of the Lord of the 
universe.  
In the company of devotees the pain goes away. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਰਾਮੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
One, who has God dwelling in his mind; 
ਸੋ ਜਨੁ ਦੁਤਰੁ ਪੇਖਤ ਨਾਹੀ ॥ 
He does not have to go through the impassible world-ocean. 
ਸਗਲੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਅਪਨੇ ॥ 
All his affairs are resolved; 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਿਨਤ ਜਪਨੇ ॥੧॥ 
By reciting God’s name with his tongue; ||1|| 
ਿਜਸ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਹਾਥੁ ਗੁਰੁ ਧਰੈ ॥ 
On whose forehead the guru places his hand; 
ਸੋ ਦਾਸੁ ਅਦੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੈ ॥ 
Why should that slave feel any worry? 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਿਣ ॥ 
The fear of birth and death is eliminated; 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਊਪਿਰ ਕੁਰਬਾਣ ॥੨॥ 
I praise the perfect guru. ||2|| 
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਭੇਿਟ ਿਨਹਾਲ ॥ 
I am happy meeting the guru, the transcendent Lord. 
ਸੋ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ਿਜਸੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥ 
He, whom God is kind; visualizes Him. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
One who is blessed by the supreme Lord? 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥੩॥ 
Crosses over the terrifying world-ocean in devotee’s company; 
||3|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਾਧ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Drink the nectar, O beloved God’s devotees; 
ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
You shall be happy in the true court. 
ਅਨਦ ਕਰਹੁ ਤਿਜ ਸਗਲ ਿਬਕਾਰ ॥ 
Give up all useless deeds and enjoy. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਿਪ ਉਤਰਹੁ ਪਾਿਰ ॥੪॥੪੨॥੫੩॥ 
O Nanak, recite God and cross over the world ocean. 
||4||42||53|| 
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ਈੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰੁ ਭਾਗੈ ॥ 
The fire runs away from the fuel. 
ਮਾਟੀ ਕਉ ਜਲੁ ਦਹ ਿਦਸ ਿਤਆਗੈ ॥ 
The water forsakes mud in ten directions. 
ਊਪਿਰ ਚਰਨ ਤਲੈ ਆਕਾਸੁ ॥ 
The feet are on top, the sky is beneath. 
ਘਟ ਮਿਹ ਿਸੰਧੁ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 
The ocean appears in the cup. ||1|| 
ਐਸਾ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ॥ 
Such is the power of dear Lord. 
ਿਨਮਖ ਨ ਿਬਸਰੈ ਜੀਅ ਭਗਤਨ ਕੈ ਆਠ ਪਹਰ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਜਾਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
His devotees never forget Him, recite Him all day O my mind. 
||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਥਮੇ ਮਾਖਨੁ ਪਾਛੈ ਦੂਧੁ ॥ 
First comes the butter and milk later. 
ਮੈਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬੁਨੁ ਸੂਧੁ ॥ 
The dirt cleans the soap. 
ਭੈ ਤੇ ਿਨਰਭਉ ਡਰਤਾ ਿਫਰੈ ॥ 
The fearless are afraid of fear. 
ਹਦੀ ਕਉ ਅਣਹਦੀ ਿਹਰੈ ॥੨॥ 
The living is killed by the dead. ||2|| 
ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਿਬਦੇਹੀ ਦੀਸੈ ॥ 
The visible body is hidden, one without body is visible. 
ਸਗਲੇ ਸਾਿਜ ਕਰਤ ਜਗਦੀਸੈ ॥ 
The Lord of the world can do all these things. 
ਠਗਣਹਾਰ ਅਣਠਗਦਾ ਠਾਗੈ ॥ 
The cheat cheats the one who cannot be cheated. 
ਿਬਨੁ ਵਖਰ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਉਿਠ ਲਾਗੈ ॥੩॥ 
With no merchandise, the trader trades again and again. ||3|| 
ਸੰਤ ਸਭਾ ਿਮਿਲ ਕਰਹੁ ਬਿਖਆਣ ॥ 
Tell all this in saint’s congregation; 
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ॥ 
So say the Simritees, Shaastras, Vedas and Puraanas. 
ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਇ ॥ 
Rare are those who contemplate and recite God. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥੪॥੪੩॥੫੪॥ 
O Nanak, they attain salvation. ||4||43||54|| 



ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਆ ॥ 
Whatever pleases Him happens. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਆਨ ਬੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Be in God’s refuge forever. Other than God nothing helps. 
||1||Pause|| 
ਪੁਤੁ ਕਲਤਰ੍ੁ ਲਿਖਮੀ ਦੀਸੈ ਇਨ ਮਿਹ ਿਕਛੂ ਨ ਸੰਿਗ ਲੀਆ ॥ 
All that your children, spouse and wealth you see; nothing 
goes with you; 
ਿਬਖੈ ਠਗਉਰੀ ਖਾਇ ਭੁਲਾਨਾ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਿਤਆਿਗ ਗਇਆ ॥੧॥ 
Eating the poisonous medicine, you have gone astray. 
 You will go leaving the worldly pleasure behind. ||1|| 
ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਬਹੁਤੁ ਿਵਗੂਤਾ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਿਕਰਿਤ ਪਇਆ ॥ 
Slandering others, you are ruined; because of your actions, 
 you shall be sent to the womb for birth. 
ਪੁਰਬ ਕਮਾਣੇ ਛੋਡਿਹ ਨਾਹੀ ਜਮਦੂਿਤ ਗਰ੍ਾਿਸਓ ਮਹਾ ਭਇਆ ॥੨॥ 
Your past actions do not go away; devil of death will catch you. 
||2|| 
ਬੋਲੈ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ਅਵਰਾ ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੈ ਬਹੁਤੁ ਹਇਆ ॥ 
You tell lies and do not practice what you preach. Your greed 
will not end. 
ਅਸਾਧ ਰੋਗੁ ਉਪਿਜਆ ਸੰਤ ਦੂਖਿਨ ਦੇਹ ਿਬਨਾਸੀ ਮਹਾ ਖਇਆ ॥੩॥ 
You are sick with an incurable disease slandering the saints; 
you will vanish. ||3|| 
ਿਜਨਿਹ ਿਨਵਾਜੇ ਿਤਨ ਹੀ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਕੀਨੇ ਸੰਤ ਜਇਆ ॥ 
He, who creates, honors and praises His saints. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਰਾਖ ੇਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਮਇਆ ॥੪॥੪੪॥੫੫॥ 
O Nanak, embrace Your servant by your grace O bestowal of 
salvation. ||4||44||55|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਉ ਸਹਾਈ ॥ 
Such is the perfect guru my help and support. 
ਜਾ ਕਾ ਿਸਮਰਨੁ ਿਬਰਥਾ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Reciting Him does not go waste. ||1||Pause|| 
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ॥ 
Visualizing Him the devotee becomes happy. 
ਜਾ ਕੀ ਧੂਿਰ ਕਾਟੈ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥ 
The dust of His feet cuts the net of death. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ॥ 



His lotus feet dwell in my mind. 
ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਤਨ ਕੇ ॥੧॥ 
He resolved all my affairs. ||1|| 
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਰਾਖੈ ਹਾਥੁ ॥ 
One, on whose forehead He places His hand; 
ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ 
My God is the Lord of orphans. 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
He is the savior of sinners, the treasure of mercy. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥ 
I praise Him forever. ||2|| 
ਿਨਰਮਲ ਮੰਤੁ ਦੇਇ ਿਜਸੁ ਦਾਨੁ ॥ 
One, who He blesses with His sacred lesson; 
ਤਜਿਹ ਿਬਕਾਰ ਿਬਨਸੈ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Renounces corruption; his egotistic pride is eliminated. 
ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 
Recite one God in devotee’s company. 
ਪਾਪ ਿਬਨਾਸੇ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥੩॥ 
Sins are erased, reciting God with love. ||3|| 
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਗਲ ਿਨਵਾਸ ॥ 
The guru, the transcendent Lord, dwells among all. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 
God the treasure of virtues pervades each and every heart. 
ਦਰਸੁ ਦੇਿਹ ਧਾਰਉ ਪਰ੍ਭ ਆਸ ॥ 
I hope to visualize You O God. 
ਿਨਤ ਨਾਨਕੁ ਿਚਤਵੈ ਸਚੁ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੪੫॥੫੬॥ 
Nanak says the true prayer every day. ||4||45||56|| 
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ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ  
Raag Raamkalee, Fifth Mahalla, Second House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ ॥ 
Sing the songs of praise of the Lord. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਮਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God attains eternal peace. Coming and going ends. 
||1||Pause|| 
 ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
Singing God’s praises obtains enlightenment. 



ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਹ ਹੋਇ ਿਨਵਾਸੁ ॥੧॥ 
Then you dwell in God’s lotus feet. ||1|| 
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 
In the society of saints, one is saved. 
ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੨॥੧॥੫੭॥ 
O Nanak, he crosses over the terrifying world-ocean. 
||2||1||57|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
My guru is perfect. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name attains contentment 
 and all useless sickness disappears. ||1||Pause|| 
ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
Worship true God. 
ਜਾ ਕੀ ਸਰਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 
In His sanctuary, eternal peace is obtained. ||1|| 
ਨੀਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ ॥ 
One who feels hungry for God’s name sleeps in peace? 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਬਨਸੇ ਸਭ ਦੂਖ ॥੨॥ 
Reciting God all pain is eliminated. ||2|| 
ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ 
Enjoy peace O my brother. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਸਭ ਿਚੰਤ ਿਮਟਾਈ ॥੩॥ 
The perfect guru has eradicated all anxiety. ||3|| 
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਜਪੁ ਜਾਿਪ ॥ 
Twenty-four hours a day, recite God’s recitation. 
ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਿਪ ॥੪॥੨॥੫੮॥ 
O Nanak, He shall save you. ||4||2||58|| 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩  
Raag Raamkalee, Fifth Mahalla, Partaal, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨਰਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥ 
I pay respect to the Lord the supreme being. 
ਜਲਨ ਥਲਨ ਬਸੁਧ ਗਗਨ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God is present in water, land, earth and the sky. ||1||Pause|| 
ਹਰਨ ਧਰਨ ਪੁਨ ਪੁਨਹ ਕਰਨ ॥ 
Over and over again, the Creator  destroys, sustains and 



creates. 
ਨਹ ਿਗਰਹ ਿਨਰੰਹਾਰੰ ॥੧॥ 
He has no home; He does not eat. ||1|| 
ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਮ ਹੀਰ ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰੰ ॥ 
He is deep, profound, jewel, high, great and infinite. 
ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਨਾਨਕ ਬਿਲਹਾਰੰ ॥੨॥੧॥੫੯॥ 
He stages His plays; His virtues are priceless. Nanak praises 
Him. ||2||1||59|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਿਤਆਿਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਿਨਕ ਕਾਿਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You must abandon your beauty, pleasures, fragrances, 
enjoyments, 
 enticement of worldly wealth, gold and spousal love. 
||1||Pause|| 
ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪੇਿਖ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੈ ॥ 
You are enticed by and enjoy the unlimited amount of worldly 
wealth. 
ਨਹ ਸੰਿਗ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥ 
These pleasures will not go with you. ||1|| 
ਸੁਤ ਕਲਤਰ੍ ਭਰ੍ਾਤ ਮੀਤ ਉਰਿਝ ਪਿਰਓ ਭਰਿਮ ਮੋਿਹਓ ਇਹ ਿਬਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥ 
Entangled with children, spouse, siblings and friends, enticed 
 by doubt; these will go away like the shadow of a tree. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥ 
Nanak finds peace in saint’s refuge. ||2||2||60|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਿਤਪਦੇ ॥ 
Raag Raamkalee, Ninth Mahalla, Ti-Padas: 
ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ॥ 
O mind, take the shelter of God’s name. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵਿਹ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting Him the ill will disappears and attains salvation. 
||1||Pause|| 
ਬਡਭਾਗੀ ਿਤਹ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
He who sings God’s praises is fortunate. 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਫੁਿਨ ਬੈਕੰੁਿਠ ਿਸਧਾਵੈ ॥੧॥ 
The sins of countless lives are washed off, and he goes to 
heaven. ||1|| 
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ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਿਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥ 
At the last moment, Ajaamal realized God; 
ਜਾਂ ਗਿਤ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਿਤ ਿਛਨ ਮਿਹ ਪਾਈ ॥੨॥ 
The salvation the yogi’s long for; he attained in a moment. ||2|| 
ਨਾਿਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਿਹਨ ਕਛੁ ਿਬਿਦਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਿਜ ਕੀਨਾ ॥ 
The elephant had no virtue and no wisdom; what religious acts 
he performed? 
ਨਾਨਕ ਿਬਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਿਤਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥ 
O Nanak, that is God’s way to bestow salvation. ||3||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Raamkalee, Ninth Mahalla: 
ਸਾਧੋ ਕਉਨ ਜੁਗਿਤ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥ 
O devotees: what should I do now? 
ਜਾ ਤੇ ਦੁਰਮਿਤ ਸਗਲ ਿਬਨਾਸੈ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
So that my evil-will disappears and my mind engages in God’s 
worship. ||1||Pause|| 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਿਹ ਉਰਿਝ ਰਿਹਓ ਹੈ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਛੁ ਿਗਆਨਾ ॥ 
My mind is entangled in worldly wealth; it does not know any 
divine wisdom. 
ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਜਗੁ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰੈ ਪਾਵੈ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨਾ ॥੧॥ 
What name does the world recite that bestows salvation? ||1|| 
ਭਏ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ॥ 
When the merciful saints became kind, they told me this; 
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਿਤਹ ਕੀਏ ਿਜਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀਰਿਤ ਗਾਈ ॥੨॥ 
One, who sings God’s praises has realized the highest 
religion. ||2|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਿਹ ਿਨਮਖ ਏਕ ਉਿਰ ਧਾਰੈ ॥ 
One who enshrines God’s name in his mind night and day; or 
even for an instant! 
ਜਮ ਕੋ ਤਰ੍ ਾਸੁ ਿਮਟੈ ਨਾਨਕ ਿਤਹ ਅਪੁਨੋ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ॥੩॥੨॥ 
His fear of death disappears and makes his life worthwhile. 
||3||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Raamkalee, Ninth Mahalla: 
ਪਰ੍ਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਲੇਿਹ ॥ 
O mortal, focus your thoughts on the Lord. 
ਿਛਨੁ ਿਛਨੁ ਅਉਧ ਘਟੈ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਿਬਰ੍ਥਾ ਜਾਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Every moment, day and night, your life is decreasing and 
going in vain. ||1||Pause|| 
ਤਰਨਾਪੋ ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਿਗਆਨਾ ॥ 



You wasted your youth in bad deeds and the childhood in 
ignorance. 
ਿਬਰਿਧ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨ ਕੁਮਿਤ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥ 
You have grown old, even now you do not realize. 
 What evil deeds you are involved in? ||1|| 
ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੀਓ ਿਜਹ ਠਾਕੁਿਰ ਸੋ ਤੈ ਿਕਉ ਿਬਸਰਾਇਓ ॥ 
Why did you forget the Lord; who blessed you with this human 
life? 
ਮੁਕਤੁ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰੈ ਿਨਮਖ ਨ ਤਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥ 
Reciting Him attains salvation; you do not praise Him at all. 
||2|| 
ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਦੁ ਕਹਾ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੰਿਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥ 
Why are you intoxicated with wealth? It does not go with you. 
ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਿਤ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਿਤ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥ 
Says Nanak, think of God; He will help you in the end; 
||3||3||81|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Raamkalee, First Mahalla, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਿਹ ਸੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਿਦਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥ 
Same moon and same stars rise; and same sun shines in the 
sky. 
ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥ 
Same earth, same wind blows. The life goes on forever. ||1|| 
ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
Give up your attachment to life. 
ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਿਹ ਿਧਙਾਣਾ ਕਿਲ ਲਖਣ ਵੀਚਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The tyrants are accepted leaders; this is today’s age; 
||1||Pause|| 
ਿਕਤੈ ਦੇਿਸ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਿਸ ਨ ਬੈਠਾ ॥ 
No one knows where he lives or what shrine he visits? 
ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਿਰ ਨ ਬੈਠਾ ॥੨॥ 
Without God’s blessing, he cannot build a mansion and live in 
it. ||2|| 
ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਿਰ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ  
If someone practices truth, he is not accepted; self-discipline  
is not practiced in the home of self-willed. 
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਿਲ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥ 



If someone recites God; he is scorned. These are the signs of 
today’s age. ||3|| 
ਿਜਸੁ ਿਸਕਦਾਰੀ ਿਤਸਿਹ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਣਾ ॥ 
Whoever is the master; is humiliated. The servants are not 
scared of him. 
ਜਾ ਿਸਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥ 
When the master is put in chains? He dies at the hands of his 
servant. ||4|| 
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ਆਖੁ ਗੁਣਾ ਕਿਲ ਆਈਐ ॥ 
Praise the Lord; today’s age (Kalyug) has come.  
ਿਤਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ ਰਿਹਆ ਤਪਾਵਸੁ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਿਹ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The penance of the previous three ages is gone. 
 One obtains virtue, if the Lord bestows it. ||1||Pause|| 
ਕਿਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸਰਾ ਿਨਬੇੜੀ ਕਾਜੀ ਿਕਰ੍ਸਨਾ ਹੋਆ ॥ 
In this turbulent age of today’s age (KalYug), sharia law  
decides the cases, and the blue-robed Qazi is the judge. 
ਬਾਣੀ ਬਰ੍ਹਮਾ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਕਰਣੀ ਕੀਰਿਤ ਲਿਹਆ ॥੫॥ 
Brahma’s sermon the  Atharavan Veda is no more sung. ||5|| 
ਪਿਤ ਿਵਣੁ ਪੂਜਾ ਸਤ ਿਵਣੁ ਸੰਜਮੁ ਜਤ ਿਵਣੁ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ ॥ 
Worship without faith; self-discipline without truthfulness; 
 the sacred thread without celibacy; what good are these? 
ਨਾਵਹੁ ਧੋਵਹੁ ਿਤਲਕੁ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਿਵਣੁ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ॥੬॥ 
You may bathe and wash, and apply mark to the forehead, 
 but without inner purity, the reality is not realized. ||6|| 
ਕਿਲ ਪਰਵਾਣੁ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 
In today’s age the Quran and other western scriptures are 
prevailing. 
ਪੋਥੀ ਪੰਿਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ ॥ 
The scriptures, Puraanaas and the scholars are no more. 
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਮਾਣੁ ॥ 
O Nanak, God’s name now is Rehmaan, the merciful. 
ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੭॥ 
Know that there is only one Creator of the creation. ||7|| 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਏਦੂ ਉਪਿਰ ਕਰਮੁ ਨਹੀ ॥ 
O Nanak; reciting God’s name is the highest reward. There is 
nothing more. 
ਜੇ ਘਿਰ ਹੋਦੈ ਮੰਗਿਣ ਜਾਈਐ ਿਫਿਰ ਓਲਾਮਾ ਿਮਲੈ ਤਹੀ ॥੮॥੧॥ 
If one goes begging for what he already has, he should be 



chastised. ||8||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਜਗੁ ਪਰਬੋਧਿਹ ਮੜੀ ਬਧਾਵਿਹ ॥ 
You preach the world and fill your belly. 
ਆਸਣੁ ਿਤਆਿਗ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Abandoning Yogic postures of worship, how will you find the 
true Lord? 
ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਕਾਮਿਣ ਿਹਤਕਾਰੀ ॥ 
You are attached to possessiveness and the love of sexual 
pleasure. 
ਨਾ ਅਉਧੂਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ 
You are neither renunciate nor a worldly person. ||1|| 
ਜੋਗੀ ਬੈਿਸ ਰਹਹੁ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ 
O Yogi, be stable, and the pain of duality will run away. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You beg door to door, you don’t feel ashamed. ||1||Pause|| 
ਗਾਵਿਹ ਗੀਤ ਨ ਚੀਨਿਹ ਆਪੁ ॥ 
You sing divine songs, but you do not search your soul. 
ਿਕਉ ਲਾਗੀ ਿਨਵਰੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 
How will the burning fire be extinguished? 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਚੈ ਮਨ ਭਾਇ ॥ 
The inner fire extinguishes through guru’s teachings. 
ਿਭਿਖਆ ਸਹਜ ਵੀਚਾਰੀ ਖਾਇ ॥੨॥ 
And you will enjoy the awns of contentment. ||2|| 
ਭਸਮ ਚੜਾਇ ਕਰਿਹ ਪਾਖੰਡੁ ॥ 
You apply ashes to your body, it is hypocrisy. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਹਿਹ ਜਮ ਡੰਡੁ ॥ 
Attached to the worldly wealth, you will suffer the punishment 
of devil of death. 
ਫੂਟੈ ਖਾਪਰੁ ਭੀਖ ਨ ਭਾਇ ॥ 
When your skull breaks; begging will not please you. 
ਬੰਧਿਨ ਬਾਿਧਆ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ 
Bound by your deeds, you will come and go. ||3|| 
ਿਬੰਦੁ ਨ ਰਾਖਿਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵਿਹ ॥ 
You do not control your lust, yet you claim to be a celibate. 
ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤਰ੍ ੈ ਲੋਭਾਵਿਹ ॥ 
You beg for worldly wealth, greedy of worldly three qualities. 
ਿਨਰਦਇਆ ਨਹੀ ਜੋਿਤ ਉਜਾਲਾ ॥ 
Without kindness the enlightenment is not obtained. 



ਬੂਡਤ ਬੂਡੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥੪॥ 
You are drowned in worldly entanglements. ||4|| 
ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਿਖੰਥਾ ਬਹੁ ਥਟੂਆ ॥ 
You assume different disguise at different place. 
ਝੂਠੋ ਖੇਲੁ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਨਟੂਆ ॥ 
You play all sorts of false tricks, like a juggler. 
ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁ ਜਾਰੇ ॥ 
You are burning in the inner fire of worries. 
ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰੇ ॥੫॥ 
Without previous good deeds written in you fate; how can you 
cross over? ||5|| 
ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਫਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਿਨ ॥ 
You wear all kind of ear ring. 
ਮੁਕਿਤ ਨਹੀ ਿਬਿਦਆ ਿਬਿਗਆਿਨ ॥ 
But liberation does not come without learning divine wisdom. 
ਿਜਹਵਾ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਸਾਿਦ ਲੋਭਾਨਾ ॥ 
You are enticed by the taste of  tongue and other senses. 
ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਿਮਟੈ ਨੀਸਾਨਾ ॥੬॥ 
You are an animal; your destiny cannot be erased. ||6|| 
ਿਤਰ੍ ਿਬਿਧ ਲੋਗਾ ਿਤਰ੍ ਿਬਿਧ ਜੋਗਾ ॥ 
People are entangled in three worldly modes; Yogis 
 are entangled in the three yogic modes. 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ਚੂਕਿਸ ਸੋਗਾ ॥ 
Contemplating guru’s teachings eliminates sorrows. 
ਊਜਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਹੋਇ ॥ 
Following guru’s teachings make truly pure. 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੭॥ 
One who contemplates the truthful way is a Yogi. ||7|| 
ਤੁਝ ਪਿਹ ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ 
O God; You have the priceless treasure. You do everything. 
ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥ 
You establish and disestablish; whatever You do, happens. 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥ 
One who practices celibacy, truth, self-control, is truly a good 
hearted. 
ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਮੀਤੁ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, that Yogi is the friend of the universe. ||8||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਖਟੁ ਮਟੁ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 



There is yearning to learn in the mind in the body. 
ਸੁਰਿਤ ਸਬਦੁ ਧੁਿਨ ਅੰਤਿਰ ਜਾਗੀ ॥ 
Through guru’s teachings the yearning and love wells up in the 
mind. 
ਵਾਜੈ ਅਨਹਦੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ 
The unlimited divine music plays and my mind enjoys it; 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ 
Through guru’s teachings, O my mind believe in God’s name. 
||1|| 
ਪਰ੍ਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ 
O mortal, through worship of God, peace is obtained. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Saying God pleases the guru-willed and he merges in it. 
||1||Pause|| 
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ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਿਬਵਰਿਜ ਸਮਾਏ ॥ 
Eradicating attachment to the worldly wealth, one merges in 
the Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Meeting the guru, we unite with God. 
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ॥ 
God’s name is a priceless jewel a diamond; 
ਿਤਤੁ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥ 
Attuned to it, my mind attains peace. ||2|| 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
The diseases of ego and possessiveness do not afflict 
ਰਾਮ ਭਗਿਤ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
Worshiping God the concern of devil of death runs away. 
ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਮੋਿਹ ॥ 
Lock of the devil of death does not lock me. 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਿਰ ਸੋਿਹ ॥੩॥ 
The pure name of the Lord illuminates my heart. ||3|| 
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ਭਏ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥ 
Contemplating guru’s teachings I became immortal. 
ਗੁਰਮਿਤ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਿਤ ਪਰਹਾਰੀ ॥ 
Guru’s teachings woke me up and I gave up the ill will. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਿਗ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
I am awake night and day, lovingly attuned to God. 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਅੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥੪॥ 



I realized the way of liberation in me. ||4|| 
ਅਿਲਪਤ ਗੁਫਾ ਮਿਹ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 
In the secluded cave of my mind, I remain unattached. 
ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਿਦ ਸੰਘਾਰੇ ॥ 
Through guru’s teachings, I killed the five thieves. 
ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਡੋਲਾਏ ॥ 
My mind does not waver or goes anywhere else. 
ਸਹਜ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਹਉ ਸਮਾਏ ॥੫॥ 
I remain intuitively absorbed in peace. ||5|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਗ ਰਹੇ ਅਉਧੂਤਾ ॥ 
The guru-willed devotees (yogi) remain awake. 
ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤਤੁ ਪਰੋਤਾ ॥ 
I am woven in the essence of reality and detached forever. 
ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਮਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
The world is asleep; it dies, and keeps coming and going. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੬॥ 
Realization does not come without guru’s teachings. ||6|| 
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
The unlimited divine music plays day and night. 
ਅਿਵਗਤ ਕੀ ਗਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤੀ ॥ 
The guru-willed realizes the way to immortality. 
ਤਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਨੀ ॥ 
It is realized through guru’s teachings. 
ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੭॥ 
God the bestowal abides all. ||7|| 
ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਸਹਿਜ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
My mind is absorbed in absolute state of contentment. 
ਤਿਜ ਹਉ ਲੋਭਾ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
Renouncing ego and greed, I realized God. 
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਅਪਨਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
When the disciple and guru’s mind accept each other; 
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਮੇਿਟ ਸਮਾਿਨਆ ॥੮॥੩॥ 
O Nanak, duality is eradicated and he merges in the Lord. 
||8||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਸਾਹਾ ਗਣਿਹ ਨ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
You calculate the auspicious day, but you do not contemplate; 
ਸਾਹੇ ਊਪਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 
God is above calculations. 



ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਸੋਈ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
He, who meets the guru, understands the way. 
ਗੁਰਮਿਤ ਹੋਇ ਤ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ 
Following guru’s teachings, one realizes God’s command. ||1|| 
ਝੂਠੁ ਨ ਬੋਿਲ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥ 
Do not tell lies, O preacher, speak the truth. 
ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਿਦ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Eliminate ego and attain destiny through guru’s  teachings. 
||1||Pause|| 
ਗਿਣ ਗਿਣ ਜੋਤਕੁ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ ॥ 
Calculating and counting, the astrologer draws the horoscope. 
ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੈ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥ 
He reads to others but he does not know the reality. 
ਸਭਸੈ ਊਪਿਰ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Following guru’s teachings is the highest of all. 
ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ    
Telling all other stories is useless. ||2|| 
ਨਾਵਿਹ ਧੋਵਿਹ ਪੂਜਿਹ ਸੈਲਾ ॥ 
You bathe, wash, and worship stones. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਾਤੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ ॥ 
But without being imbued with the Lord, you are the filthiest of 
all. 
ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰ ਿਮਲੈ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਰਿਥ ॥ 
Eliminating pride, you shall receive Godly wealth. 
ਮੁਕਿਤ ਪਰ੍ਾਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਿਕਰਤਾਰਿਥ ॥੩॥ 
Reciting God attains salvation. ||3|| 
ਵਾਚੈ ਵਾਦੁ ਨ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
You study and argue Vedas, but do not contemplate. 
ਆਿਪ ਡੁਬੈ ਿਕਉ ਿਪਤਰਾ ਤਾਰੈ ॥ 
You are drowning; how will you save your ancestors? 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰ੍ਹਮੁ ਚੀਨੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 
God abides in all but only a few contemplate; 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪॥ 
When one meets the guru, then he understands. ||4|| 
ਗਣਤ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਜੀਐ ॥ 
Making calculations gives worry and pain to the mind. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਿਣ ਪਵੈ ਸੁਖੁ ਥੀਐ ॥ 
Seeking guru’s refuge attains happiness. 
ਕਿਰ ਅਪਰਾਧ ਸਰਿਣ ਹਮ ਆਇਆ ॥ 



I sinned and made mistakes but now I seek Your refuge. 
ਗੁਰ ਹਿਰ ਭੇਟੇ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਇਆ ॥੫॥ 
Due to my past deeds I met the guru the God. ||5|| 
ਗੁਰ ਸਰਿਣ ਨ ਆਈਐ ਬਰ੍ਹਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 
If one does not enter guru’s sanctuary, God cannot be found. 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈਐ ਜਨਿਮ ਮਿਰ ਆਈਐ ॥ 
Deluded by doubt, one is born to die, and come back again. 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧਉ ਮਰੈ ਿਬਕਾਰੁ ॥ 
He is tied at death’s door and dies uselessly. 
ਨਾ ਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ ॥੬॥ 
He does not follow guru’s teachings or recites God’s name; 
||6|| 
ਇਿਕ ਪਾਧੇ ਪੰਿਡਤ ਿਮਸਰ ਕਹਾਵਿਹ ॥ 
Some call themselves sacred, religious scholars and spiritual 
teachers. 
ਦੁਿਬਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Dyed by duality they do not attain destiny. 
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ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
One who enshrines God’s name in the mind through guru’s 
grace; 
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਕੋ ਜਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥੭॥ 
Such a person is one in millions. ||7|| 
ਏਕੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਚੁ ਏਕੈ ॥ 
One is bad, another is good, but God is always good. 
ਬੂਝੁ ਿਗਆਨੀ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕੈ ॥ 
O wise man; realize this through guru’s support. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੀ ਏਕੋ ਜਾਿਣਆ ॥ 
Only a few guru-willed realize God. 
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮੇਿਟ ਸਮਾਿਣਆ ॥੮॥ 
His coming and going ends, and he merges in the Lord. ||8|| 
ਿਜਨ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 
Those who have the Lord enshrined in the heart; 
ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
They obtain all virtues contemplating the true Lord. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ 
One who acts in harmony with guru’s will; 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥੯॥੪॥ 
O Nanak; he truly absorbs in the true Lord ||9||4|| 



ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਹਠੁ ਿਨਗਰ੍ਹੁ ਕਿਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ 
Practicing restraint, he wears the body down. 
ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਿਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥ 
The mind is not satisfied by fasting or austerities. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥ 
Nothing equals reciting God’s name. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਮਨਾ ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥ 
Serve the guru, O mind and associate with God’s devotees. 
ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਿਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਿਨ ਡਿਸ ਨ ਸਕੈ ਹਿਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Chains of devil of death or snake bite do not affect those  
who enjoy God’s sublime essence. ||1||Pause|| 
ਵਾਦੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ ॥ 
The worldly singers; enjoy reading and arguing. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਿਬਿਖਆ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥ 
In the three worldly qualities and sins, they are born and die. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਜੈ ॥੨॥ 
Without God’s name, they suffer in pain. ||2|| 
ਚਾੜਿਸ ਪਵਨੁ ਿਸੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥ 
The Yogi draws the breath up high and reaches higher 
conscious level. 
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ॥ 
He practices body cleansing and many rituals of purification. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ ॥੩॥ 
But without God’s name, all this breathing is useless. ||3|| 
ਅੰਤਿਰ ਪੰਚ ਅਗਿਨ ਿਕਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ ॥ 
The fire of five passions burns inside; how can he be 
peaceful? 
ਅੰਤਿਰ ਚੋਰੁ ਿਕਉ ਸਾਦੁ ਲਹੀਜੈ ॥ 
The thief is inside; how can he enjoy the taste? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥ 
The guru-willed sharpens his mind. ||4|| 
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ॥ 
He is filled with filth and yet goes to shrines. 
ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਿਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥ 
His mind is not pure, what is the use of performing rituals? 
ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੫॥ 
He obtains the reward of his doing; who else can he blame? 
||5|| 



ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਿਹ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਜੈ ॥ 
He does not eat food; he tortures his body. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਹੀ ਥੀਜੈ ॥ 
Without guru’s divine wisdom, satisfaction is not possible. 
ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਮੈ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥੬॥ 
The self-willed is born to die, to be born again. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਿਛ ਸੰਗਿਤ ਜਨ ਕੀਜੈ ॥ 
Go, and ask the guru and associate with God’s humble 
servants. 
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਿਮ ਮਰੀਜੈ ॥ 
When your mind is imbued with God’s love; you will not die 
and reborn again. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਜੈ ॥੭॥ 
Without Lord’s name, what else should anyone do? ||7|| 
ਊਂਦਰ ਦੰੂਦਰ ਪਾਿਸ ਧਰੀਜੈ ॥ 
Why do you think bad of others? 
ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥ 
Recite God; this is the highest service. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਭ ਕੀਜੈ ॥੮॥੫॥ 
O Nanak, one recites God’s name by His grace. ||8||5|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਅੰਤਿਰ ਉਤਭੁਜੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
God is the Creator, none else. 
ਜੋ ਕਹੀਐ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 
Whatever exists is created by God. 
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਿਰ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 
He is the true Lord throughout the ages. 
ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ 
Creation and destruction do not come from anyone else. ||1|| 
ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ 
Such is my Lord profound and unfathomable. 
ਿਜਿਨ ਜਿਪਆ ਿਤਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਨ ਲਗੈ ਜਮ ਤੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever recites Him obtains happiness. Reciting His name  
the arrow of devil of death does not pierce. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮੋਲੁ ॥ 
God’s name is a priceless jewel a diamond. 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਅਮਰੁ ਅਤੋਲੁ ॥ 
The true Lord is immortal and immeasurable. 
ਿਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲੁ ॥ 



That tongue which recites God is pure. 
ਘਿਰ ਦਿਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲੁ ॥੨॥ 
True Lord is inside; do not neglect and forget this. ||2|| 
ਇਿਕ ਬਨ ਮਿਹ ਬੈਸਿਹ ਡੂਗਿਰ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 
Some sit in the forest, and some make their home in the 
mountains. 
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਪਚਿਹ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Forgetting God’s name they rot in egotistic pride. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਕਆ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨੁ ॥ 
Other than God’s name, there is no knowledge or meditation; 
||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 
The guru-willed obtain honor in God’s court. 
ਹਠੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥ 
God is not realized through stubbornness or egotistic deeds. 
ਪਾਠ ਪੜੈ ਲੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 
He reads and explains the scriptures to others. 
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ਤੀਰਿਥ ਭਰਮਿਸ ਿਬਆਿਧ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 
Going to sacred shrines does not eliminate the disease. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ 
Without God’s name; how can he find happiness? ||4|| 
ਜਤਨ ਕਰੈ ਿਬੰਦੁ ਿਕਵੈ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 
He tries but his lust does not go away. 
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਨਰਕੇ ਪਾਈ ॥ 
His mind wavers, he goes to hell. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਾਧੋ ਲਹੈ ਸਜਾਈ ॥ 
He suffers punishment at the place of death. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥੫॥ 
Without God’s name; his soul burns. ||5|| 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਕੇਤੇ ਮੁਿਨ ਦੇਵਾ ॥ 
Many mystics, seekers, sages and demy-gods; 
ਹਿਠ ਿਨਗਰ੍ਿਹ ਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਿਹ ਭੇਵਾ ॥ 
They practice stubbornness, they cannot find the mystery. 
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ਗਹਿਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ॥ 
One who contemplates guru’s teachings and serves him. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਨਰਮਲ ਅਿਭਮਾਨ ਅਭੇਵਾ ॥੬॥ 
His mind and body become pure and eliminates ego. ||6|| 
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 



Through pre-ordained destiny (previous deeds), he obtains 
God’s name. 
ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਰਹਉ ਸੁਭਾਉ ॥ 
I remain in Your sanctuary intuitively. 
ਤੁਮ ਤੇ ਉਪਿਜਓ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ॥ 
Love for devotional worship has welled up by your grace. 
ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੭॥ 
O guru-willed, recite God’s name. ||7|| 
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਮਨ ਭੀਨੈ ॥ 
Your, self-pride and ego will depart and mind will fall in love 
with God. 
ਝੂਿਠ ਨ ਪਾਵਿਸ ਪਾਖੰਿਡ ਕੀਨੈ ॥ 
Practicing fraud and hypocrisy do not attain anything. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨਹੀ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥ 
Without guru’s teachings there is no place to go. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੬॥ 
O Nanak the guru-willed; realize this essence. ||8||6|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਿਜਉ ਆਇਆ ਿਤਉ ਜਾਵਿਹ ਬਉਰੇ ਿਜਉ ਜਨਮੇ ਿਤਉ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ॥ 
As you come, so you go, you fool; as you are born, so will die. 
ਿਜਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਭਵਜਿਲ ਪਇਆ ॥੧॥ 
As you enjoy pleasures, so you will suffer. Forgetting God’s  
name you are caught in the terrifying world-ocean. ||1|| 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਦੇਖਤ ਗਰਿਬ ਗਇਆ ॥ 
Seeing the body and wealth you became proud; 
ਕਿਨਕ ਕਾਮਨੀ ਿਸਉ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਿਹ ਕੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਭਰਿਮ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Your fell in love with gold and spouse! Do you believe that you 
 eliminated your doubt by forgetting God’s name? ||1||Pause|| 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸੀਲੁ ਨ ਰਾਿਖਆ ਪਰ੍ੇਤ ਿਪੰਜਰ ਮਿਹ ਕਾਸਟੁ ਭਇਆ ॥ 
You do not practice truth, abstinence, self-discipline or 
humility; 
 the ghost in your skeleton has turned to dead wood. 
ਪੰੁਨੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨੁ ਬਾਿਦ ਜਇਆ ॥੨॥ 
You do not do good for others, no donations, cleansing baths  
or austerities. Without devotees company, your life goes in 
vain. ||2|| 
ਲਾਲਿਚ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥ 
Enticed by greed you forgot God’s name; wasted your life in 
coming and going. 



ਜਾ ਜਮੁ ਧਾਇ ਕੇਸ ਗਿਹ ਮਾਰੈ ਸੁਰਿਤ ਨਹੀ ਮੁਿਖ ਕਾਲ ਗਇਆ ॥੩॥ 
When the devil of death catches you from the hair; you lose  
your consciousness and engulfed by death. ||3|| 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨੰਦਾ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥ 
Day and night, you are jealous and slander others; you do 
 not have kindness or God’s name in your heart. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਗਿਤ ਪਿਤ ਪਾਵਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਨਰਿਕ ਗਇਆ ॥੪॥ 
Salvation does not attain without guru’s teachings; you go 
 to hell without reciting God’s name. ||4|| 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਵੇਸ ਕਰਿਹ ਨਟੂਆ ਿਜਉ ਮੋਹ ਪਾਪ ਮਿਹ ਗਲਤੁ ਗਇਆ ॥ 
In an instant, you change various costumes like a juggler;  
you are entangled in emotional attachment and sin. 
ਇਤ ਉਤ ਮਾਇਆ ਦੇਿਖ ਪਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਗਨੁ ਭਇਆ ॥੫॥ 
Wherever you see worldly wealth, you are enticed and 
intoxicated by it. ||5|| 
ਕਰਿਹ ਿਬਕਾਰ ਿਵਥਾਰ ਘਨੇਰੇ ਸੁਰਿਤ ਸਬਦ ਿਬਨੁ ਭਰਿਮ ਪਇਆ ॥ 
You do all kind of useless deeds; without guru’s teachings you 
doubt everything. 
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਿਤ ਲੇਵਹੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥੬॥ 
You suffer the sickness of egotistic pride; this disease will 
depart through guru’s teachings. ||6|| 
ਸੁਖ ਸੰਪਿਤ ਕਉ ਆਵਤ ਦੇਖੈ ਸਾਕਤ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ਭਇਆ ॥ 
The faithless becomes happy and proud when he acquires 
wealth. 
ਿਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਿਫਿਰ ਲੇਵੈ ਅੰਤਿਰ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਪਇਆ ॥੭॥ 
Whom this body and wealth belong; takes it away; then you 
worry and feel pain. ||7|| 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਿਕਛੁ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਿਤਸਿਹ ਮਇਆ ॥ 
Nothing goes with you in the end; whatever you see is God’s 
grace. 
ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਲੈ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੮॥ 
God is primal and infinite; enshrining His name in the mind 
attains salvation. ||8|| 
ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵਿਹ ਿਕਸਿਹ ਸੁਣਾਵਿਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਿਲ ਪਇਆ ॥ 
You weep for dead, who hears it? He is gone in the terrifying 
world ocean. 
ਦੇਿਖ ਕੁਟੰਬੁ ਮਾਇਆ ਿਗਰ੍ਹ ਮੰਦਰੁ ਸਾਕਤੁ ਜੰਜਾਿਲ ਪਰਾਿਲ ਪਇਆ ॥੯॥ 
Seeing the family, wealth and household the  
faithless is engaged in useless deeds. ||9|| 
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ਜਾ ਆਏ ਤਾ ਿਤਨਿਹ ਪਠਾਏ ਚਾਲੇ ਿਤਨੈ ਬੁਲਾਇ ਲਇਆ ॥ 
When God sends, we come and when he calls we go back; 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਬਖਸਣਹਾਰੈ ਬਖਿਸ ਲਇਆ ॥੧੦॥ 
He does what He wants; the kind God bestows His blessings. 
||10|| 
ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਚਾਿਖਆ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਖੋਜੁ ਭਇਆ ॥ 
I seek the company of those who taste and enjoy reciting God. 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਬੁਿਧ ਿਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਸਰਿਣ ਪਇਆ ॥੧੧॥ 
Wealth, mysticism, wisdom and knowledge attain from the 
guru; 
 the priceless essence of salvation attains in his refuge. ||11|| 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਿਬਰਕਤੁ ਭਇਆ ॥ 
The guru-willed realizes pleasure and pains the  
same and is freed from happiness and sorrow. 
ਆਪੁ ਮਾਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ਲਇਆ ॥੧੨॥੭॥ 
Conquering ego, the guru-willed realizes God 
 O Nanak; and merges in peace. ||12||7|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
Raamkalee, Dakhanee (southern language), First Mahalla: 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਰਿਸ ਲੀਣਾ ॥੧॥ 
Abstinence, donations, self-control and truthfulness and  
God’s love have welled up through guru’s teachings. ||1|| 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਲੀਣਾ ॥ 
My kind guru is permanently dyed by God’s love. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਦੇਿਖ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is always attuned to God with love. He enjoys visualizing 
God. ||1||Pause|| 
ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਿਰ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਸਮੈਸਿਰ ਅਨਹਤ ਸਬਿਦ ਰੰਗੀਣਾ ॥੨॥ 
He sees everything in the universe equal and is dyed by 
unlimited divine music. ||2||                
ਸਤੁ ਬੰਿਧ ਕੁਪੀਨ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਿਜਹਵਾ ਰੰਿਗ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥ 
Wearing the long loin-cloth of kindness, He is dyed by  
God’s love and enjoys reciting His name. ||3|| 
ਿਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਿਜਿਨ ਰਚੁ ਰਾਚੇ ਿਕਰਤੁ ਵੀਚਾਿਰ ਪਤੀਣਾ ॥੪॥ 
He realizes God meeting the guru and enjoys reciting and 
thinking of God. ||4||   
ਏਕ ਮਿਹ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਿਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈ ॥੫॥ 
All are in the one, and one is in all. The guru saw and showed 



to me. ||5|| 
ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰ੍ਹਮੰਡਾ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 
He who created the worlds, solar systems and galaxies.  
That God cannot be explained. ||6||    
ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਿਦਖਾਈ ॥੭॥ 
From God’s light the universe is lit, He is merged in the 
universe. ||7|| 
ਸਚੈ ਤਖਿਤ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਠੇ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੮॥ 
Truth dwells in God’s realm. God sits there in trance. ||8|| 
ਮੋਿਹ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥ 
With no worldly attachment the yogi is detached and abides in 
everyone. ||9|| 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਿਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥ 
O Nanak, salvation attains in God’s refuge through guru’s 
teachings. ||10||8|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Raamkalee, First Mahalla: 
ਅਉਹਿਠ ਹਸਤ ਮੜੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਧਰਿਣ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 
He created earth and the sky enshrining God in the mind 
eradicating his ego. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੇਤੀ ਸਬਿਦ ਉਧਾਰੀ ਸੰਤਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The guru saved many through guru’s teachings O saints; 
||1||Pause|| 
ਮਮਤਾ ਮਾਿਰ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 
He conquers attachment, and eradicates ego and sees 
 Your divine Light pervading the universe O God; ||2|| 
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਮਨੈ ਮਿਹ ਰਾਖੈ ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩॥ 
He conquers desire, and enshrines God in the 
 mind and contemplates guru’s teachings. ||3|| 
ਿਸੰਙੀ ਸੁਰਿਤ ਅਨਾਹਿਦ ਵਾਜੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ॥੪॥ 
The horn of consciousness plays unlimited; Your Light 
illuminates every heart. ||4|| 
ਪਰਪੰਚ ਬੇਣੁ ਤਹੀ ਮਨੁ ਰਾਿਖਆ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਪਰਜਾਰੀ ॥੫॥ 
He plays Godly flute in the mind and burn his status in the fire. 
||5|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਮਿਲ ਅਿਹਿਨਿਸ ਦੀਪਕੁ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰੀ ॥੬॥ 
He lights the lamp in the five element body with his pure light. 
||6|| 
ਰਿਵ ਸਿਸ ਲਉਕੇ ਇਹੁ ਤਨੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਸਬਦੁ ਿਨਰਾਰੀ ॥੭॥ 
Like sun and moon he plays his horn through guru’s unique 



teachings. ||7|| 
ਿਸਵ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਆਸਣੁ ਅਉਧੂ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਪਾਰੀ ॥੮॥ 
The true hermit, invisible, inaccessible, infinite God sits in His 
realm. ||8|| 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਿਹ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥ 
The mind is the king of the city of the body; five senses 
contemplate in it. ||9|| 
ਸਬਿਦ ਰਵੈ ਆਸਿਣ ਘਿਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੦॥ 
The king recites guru’s teachings sitting on his throne and 
bestows real justice. ||10|| 
ਕਾਲੁ ਿਬਕਾਲੁ ਕਹੇ ਕਿਹ ਬਪੁਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥੧੧॥ 
What can poor death or birth say to him? Conquering 
 his mind, he remains dead yet alive. ||11|| 
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ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਿਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ॥੧੨॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva are image of God. He created 
them. ||12|| 
ਕਾਇਆ ਸੋਿਧ ਤਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਆਤਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥ 
Purifying your body; crosses over the terrifying  
world-ocean realizing the essence of reality. ||13|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਰਿਵਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੪॥    
Serving the guru, obtains everlasting peace by reciting guru’s 
teachings. ||14|| 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥ 
The virtuous God unites them with Him by eliminating ego and 
greed. ||15|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਤੈ ਏਹਾ ਭਗਿਤ ਿਨਰਾਰੀ ॥੧੬॥ 
Eradicate the three qualities and dwell in the fourth state. 
 This is the unique way of worship. ||16|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੋਗ ਸਬਿਦ ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਿਹਰਦੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧੭॥ 
This is the Yoga of the guru-willed; he searches 
 God in his mind through guru’s teachings. ||17|| 
ਮਨੂਆ ਅਸਿਥਰੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੧੮॥ 
Dyed with guru’s teachings the mind becomes stable. This is 
all there is; ||18|| 
ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਨ ਪਾਖੰਡੁ ਅਉਧੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥ 
O hermit; contemplating and arguing the scriptures are 
 hypocrisy; the guru-willed contemplates guru’s teachings. 
||19|| 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ਅਉਧੂ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੦॥ 
The saint guru-willed practices this Yoga. He practices 
 abstinence and truth through guru’s teachings. ||20|| 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੧॥ 
One who dies through guru’s teachings O hermit; realizes the 
way to divinity. ||21|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲੁ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਿਦ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੨੨॥ 
Attachment of the worldly wealth is the terrifying world-ocean; 
one 
 swims across through guru’s teachings along with his 
dynasty. ||22|| 
ਸਬਿਦ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਿਤ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੩॥ 
Guru’s teachings are the enlightenment in all four ages O 
 hermit; the devotees contemplate guru’s sermon. 
ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਅਉਧੂ ਿਨਕਸੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੪॥ 
This mind is enticed by worldly wealth O hermit; contemplating 
 guru’s teachings you shall be freed from it. ||24|| 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੫॥੯॥ 
He unites us with him by his grace; Nanak is at Your refuge O 
God. ||25||9||; 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Raamkalee, Third Mahalla, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਿਖੰਥਾ ਕਿਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥ 
Make humility your ear rings O Yogi, and compassion your 
patched coat. 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਿਬਭੂਿਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਿਜਿਣ ਲਇਆ ॥੧॥ 
Let coming and going be the ashes you apply to your body 
 O Yogi; then you shall conquer the universe. ||1|| 
ਐਸੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥ 
Play that horn O Yogi; 
ਿਜਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By that the unlimited divine music plays and 
 remains attached to God’s love. ||1||Pause|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਭੁਗਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Make truth and contentment your begging bag O yogi;  
and beg awns of God’s sacred name. 
ਿਧਆਨ ਕਾ ਕਿਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਿਸੰਙੀ ਸੁਰਿਤ ਵਜਾਈ ॥੨॥ 



Make meditation your walking stick O Yogi, and make  
thinking as the horn you blow. ||2|| 
ਮਨੁ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਕਿਰ ਆਸਿਣ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥ 
Be stable in your meditation posture; then your worry will go. 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਮੰਗਿਣ ਚੜਿਹ ਜੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥ 
Go begging in the village of the body; then 
 you receive the awns of God’s name.   ||3|| 
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਿਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
Simply blowing the horn the mind does not  
concentrate and does not obtain the truth O yogi; 
ਇਤੁ ਿਕੰਗੁਰੀ ਸਾਂਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਿਭਮਾਨੁ ਨ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥ 
Blowing horn like this does not attain peace; self-pride does no 
leave. ||4|| 
ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਿਰ ਡੰਡੀ ॥ 
Respect both, fear and love of God and make your body the 
weigh scale. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਤਾ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥ 
The guru-willed plays this instrument; this way the greed goes 
away. ||5|| 
ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
One who obeys God’s command is the yogi; he attunes to God 
with love. 
ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥ 
His worry goes away; he becomes pure and realizes the way 
of yoga. ||6|| 
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਬਨਸੈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Whatever you see will vanish; therefore put your mind to God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਿਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥ 
Attuning to God lovingly attains this divine wisdom. ||7|| 
Page 909 
ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਿਜ ਕੁਟੰਬੁ ਛੋਿਡ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਿਹ ॥ 
Leave your family and wander around is not yoga. 
ਿਗਰ੍ਹ ਸਰੀਰ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਲਹਿਹ ॥੮॥ 
Visualize God in your mind through guru’s grace and recite His 
name. ||8|| 
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਿਮਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸੁ ਮਿਹ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥ 
This world is a puppet of clay O Yogi; it is sick with greed. 
ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥ 
Making all ritualistic efforts, it cannot be cured. ||9|| 



ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
God’s name is the medicine O yogi; enshrine in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥ 
The guru-willed realizes it and finds the way of yoga. ||10|| 
ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿਬਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
The Path of Yoga is very difficult O Yogi; it is realized by God’s 
grace. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥ 
See God inside out and eliminate doubt from the mind. ||11|| 
ਿਵਣੁ ਵਜਾਈ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਿਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥ 
Then the horn blows without  blowing; God blows it. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਿਤ ਹੋਵਿਹ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥ 
Says Nanak, thus the yogi shall be liberated,  
and he attunes to God with love. ||12||1||10|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raamkalee, Third Mahalla: 
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਿਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ 
The guru-willed realizes the treasure of worship learning from 
the guru. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
O saints, God honors the guru-willed; ||1||Pause|| 
ਸਿਚ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਵਚਹੁ ਜਾਈ ॥੨॥ 
Being truthful; peace and contentment well up; lust and anger 
go away. ||2|| 
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥੩॥ 
Eradicate ego, remain lovingly focused on God’s name;  
guru’s teachings burn away the worldly attachment. ||3|| 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਿਤਸ ਤੇ ਿਬਨਸੈ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥ 
God creates and destroys us; in the end His name comes to 
help. ||4|| 
ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ਦੂਿਰ ਨਹ ਦੇਖਹੁ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥੫॥ 
He who created the creation is ever-present; don’t think Him 
far. ||5|| 
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥ 
Always follow guru’s lesson in the mind lovingly attuned to 
God. ||6|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੭॥ 
God’s priceless name is realized in devotee’s company; the 
fortunate realize it. ||7|| 
ਭਰਿਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਮਨੁ ਰਾਖਹੁ ਇਕ ਠਾਈ ॥੮॥ 



Do not be deluded by doubt; serve the guru and keep your 
mind in one place. ||8|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਿਫਰਦੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੯॥ 
Without God’s name, everyone wanders around  
in confusion; they waste away their lifes in vain. ||9|| 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਗਵਾਈ ਹੰਢੈ ਪਾਖੰਿਡ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧੦॥ 
O Yogi, you lost the way; you wander around confused. 
 Hypocrisy does not realize Yoga. ||10|| 
ਿਸਵ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਆਸਿਣ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥੧੧॥ 
Sitting in Shiva’s yogic postures, yoga is realized through 
guru’s teachings. ||11|| 
ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਈ ॥੧੨॥ 
Guru’s teaching eliminates cheating and God’s name dwells in 
the mind. ||12|| 
ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੩॥ 
This body is a sacred pool, O saints; bathe in it with love. ||13|| 
ਨਾਿਮ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਿਹ ਸੇ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥ 
Bathing in God’s name makes pure; guru’s teachings eliminate 
the filth. ||14|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿਹ ਨਾਹੀ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਬਨਿਸ ਜਾਈ ॥੧੫॥ 
Trapped by the three qualities, he does not miss God’s name; 
 he will parish without God’s name. ||15|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤਰ੍ ੈ ਮੂਰਿਤ ਿਤਰ੍ਗੁਿਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧੬॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva the three images are lost in doubt 
in the world. ||16|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੭॥ 
By guru’s grace, three worldly qualities are eradicated,  
and one attains the fourth state. ||17|| 
ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਪਿੜ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ਿਤੰਨਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 
The scholar reads and explains but the ignorant does not 
understand? ||18|| 
ਿਬਿਖਆ ਮਾਤੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਏ ਉਪਦੇਸੁ ਕਹਿਹ ਿਕਸੁ ਭਾਈ ॥੧੯॥ 
They are intoxicated by ill will and deluded by doubt;  
who are they teaching this o brother? ||19|| 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥ 
The sacred sermon of God’s devotees prevails forever. ||20|| 
ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਿਤ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਸਮਾਈ ॥੨੧॥ 
One who follows the sermon obtains honor  
and merges in truth through guru’s teachings. ||21|| 
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ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥੨੨॥ 
Search your soul through guru’s teachings and  
realize priceless treasure reciting God’s name. ||22|| 
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਮਨੁ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ ਿਬਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥ 
Conquering desire, the mind merges in peace, and praises 
God in the mind. ||23|| 
ਲੋਇਣ ਦੇਿਖ ਰਹੇ ਿਬਸਮਾਦੀ ਿਚਤੁ ਅਿਦਸਿਟ ਲਗਾਈ ॥੨੪॥ 
Seeing God’s amazing show the mind is attuned to the unseen 
God. ||24|| 
ਅਿਦਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਿਨਰਾਲਮੁ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੨੫॥ 
The unseen Lord is forever unique; one’s light merges in His 
Light. ||25|| 
ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਿਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨੬॥ 
I praise my guru forever, who taught me the true 
understanding. ||26|| 
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵਹੁ ਗਿਤ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥੨੭॥੨॥੧੧॥ 
Nanak offers one prayer; salvation attains through God’s 
name. ||27||2||11|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raamkalee, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
Worshipping God is difficult O saints; it cannot be described. 
||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ 
O saints, the guru-willed find the perfect God. 
ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God’s name is his worship. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਿਕਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥੨॥ 
Other than God everything is dirty; what can I offer to worship 
Him. ||2|| 
ਹਿਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥ 
Whatever pleases God is the worship; enshrine His will in the 
mind. ||3|| 
ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਿਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ 
Everyone worships Him, O saints, the self-willed goes 
nowhere. ||4|| 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥ 
If someone dies by guru’s teachings O saints; this worship is 
accepted. ||5|| 



ਪਿਵਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥ 
Those attuned to guru’s teachings with love are sacred and 
truthful. ||6|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਿਮ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥ 
There is no worship other than God’s name; the world is lost in 
doubt. ||7|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥ 
Lovingly attuning to God the guru-willed realizes himself. ||8|| 
ਆਪੇ ਿਨਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥ 
The true Lord inspires us to worship Him; guru’s teachings 
realize God. ||9|| 
ਪੂਜਾ ਕਰਿਹ ਪਰੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਣਿਹ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥ 
He worships but does not know the way; he gets dirty deluded 
by duality. ||10|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਿਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥ 
The guru-willed knows how to worship enshrining God’s will in 
the mind. ||11|| 
ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਿਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਹੁ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥ 
Obeying God’s will attains happiness O saints; God’s name 
helps in the end. ||12|| 
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ਸੰਤਹੁ ਕੂਿੜ ਕਰਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥੧੩॥ 
He does not realize himself; he praises the falsehood. ||13|| 
ਪਾਖੰਿਡ ਕੀਨੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥ 
The devil of death does not spare the hypocrites; they depart 
in disgrace. ||14|| 
ਿਜਨ ਅਤੰਿਰ ਸਬਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥ 
With guru’s teachings in the mind, he realizes himself and 
attains salvation. ||15|| 
ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਵੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੧੬॥ 
His mind enters in intuitive trance; his soul merges with 
supreme soul. ||16|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਹ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥ 
The guru-willed listens and says God’s name in devotee’s 
company. ||17|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 
The guru-willed sings God’s praises and eliminates ego;  
he is honored in God’s court. ||18|| 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥ 
They truly speak true sermon truly attuning to the true name. 



||19|| 
ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਅਿਤ ਪਾਪ ਿਨਖੰਜਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥ 
My God is the destroyer of fear and sins; he helps in the end. 
||20|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥ 
He pervades in everything; O Nanak, sing His praises. 
||21||3||12|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raamkalee, Third Mahalla: 
ਹਮ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਅਿਤ ਅਿਭਮਾਨੀ ਿਮਿਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ 
I am filthy polluted proud and egotistic; my filth is eliminated 
following guru’s teachings. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰੀ ॥ 
O Saints, God’s name liberates the guru-willed. 
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਕਰਤੈ ਆਿਪ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind; God takes care of you. 
||1||Pause|| 
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ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਿਫਿਰ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਹਿਰ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 
Touching philosopher’s stone turns into gold by God’s grace. 
||2|| 
ਇਿਕ ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਿਫਰਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਿਤਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥ 
Some egotistic make false pretences; they lose their lives in 
the gamble. ||3|| 
ਇਿਕ ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਰੀ ॥੪॥ 
Some worship God day and night enshrining God’s name in 
the heart. ||4|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੫॥ 
Intuitively attuned to God enjoy contentment and eliminate 
ego. ||5|| 
ਭੈ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ਕਬ ਹੀ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸਵਾਰੀ ॥੬॥ 
Cannot worship without love; worship flourishes through love. 
||6||        
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ਿਗਆਿਨ ਤਿਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥੭॥ 
Guru’s teaching eliminates worldly attachment and realizes 
divine wisdom. ||7|| 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਭੰਡਾਰੀ ॥੮॥ 
The Creator inspires us to act; He blesses us with His 
treasure. ||8|| 
ਿਤਸ ਿਕਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਹਉ ਗਾਵਾ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥ 



No one can find the limit of His virtues; I praise Him through 
guru’s teachings. ||9|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਲਾਹੀ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧੦॥ 
I recite God, I praise God; it eliminated my ego. ||10|| 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਖੁਟ ਸਚੇ ਭੰਡਾਰੀ ॥੧੧॥ 
I received God’s sacred name from the guru; it shall never fall 
short. ||11|| 
ਅਪਿਣਆ ਭਗਤਾ ਨੋ ਆਪੇ ਤੁਠਾ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧੨॥ 
He blesses His devotees and inspires them by His grace. ||12|| 
ਿਤਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁਖ ਲਾਗੀ ਗਾਵਿਨ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥ 
They are hungry for His name; they praise him through guru’s 
teachings. ||13|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਤਸ ਕਾ ਆਖਣੁ ਿਬਖਮੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੪॥ 
Soul, body and everything is His; to say or think anything else 
is bad. ||14|| 
ਸਬਿਦ ਲਗੇ ਸੇਈ ਜਨ ਿਨਸਤਰੇ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੧੫॥ 
Those who follow guru’s teachings swim across the terrifying 
world-ocean. ||15|| 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਿਰ ਨ ਪਾਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੬॥ 
No one swims across without God’s name; think and see it. 
||16|| 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੀ ॥੧੭॥ 
We obtain what is written from destiny; God is  
realized through guru’s teachings. ||17|| 
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰੀ ॥੧੮॥ 
Dye your priceless body with God’s love through guru’s 
teachings. ||18|| 
ਕਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ਪਾਈਐ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥ 
The body is filled with nectar; it is realized through guru’s 
teachings. ||19|| 
ਜੋ ਪਰ੍ਭੁ ਖੋਜਿਹ ਸੇਈ ਪਾਵਿਹ ਹੋਿਰ ਫੂਿਟ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੦॥ 
Those who seek God find Him; other egotistic die in vain. ||20|| 
ਬਾਦੀ ਿਬਨਸਿਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੨੧॥ 
Debating is a wastage; the devotees worship 
Him lovingly through guru’s teachings. ||21|| 
ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੨੨॥ 
He who realizes divine wisdom and eliminates ego and greed 
is a yogi. ||22|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਿਤਨੈ ਪਛਾਤਾ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੩॥ 



They realize the bestowal guru by God’s grace. ||23|| 
 ਸਿਤਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਡੂਿਬ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੪॥ 
Those who do not serve the guru, and are attached  
to worldly wealth; they are egotistic and die drowning. ||24|| 
ਿਜਚਰੁ ਅੰਦਿਰ ਸਾਸੁ ਿਤਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਿਮਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੫॥ 
Serve the guru as long as you live; you will merge with God in 
the end. ||25|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਪਨੇ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥੨੬॥ 
Remain awake all the time in love of the beloved? ||26|| 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਵਾਰੀ ਵਾਿਰ ਘੁਮਾਈ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲਹਾਰੀ ॥੨੭॥ 
I offer my body and mind in praise of my guru; I admire Him. 
||27|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇਗਾ ਉਬਰੇ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੮॥ 
Attachment to worldly wealth will go away;  
you attain salvation through guru’s teachings. ||28|| 
ਆਿਪ ਜਗਾਏ ਸੇਈ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੯॥ 
Whom God awakens; remain awake and contemplate guru’s 
teachings. ||29|| 
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਿਜ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩੦॥੪॥੧੩॥ 
O Nanak, those who do not miss God die! The devotees  
live by contemplating Him. ||30||4||13|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Raamkalee, Third Mahalla: 
ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥੧॥ 
I obtained the treasure of God’s name from  
the guru. I am satisfied and fulfilled reciting God; ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥ 
O saints; the guru-willed attain salvation. 
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ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s name is enshrined in my mind by guru’s grace. 
||1||Pause|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਦਾ ਿਰਜਕੁ ਸਬਾਈ ॥੨॥ 
He is the Creator and the enjoyer. He gives food to all. ||2|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੩॥ 
Whatever He wants He does; no one else can do anything. 
||3|| 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਏ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਈ ॥੪॥ 
He creates the creation; He puts everyone to task. ||4|| 
ਿਤਸਿਹ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ॥੫॥ 



Serve Him and attain peace; he is realized through the guru. 
||5|| 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥੬॥ 
The Lord created Himself; the unexplainable cannot be 
explained. ||6|| 
ਆਪੇ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਲੇ ਆਪੇ ਿਤਸ ਨੋ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੭॥ 
He kills and revives; He does not have any greed. ||7|| 
ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਕਰਾਈ ॥੮॥ 
He made some the giver, the others beggars. He makes us 
worship Him. ||8|| 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੯॥ 
Those who know One Lord are fortunate and they merge with 
Him. ||9|| 
ਆਿਪ ਸਰੂਪੁ ਿਸਆਣਾ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥ 
He is beautiful and wise; His worth cannot be expressed. ||10|| 
ਆਪੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਅੰਤਿਰ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧੧॥ 
He gives pain and pleasure; He makes us wander in doubt. 
||11|| 
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਿਨਗੁਰੀ ਅੰਧ ਿਫਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥੧੨॥ 
The great giver is revealed to the guru-willed;  
without the guru, the world wanders in darkness. ||12|| 
ਿਜਨੀ ਚਾਿਖਆ ਿਤਨਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧੩॥ 
Those who taste enjoy it; He is realized through the guru. ||13|| 
ਇਕਨਾ ਨਾਵਹੁ ਆਿਪ ਭੁਲਾਏ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥੧੪॥ 
He causes some to forget Him and reveals to the guru-willed. 
||14|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਸੰਤਹੁ ਿਤਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥੧੫॥ 
O saints; praise Him forever; His greatness is great. ||15|| 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਰ ਤਪਾਵਸੁ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੧੬॥ 
There is no other King except Him; He became so by 
worshipping. ||16|| 
ਿਨਆਉ ਿਤਸੈ ਕਾ ਹੈ ਸਦ ਸਾਚਾ ਿਵਰਲੇ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਈ ॥੧੭॥ 
His justice is always true; only a few follow His command. 
||17|| 
ਿਤਸ ਨੋ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹੁ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੧੮॥ 
O mortal, recite His name forever; who created the creation. 
||18|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੀਝੈ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥੧੯॥ 
One, who surrenders to the guru gets his desire 



 fulfilled enshrining God’s name in the mind. ||19|| 
ਸਚਾ ਆਿਪ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਸੁਣਾਈ ॥੨੦॥ 
The true Lord is true; He reads His sermon through guru’s 
teachings. ||20|| 
ਨਾਨਕ ਸੁਿਣ ਵੇਿਖ ਰਿਹਆ ਿਵਸਮਾਦੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਰਿਵਆ ਸਰ੍ਬ ਥਾਈ ॥੨੧॥੫॥੧੪॥ 
Nanak is amazed, hearing and seeing His Lord;  
my God is all-pervading.   ||21||5||14|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Raamkalee, Fifth Mahalla, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਸਾਰਾ ॥ 
Someone created the creation. 
ਿਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥ 
Some started worship. 
ਿਕਨਹੀ ਿਨਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ 
Some practice self cleansing through yoga. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 
I the humble recite God. ||1|| 
ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I place my faith in You O beloved Lord. 
ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I do not know any other way. ||1||Pause|| 
ਿਕਨਹੀ ਿਗਰ੍ਹੁ ਤਿਜ ਵਣ ਖੰਿਡ ਪਾਇਆ ॥ 
Some abandon their homes, and live in the forest. 
ਿਕਨਹੀ ਮੋਿਨ ਅਉਧੂਤੁ ਸਦਾਇਆ ॥ 
Some become silent and call themselves hermits. 
ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨੰਿਨ ਭਗਉਤੀ ॥ 
Some claim that they do only one worship. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਓਟ ਲੀਤੀ ॥੨॥ 
I the humble seek God’s refuge. ||2|| 
ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 
Some say that they live at sacred shrines. 
ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਤਿਜ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥ 
Some do not eat and are called renunciates. 
ਿਕਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਿਰਆ ॥ 
Some wander all over the world. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਿਰ ਪਿਰਆ ॥੩॥ 
I the humble have fallen at God’s door. ||3|| 



ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਮੈ ਕੁਲਿਹ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Some say that they belong to noble families. 
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ਿਕਨਹੀ ਕਿਹਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ॥ 
Some offer great admirations O brother. 
ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਿਹ ਪਸਾਰਾ ॥   
Some say that they are wealthy.  
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥ 
I the humble; take God’s support. ||4|| 
ਿਕਨਹੀ ਘੂਘਰ ਿਨਰਿਤ ਕਰਾਈ ॥ 
Some dance, wearing ankle bells. 
ਿਕਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥ 
Some fast and take vows, and wear rosary. 
ਿਕਨਹੀ ਿਤਲਕੁ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥ 
Some apply ceremonial marks to their forehead like 
Gopichand. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੫॥ 
I the humble recite God. ||5|| 
ਿਕਨਹੀ ਿਸਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ॥ 
Some play mystic’s drama. 
ਿਕਨਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥ 
They make many imitations in many ways. 
ਿਕਨਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ॥ 
Some put up show by saying loud words. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ॥੬॥ 
I the humble serve God. ||6|| 
ਕੋਈ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪੰਿਡਤ ॥ 
One calls himself a wise scholar. 
ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਮੰਿਡਤ ॥ 
One performs rituals to appease the deity. 
ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥ 
One maintains pure lifestyle and does good deeds. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥ 
I the humble seek God’s refuge. ||7|| 
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥ 
I studied the religions and rituals of all ages. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰ੍ਬੋਧੇ ॥ 
Without God’s name, this mind does not enlighten. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 



Says Nanak, when I found the company of devotees; 
ਬੂਝੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 
My greed ended and I became peaceful. ||8||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਿਜਿਨ ਤੂ ਘਿਰਆ ॥ 
He created you out of this water. 
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਦੇਹੁਰਾ ਕਿਰਆ ॥ 
From mud He fashioned your body. 
ਉਕਿਤ ਜੋਿਤ ਲੈ ਸੁਰਿਤ ਪਰੀਿਖਆ ॥ 
He intuitively blessed you with mind to understand. 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਤੂ ਰਾਿਖਆ ॥੧॥ 
In mother’s womb, He preserved you. ||1|| 
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹ੍ਾਿਰ ਜਨਾ ॥ 
Recite the name of the savior Lord. 
ਸਗਲੇ ਛੋਿਡ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Give up all others thoughts, O mind. ||1||Pause|| 
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
He gave you mother and father; 
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰ੍ਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥ 
He gave you jewel children and siblings; 
ਿਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਬਿਨਤਾ ਅਰ ੁਮੀਤਾ ॥   
He gave you spouse and friends; 
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਿਖ ਲੇਹੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥ 
Enshrine that Lord in your mind; ||2|| 
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
He gave you the invaluable air; 
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਿਨਰਮੋਲਾ ॥ 
He gave you the priceless water; 
ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਬਲਨਾ ॥ 
He gave you fire to burn; 
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
Keep your mind in the sanctuary of that Lord; ||3|| 
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ ॥ 
He gave you the thirty-six varieties of tasty foods; 
ਅੰਤਿਰ ਥਾਨ ਠਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥ 
He gave you a place to live. 
ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਿਨ ਬਲਨਾ ॥ 
He gave you the earth, and things to use; 
ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਿਚਿਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥ 



Enshrine that Lord’s feet in your mind. ||4|| 
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ੍  ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥ 
He gave you eyes to see, ears to hear; 
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥ 
He gave you hands to work, and a nose and a tongue; 
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਿਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥ 
He gave you feet to walk, and head to think. 
ਮਨ ਿਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥ 
O mind, worship the feet of that Lord the master. ||5|| 
ਅਪਿਵਤਰ੍ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕਿਰਆ ॥ 
He made you pure from impure; 
ਸਗਲ ਜੋਿਨ ਮਿਹ ਤੂ ਿਸਿਰ ਧਿਰਆ ॥ 
He made you the head of all creatures; 
ਅਬ ਤੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥ 
Now, it is up to you to succeed or not. 
ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਜੈ ॥੬॥ 
Reciting God your affairs shall be resolved, O mind. ||6|| 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 
Here and there, only One God exists. 
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥ 
Wherever I look, there You are. 
ਿਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਿਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥ 
Even then the mind is reluctant to serve Him; 
ਿਜਸੁ ਿਵਸਿਰਐ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥ 
Forgetting Him, I cannot survive, even for an instant. ||7|| 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥ 
I am a sinner, without any virtue. 
ਨਾ ਿਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥ 
I do not serve You, or do any good deeds. 
ਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਿਲਆ ॥ 
By good fortune, I found the boat the guru. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਿਗ ਪਾਥਰ ਤਿਰਆ ॥੮॥੨॥ 
Slave Nanak the stone, has crossed over, with Him. ||8||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥ 
Some spend their lives enjoying pleasures and beauty. 
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ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਤ ॥ 
Some pass their lives with their mother, father and children. 



ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਿਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Some pass their lives in power, estates and trade. 
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
The saints pass their lives with the support of Lord’s name. 
||1|| 
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥ 
The world is created truthfully. 
ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He alone is the master of all. ||1||Pause|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਬਾਿਦ ॥ 
Some pass their lives debating scriptures. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਿਦ ॥ 
Some pass their lives tasting flavors. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਲਪਿਟ ਸੰਿਗ ਨਾਰੀ ॥ 
Some pass their lives attached to women. 
ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 
The saints are absorbed in the Name of God. ||2|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ ॥ 
Some pass their lives gambling. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥ 
Some pass their lives getting high on drug. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚoਰਾਏ ॥ 
Some pass their lives stealing the property of others. 
ਹਿਰ ਜਨ ਿਬਹਾਵੈ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ॥੩॥ 
The humble servants of the Lord pass their lives reciting God. 
||3|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ 
Some pass their lives in Yoga, self-discipline and worship. 
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ॥ 
Some are sick with sorrow and doubt. 
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਿਬਹਾਏ ॥    
Some pass their lives practicing breath control. 
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥ 
The saints pass their lives singing the praises of the Lord. ||4|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਚਾਲਤ ॥ 
Some pass their lives walking day and night. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋ ਿਪੜੁ ਮਾਲਤ ॥ 
Some pass their lives on battle field. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ॥ 



Some pass their lives teaching children. 
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ॥੫॥ 
The saints pass their lives singing Lord’s praise. ||5|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਿਟਕ ਿਨਰਤੇ ॥ 
Some pass their lives playing drama and dancing. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ ਿਹਰਤੇ ॥ 
Some pass their lives taking the lifes of others. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਹ ਡਰਤੇ ॥ 
Some pass their lives ruling by force. 
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਰਤੇ ॥੬॥ 
The saints pass their lives singing Lord’s praises. ||6|| 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਿਤ ॥ 
Some pass their lives counseling and giving advice. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਿਤ ॥ 
Some pass their lives forcibly serving others. 
ਕਾਹੂ ਿਬਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ ॥ 
Some pass their lives exploring life’s mysteries. 
ਸੰਤ ਿਬਹਾਵੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥ 
The saints pass their lives drinking  the sublime essence of the 
Lord. ||7|| 
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥ 
As God attaches us, so we do. 
ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਿਸਆਨਾ ॥ 
No one is a fool, and no one is wise. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੮॥੩॥ 
Nanak praises those whom God blesses with His grace. ||8||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਦਾਵਾ ਅਗਿਨ ਰਹੇ ਹਿਰ ਬੂਟ ॥ 
Even in a forest fire, some trees remain green. 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ॥ 
The infant is free of pain in mother’s womb. 
ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਸਮਰਤ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 
Reciting His name the other concerns go away. 
ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੧॥ 
Same way the sovereign Lord protects the saints. ||1|| 
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
Such is the kind Lord, my protector. 
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Wherever I look, I see You O caretaker Lord. ||1||Pause|| 



ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਿਜਉ ਿਤਖਾ ਿਮਟੰਤ ॥ 
As thirst is quenched by drinking water; 
ਧਨ ਿਬਗਸੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਵਤ ਕੰਤ ॥ 
As the bride becomes happy when her husband comes home; 
ਲੋਭੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ 
As wealth is the resolve of the greedy person. 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥ 
Same way God’s devotees love God. ||2|| 
ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਜਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
As the farmer protects his crop; 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਦਇਆ ਿਜਉ ਬਾਲਾ ॥ 
As mother and father are kind to the children; 
ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਿਖ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਮਿਲ ਜਾਇ ॥ 
As friend meets the friend; 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਲਾਇ  
Same way God embraces His devotees. ||3|| 
ਿਜਉ ਅੰਧੁਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥ 
As the blind is happy seeing. 
ਗੰੂਗਾ ਬਕਤ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ ॥ 
As the mute, sings in joy eating sweets. 
ਿਪੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਿਰ ॥ 
As the cripple crosses over the mountain; 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਗਲ ਉਧਾਿਰ ॥੪॥ 
Same way God’s name bestows salvation to all. ||4|| 
ਿਜਉ ਪਾਵਕ ਸੰਿਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥ 
As cold is eliminated by fire; 
ਐਸੇ ਪਰ੍ਾਛਤ ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਬਨਾਸ ॥ 
Same way the sins are destroyed in saints’ company. 
ਿਜਉ ਸਾਬੁਿਨ ਕਾਪਰ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥ 
As clothes are cleaned by soap; 
ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਖੋਤ ॥੫॥ 
Same way reciting God eliminates fear and doubt. ||5|| 
ਿਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ ॥ 
As the chakvi (duck) bird longs for the sun; 
ਿਜਉ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਬੰੂਦ ਕੀ ਿਪਆਸ ॥ 
As the rain bird thirsts for raindrop; 
ਿਜਉ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥ 
As the deer’s ears are attuned to the sound; 
ਿਤਉ ਹਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰ ਜਨ ਮਨਿਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥ 



Same way God’s name please His devotees. ||6|| 
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ਤੁਮਰੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
By Your grace, we love You. 
ਦਇਆਲ ਭਏ ਤਾ ਆਏ ਚੀਿਤ ॥ 
When You are kind, we start missing You. 
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਿਤਿਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥ 
When the Creator is kind; 
ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ ॥੭॥ 
I am released from my bonds. ||7||   
ਸਿਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥ 
I have seen all places with my eyes wide open. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
There is no other than God; 
ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ॥ 
Doubt and fear are dispelled by guru’s grace. 
ਨਾਨਕ ਪੇਿਖਓ ਸਭੁ ਿਬਸਮਾਦ ॥੮॥੪॥ 
Nanak sees the amazing Lord’s play. ||8||4|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਪੇਖੀਅਿਹ ਪਰ੍ਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥੧॥ 
All beings that I see are Your creation; ||1|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
This mind is saved through the Name of God. ||1||Pause|| 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਕੁਦਰਿਤ ਸਿਭ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਾਰਨਾ ॥੨॥ 
In an instant, He creates and destroys the creation. It is all 
God’s doing. ||2|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਿਨੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਬਦਾਰਨਾ ॥੩॥ 
Lust, anger, greed, falsehood and slander are destroyed in 
devotee’s company. ||3|| 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੂਖੇ ਸੂਿਖ ਗੁਦਾਰਨਾ ॥੪॥ 
Reciting God the mind becomes pure and attains eternal 
peace. ||4|| 
ਭਗਤ ਸਰਿਣ ਜੋ ਆਵੈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਤਸੁ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨ ਹਾਰਨਾ ॥੫॥ 
One who comes to devotee’s refuge, does not lose here or the 
next world. ||5|| 
ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਤੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ ॥੬॥ 
Pleasure and pain are the state of my mind; I put in front of 
You O God. |6||; 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਪਾਲਨਾ ॥੭॥ 



You are the bestowal of all beings; You look after your 
creation. ||7|| 
ਅਿਨਕ ਬਾਰ ਕੋਿਟ ਜਨ ਊਪਿਰ ਨਾਨਕੁ ਵੰਞੈ ਵਾਰਨਾ ॥੮॥੫॥         
Millions of times again and again Nanak praises You. ||8||5|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ  
Raamkalee, Fifth Mahalla, Ashtapadee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਪਾਪ ਸਿਭ ਨਾਸਿਹ ਹਿਰ ਿਸਉ ਦੇਇ ਿਮਲਾਈ ॥੧॥ 
Seeing the guru all sins go away and he unites you with God. 
||1|| 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
My guru is the transcendent Lord, the giver of peace. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He teaches the name of the supreme Lord that helps in the 
end. ||1||Pause|| 
ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ਸੰਤ ਧੂਿਰ ਮੁਿਖ ਲਾਈ ॥੨॥ 
I applied the dust of guru’s feet to my forehead; my pain is 
destroyed. ||2|| 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਵੰਞਾਈ ॥੩॥ 
In an instant, He purifies the sinners and eliminates the 
ignorance. ||3|| 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ 
God is the doer and cause of causes; Nanak seeks His refuge. 
||4|| 
ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥ 
Eliminating all bonds I worship God humbly through guru’s 
word. ||5|| 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿਬਿਖਆ ਤੇ ਕਾਿਢਓ ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਬਿਣ ਆਈ ॥੬॥ 
He took me out of the dark well and attuned my mind to guru’s 
teachings. ||6|| 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ ਬਾਹੁਿੜ ਕਤਹੁ ਨ ਧਾਈ ॥੭॥ 
The fear of birth and death is eliminated; I shall never wander 
again. ||7|| 
ਨਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਈ ॥੮॥ 
This mind is imbued to reciting God’s name; I am full by 
drinking nectar. ||8|| 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇਆ ਿਨਹਚਲ ਵਿਸਆ ਜਾਈ ॥੯॥ 
I sing God’s praises in devotee’s company and became 



content. ||9|| 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਦੀਨੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਆਨ ਨ ਭਾਈ ॥੧੦॥ 
Perfect guru taught the perfect lesson; other than God no one 
helps; ||10|| 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਨਰਿਕ ਨ ਜਾਈ ॥੧੧॥ 
The fortunate obtained the treasure of God’s name O Nanak; 
 he will not go to hell. ||11|| 
ਘਾਲ ਿਸਆਣਪ ਉਕਿਤ ਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ॥੧੨॥ 
I have no effort or intellect; it is all guru’s blessing. ||12|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੁਿਚ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ॥੧੩॥ 
Reciting God; is meditation, penance and self-control; it is all 
God’s grace. ||13|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਮਹਾ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਗੁਿਰ ਸਾਚੈ ਲਾਇ ਤਰਾਈ ॥੧੪॥ 
In the midst of children, spouse and sins; the guru carries his 
devotees across. ||14|| 
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ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਤੈ ਆਿਪ ਸਮਹ੍ਾਲੇ ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਈ ॥੧੫॥ 
You take care of Your beings; You attach them to your lap. 
||15|| 
ਸਾਚ ਧਰਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਬਾਂਿਧਆ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਪਵਾਈ ॥੧੬॥ 
He built the boat of true faith to cross over the terrifying world-
ocean. ||16||   
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥੧੭॥ 
The Lord is unlimited and endless; Nanak praises Him forever. 
||17|| 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ ਕਿਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਾਈ ॥੧੮॥ 
He is immortal, does not take birth, came into existence  
on his own and enlightens in today’s dark age. ||18|| 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਦੇਖਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ॥੧੯॥ 
He is the Inner-knower, bestowal of life; I am satisfied and 
fulfilled seeing him. ||19|| 
ਏਕੰਕਾਰੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰਭਉ ਸਭ ਜਿਲ ਥਿਲ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥ 
God is one; formless, unconcerned pervades water and land 
all. ||20|| 
ਭਗਿਤ ਦਾਨੁ ਭਗਤਾ ਕਉ ਦੀਨਾ ਹਿਰ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਮਾਈ ॥੨੧॥੧॥੬॥ 
He blesses His devotees with the gift of worship; 
 Nanak longs for God O mother. ||21||1||6|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla, 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 



ਿਸਖਹੁ ਸਬਦੁ ਿਪਆਿਰਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ  
Learn from guru’s teaching O beloved; the support of life and 
death. 
ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਿਸਮਰਤ ਏਕ ॥੧॥ 
You will be happy and peaceful forever reciting God O Nanak. 
||1|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਬਿਣ ਆਈ ਸੰਤਹੁ ॥੧॥ 
My mind and body are imbued with my beloved Lord; 
 I worship God intuitively O saints. ||1|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਖੇਪ ਿਨਬਾਹੀ ਸੰਤਹੁ ॥ 
The guru fulfilled his promise O saints; 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਦਾਸ ਕਉ ਦੀਆ ਸਗਲੀ ਿਤਰ੍ਸਨ ਉਲਾਹੀ ਸੰਤਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He gave the profit of God’s name to his servant 
 and threw greed into the air O saints. ||1||Pause|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਲਾਲੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੨॥ 
I found jewel the God by searching; I cannot express its price. 
||2|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਲਾਗੋ ਿਧਆਨਾ ਸਾਚੈ ਦਰਿਸ ਸਮਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੩॥ 
My mind is focused to His lotus feet; I am absorbed in Him O 
saints. ||3|| 
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਭਏ ਿਨਹਾਲਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੪॥ 
Singing His praises I am content; reciting God I am satisfied 
and full. ||4|| 
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਿਵਆ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੫॥ 
God pervades all; neither he comes nor goes O saint. ||5|| 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੬॥ 
He exists from the beginning for a long time. 
 It is true that there is God; He blesses all beings O saints. ||6|| 
ਆਿਪ ਬੇਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੭॥ 
He is endless; His end cannot be found. He is omnipresent O 
saints. ||7|| 
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸੁਤ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥੮॥੨॥੭॥ 
God is my friend, companion, wealth, youth,  
son, father and mother, O Saints. ||8||2||7|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਮਨ ਬਚ ਕਰ੍ਿਮ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਚਤਾਰੀ ॥ 
I recite God’s name from my mind without fail. 
ਘੂਮਨ ਘੇਿਰ ਮਹਾ ਅਿਤ ਿਬਖੜੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The horrible world-ocean is a whirlpool O Nanak, 



 the guru-willed goes across. ||1||Pause|| 
ਅੰਤਿਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਿਰ ਸੂਖਾ ਹਿਰ ਜਿਪ ਮਲਨ ਭਏ ਦੁਸਟਾਰੀ ॥੧॥ 
Reciting God attains peace inside out; the evil are crushed; 
||1|| 
ਿਜਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਿਤਨਿਹ ਿਨਵਾਰੇ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 
God got rid of my sins I was committing, by His grace. ||2|| 
ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਿਰ ਸਰਨੀ ਪਿਚ ਿਬਨਸੇ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥ 
The saints who sought God’s refuge are saved; 
 the proud died rotting in the filth. ||3|| 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਇਹੁ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਇਕੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੪॥ 
In devotee’s company I realized this; only God’s name helps in 
the end. ||4|| 
ਨ ਕੋਈ ਸੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪਰ੍ਗਟੀ ਜੋਿਤ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੫॥ 
No one is strong, or weak; all are lit by Your light O Lord. ||5|| 
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਰਿਵਆ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥ 
You are all-powerful, indescribable, permanent and 
omnipresent God. ||6|| 
ਕੀਮਿਤ ਕਉਣੁ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੀ ॥੭॥ 
O Creator; who can describe You; there is no limit. ||7|| 
ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਵਿਡਆਈ ਤੇਿਰਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇਣਾਰੀ ॥੮॥੩॥੮॥੨੨॥ 
O God; bless Nanak with Your name and the dust of saint’s 
feet. ||8||3||8||22|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ  
Raamkalee, Third Mahalla, Anand ~ The Song Of Bliss: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
I am happy O my mother that I found my guru. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
Finding guru I attained peace and contentment  
and my mind sings songs of joy. 
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 
The family came to sing God’s praises with love and with 
 musical instruments in classical tunes through guru’s 
teachings. 
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 
All those who enshrine God in the mind sing  
God’s praises through guru’s teaching. 



ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
Says Nanak, I am happy that I found my guru. ||1|| 
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
O my mind; remain absorbed in God forever. 
ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥ 
Remain absorbed in God O my mind; all sufferings will be 
eliminated. 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
He will help you and fulfill your deeds. 
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 
Our Lord is capable of doing everything; why forget Him from 
your mind? 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 
Says Nanak, O my mind, remain absorbed in God forever. ||2|| 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥ 
O true Lord; what do not you have in your home? 
ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ  
Everything is in Your home; they receive whom You give. 
ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ  
They say Your praises forever enshrining You in the mind. 
ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ  
Those who have your name enshrined in the mind; infinite 
 divine music plays in their mind through guru’s teachings. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥ 
Says Nanak, O true Lord; what do not You have in your 
home? ||3|| 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 
The true Name is my resolve. 
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 
The true Name is my resolve; it satisfies all hunger. 
ਕਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥ 
It has brought peace and contentment to my mind and fulfilled 
my desires. 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
I admire the guru forever , who possesses such greatness. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ  
Says Nanak, listen, O saints; enshrine guru’s teachings in your 
mind with love. 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 



The true Name is my resolve. ||4|| 
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 
The homes where the divine music plays with five types  
of musical instruments through guru’s teachings are fortunate. 
ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
Blesses are those in whose home the divine music plays by 
God’s grace. 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ  
You controlled the five demons and destroyed the thorn of 
death; 
ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 
Those who have such pre-ordained destiny recite God’s name. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ 
Says Nanak, they are at peace, and the unlimited music plays 
in their home. ||5|| 
ਸਾਚੀ ਿਲਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ॥ 
Without true love, the body is humble. 
ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ਿਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ 
The body is humble without God’s name; what can it do? 
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 
No one except You is powerful; please be kind O Lord of the 
universe. 
ਏਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਿਦ ਲਾਿਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 
There is no place for me; please guide me through guru’s 
teachings. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥ 
Says Nanak, without Your love, what can the poor do? ||6|| 
ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥ 
Everyone talks of happiness but the happiness is realized 
through the guru. 
ਜਾਿਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 
Eternal happiness is realized through the guru by God’s grace. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਕਲਿਵਖ ਕਟੇ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰਆ ॥ 
The sins are eliminated by His grace through the medicine of 
divine wisdom. 
ਅੰਦਰਹੁ ਿਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਿਤਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
Those who eradicate worldly attachment from  
their mind are saved through guru’s teachings. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥੭॥ 



Says Nanak, this is happiness that comes from the guru. ||7|| 
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ਬਾਬਾ ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
O elder; whom You give obtains it; 
ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਰ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਵੇਚਾਿਰਆ ॥ 
Whoever You give receives it; others cannot do anything. 
ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਇਿਕ ਨਾਿਮ ਲਾਿਗ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
Some deluded by doubt wander in ten directions; some recite 
God and are saved. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ 
By guru’s grace, the mind becomes pure of those who believe 
in God’s will. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥ 
Says Nanak, whom God blesses receives it O Beloved; ||8|| 
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਪਆਿਰਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ 
Come, beloved saints, let us speak the unspoken speech of 
the Lord. 
ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਿਕਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥ 
Let us talk the unspoken that tells how to find God; 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਿਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਿਮ ਮੰਿਨਐ ਪਾਈਐ ॥ 
Surrender body, mind and wealth to the guru; obey his 
command and realize God. 
ਹੁਕਮੁ ਮੰਿਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Obey guru’s command, and sing the true word of His sermon. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਿਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ 
Says Nanak, listen, O saints, let us speak the unspoken 
speech of the Lord. ||9|| 
ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
O fickle mind, through cleverness, no one has realized God. 
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੂ ਸੁਿਣ ਮੰਨ ਮੇਿਰਆ ॥ 
Through cleverness, no one has found Him; listen, O my mind. 
ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਏਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
This worldly wealth is enticing, that deludes the mind. 
ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਿਤਨੈ ਕੀਤੀ ਿਜਿਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ 
He who created the creation created the enticing worldly 
wealth. 
ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
I admire Him who created the  enticing emotional attachment; 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ 



Says Nanak, O fickle mind, no one has found Him through 
smart ideas. ||10|| 
ਏ ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
O beloved mind, recite God forever. 
ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਿਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ  
This family which you see shall not go with you. 
ਸਾਿਥ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਿਕਉ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
If it does not go with you; why are you attached to it? 
ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਿਜਤੁ ਅੰਿਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ 
Don’t do anything that you will regret in the end. 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ   
Listen to the teachings of the guru;  these shall go with you. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥ 
Says Nanak, O beloved mind, recite God forever. ||11|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
O inaccessible and unfathomable Lord, Your limits cannot be 
found. 
ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥ 
No one can find Your limits; only You know You. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣਏ ॥ 
All living beings are Your play; what can anyone say? 
ਆਖਿਹ ਤ ਵੇਖਿਹ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
You speak and look after everything; You created the 
universe. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
Says Nanak, You are inaccessible; Your limits cannot be 
found. ||12|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
The demy-gods, beings and sages search for nectar which is 
obtained from the guru. 
ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Obtain the nectar by guru’s grace and enshrine God in the 
mind. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਿਕ ਵੇਿਖ ਪਰਸਿਣ ਆਇਆ ॥ 
You created all beings. Some think and search for You. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
Their greed and ego are dispelled by guru’s grace. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਿਤਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
Says Nanak, those with whom God is pleased, 



 obtain the nectar through the guru. ||13|| 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਿਨਰਾਲੀ ॥ 
The way of devotees is unique. 
ਚਾਲਾ ਿਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਿਬਖਮ ਮਾਰਿਗ ਚਲਣਾ ॥ 
The devotee’s way is unique; it is a difficult way to follow. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਿਜ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ 
They renounce greed, ego and desire and do not talk too 
much. 
ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਵਾਲਹੁ ਿਨਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਿਗ ਜਾਣਾ ॥ 
This way is sharper than a sword and finer than a hair. You 
have to follow that. 
Page 919 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਆਪੁ ਤਿਜਆ ਹਿਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Those who self surrender by guru’s grace, they start thinking 
of God. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ 
Says Nanak, the way of devotee’s is unique in all ages and 
forever. ||14|| 
ਿਜਉ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 
As You ask me, so I do O my Lord; I do not know any of Your 
virtues. 
ਿਜਵ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵੈ ਚਲਹ ਿਜਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਹੇ ॥ 
As You cause them, so they do; whoever You guide they 
serve You. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਨ ਨਾਿਮ ਲਾਇਿਹ ਿਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹੇ ॥ 
Those whom You inspire by Your grace; recite Your name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਿਹ ਆਪਣੀ ਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ ॥ 
Those whom You speak Your sermon, find peace in guru’s 
refuge. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ॥੧੫॥ 
Says Nanak, O my Lord; keep me as You please. ||15|| 
ਏਹੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 
This song of praise looks adorable through guru’s teachings. 
ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
The guru told this adorable praise through his teachings. 
ਏਹੁ ਿਤਨ ਕੈ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਿਜਨ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ॥ 
It enshrines in the mind of those with pre-ordained destiny. 
ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Some wander around talking a lot, but no one realizes God by 



talking. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ 
Says Nanak, guru revealed the beautiful God’s praise through 
his teachings. ||16|| 
ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those humble beings who recite God become sacred. 
ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
The guru-willed who recite God become sacred; 
ਪਿਵਤੁ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਪਿਵਤੁ ਸੰਗਿਤ ਸਬਾਈਆ ॥ 
Their mother, father, family and their whole congregation 
becomes sacred. 
ਕਹਦੇ ਪਿਵਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਿਵਤੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
Those who say, those who listen to God’s name, become  
sacred by enshrining His name in the mind. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੧੭॥ 
Says Nanak, the guru-willed who recite God become sacred; 
||17|| 
ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਿਵਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
By good deeds peace does not well up; without peace the 
doubt does not go away. 
ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਿਕਤੈ ਸੰਜਿਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
The doubt does not depart by self-control; many have tried it; 
ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ  
The soul is polluted by doubt; how can it be cleansed? 
ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਿਦ ਲਾਗਹੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
Wash your mind through guru’s teachings and enshrine God in 
the mind. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥ 
Says Nanak, peace comes by guru’s grace; this is how the 
doubt departs. ||18|| 
ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥ 
Inwardly polluted but outwardly pure; 
ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥ 
Those who are pure outside but dirty inside lose their life in a 
gamble. 
ਏਹ ਿਤਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
They are sick with greed; they have forgotten God from the 
mind. 
ਵੇਦਾ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਿਹ ਨਾਹੀ ਿਫਰਿਹ ਿਜਉ ਬੇਤਾਿਲਆ ॥ 



The scriptures describe that God’s name is pure but  
he does not hear this and wanders like a demon. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸਚੁ ਤਿਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥੧੯॥ 
Says Nanak, those who forsake truth and cling to 
 falsehood, lose their lives in a gamble; ||19|| 
ਜੀਅਹੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥ 
Thos who are pure inside are pure outside as well. 
ਬਾਹਰਹੁ ਤ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਿਨਰਮਲ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥ 
They are pure inside out; they obtained it by serving the guru. 
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਿਚ ਸਮਾਣੀ  
When truth wells in the mind, the affect of falsehood does not 
touch them. 
ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਿਜਨੀ ਖਿਟਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
Those who earn the jewel God’s name in this human life are 
good merchants. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਮੰਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥ 
Says Nanak, those whose minds are pure, live with the guru 
forever. ||20|| 
ਜੇ ਕੋ ਿਸਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ 
If a disciple obeys and serves the guru devotionally; 
ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਿਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ 
If a disciple obeys the guru sincerely and enshrines guru in the 
mind; 
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥ 
He humbly worships the guru by enshrining him in the mind. 
ਆਪੁ ਛਿਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥ 
Renouncing ego he remains attached to the guru;  
he does not know anyone else except the guru. 
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ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਿਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥ 
Says Nanak, listen, O saints: such a disciple follows 
 the guru with love is a beloved of the guru. ||21|| 
ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
One who turns away from the guru; no one attains salvation 
without the guru. 
ਪਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਿਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ 
No one attains salvation any other way; go ask the wise 
people. 
ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਿਮ ਆਵੈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥ 



He may wander through many lifes still cannot attain salvation 
without the guru. 
ਿਫਿਰ ਮੁਕਿਤ ਪਾਏ ਲਾਿਗ ਚਰਣੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
Liberation is attained, when one is attached to guru’s 
 feet and the guru reads him the teachings. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖਹੁ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥ 
Says Nanak, think this; no one attains salvation without the 
guru. ||22|| 
ਆਵਹੁ ਿਸਖ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੇ ਿਪਆਿਰਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Come, O beloved guru’s disciples; listen to the true sermon. 
ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਿਸਿਰ ਬਾਣੀ ॥ 
Sing guru’s sermon, the supreme sermon of sermons. 
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਹਰਦੈ ਿਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Those who are blessed by God enshrine it in the mind. 
ਪੀਵਹੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਿਪਹੁ ਸਾਿਰਗਪਾਣੀ ॥ 
Drink the nectar and fall in love with God and recite His name. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥ 
Says Nanak, sing this true discourse forever. ||23|| 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 
Without the guru, other sermons are false. 
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ 
The sermon other than guru’s lesson is false. 
ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
The speakers are false; listeners are false; those who speak 
and recite are false. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਰਸਨਾ ਕਿਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
They may say God God forever but never think of it. 
ਿਚਤੁ ਿਜਨ ਕਾ ਿਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਿਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ 
Those enticed by the worldly wealth just make noise. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥ 
Says Nanak, without the guru, other speeches are false. ||24|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥ 
Guru’s teaching is a jewel studded by diamonds. 
ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਿਜਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥ 
If guru’s teaching touches your mind then you enshrine it in the 
mind. 
ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਿਮਿਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ  
When guru’s teaching enshrines in your mind, you start loving 
God. 



ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ  
He is the diamond; He is the jewel whom God reveals it. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ 
Says Nanak, guru’s teaching is a jewel studded with 
diamonds. ||25|| 
ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥ 
He created the worldly power and yet God issues His 
command. 
ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ਆਿਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 
He issues and enforces His command; only a few guru-willed 
realize it. 
ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
They break bonds and attain liberation enshrining guru’s 
teachings in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Those whom God blesses become guru-willed and focus their 
mind on God. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥ 
Says Nanak, God the Creator  reveals His command. ||26|| 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍  ਪੰੁਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
The scriptures contemplate sin and sacred, but do not know 
the reality. 
ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
The ignorant do not know the reality without the guru; 
ਿਤਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭਰ੍ਿਮ ਸੁਤਾ ਸੁਿਤਆ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
The world is asleep in the three worldly qualities 
 in doubt; it passes the night sleeping. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
Those who enshrine God in the mind wake up by 
 guru’s grace and speak sacred words. 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ 
Says Nanak, those; who love God know the  
reality and spend the night life awake. ||27|| 
ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ 
He nourished us in the mother’s womb; why forget Him from 
the mind? 
ਮਨਹੁ ਿਕਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਿਜ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥ 
Why forget such a great giver, who gave us food in the fire of 
the womb? 



ਓਸ ਨੋ ਿਕਹੁ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੀ ਿਜਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਲਾਵਏ ॥ 
Nothing can harm one, whom the Lord inspires to love Him. 
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ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 
He inspires us to love Him and the guru-willed recite God 
forever. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥ 
Says Nanak, why forget such a great giver from the mind? 
||28|| 
ਜੈਸੀ ਅਗਿਨ ਉਦਰ ਮਿਹ ਤੈਸੀ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ॥ 
As is the fire in the womb, so is worldly wealth outside. 
ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
The fire and worldly wealth is the same. God sets this play; 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਿਮਆ ਪਰਵਾਿਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
According to His will, the child is born, and the family is 
pleased. 
ਿਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 
God’s love wears off; the child becomes greedy; the worldly 
wealth runs its course. 
ਏਹ ਮਾਇਆ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਵਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ 
This is the worldly wealth that makes the child forget  
God, worldly attachment and the love of duality wells up. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਾ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਿਤਨੀ ਿਵਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥ 
Says Nanak, those attuned to God by guru’s grace, 
 realize God even surrounded by worldly wealth. ||29|| 
ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
The Lord is priceless; His worth cannot be estimated. 
ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਿਕਸੈ ਿਵਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਿਵਲਲਾਇ ॥ 
His worth cannot be estimated,  people get tired of trying. 
ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਤਸ ਨੋ ਿਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥ 
If you meet such a guru, surrender to him, then the ego will 
depart. 
ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਿਤਸੁ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
You meet whom you belong; God comes to dwell in the mind. 
ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥ 
God is priceless; those attached to God are fortunate O 
Nanak. ||30|| 
ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
The Lord is my capital; my mind is the merchant. 



ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਰਾਿਸ ਜਾਣੀ ॥ 
The Lord is my capital, and my mind is the merchant;  
through the guru, I realized this; 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਜਿਪਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਿਟਹੁ ਿਦਹਾੜੀ ॥ 
Recite God all the time o my mind and reap the reward of your 
effort. 
ਏਹੁ ਧਨੁ ਿਤਨਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ ਹਿਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ  
This wealth is obtained by those who are pleasing to God’s 
will. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ 
Says Nanak, the Lord is my capital, and my mind is the 
merchant. ||31|| 
ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਿਸ ਰਾਿਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 
O my tongue, you are enticed by other tastes; your thirst will 
not go. 
ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਤੁ ਿਕਤੈ ਿਜਚਰੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Your thirst shall not be quenched by any means,  
until you enjoy the subtle essence of the Lord. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਿਰ ਰਸੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
If you obtain God’s essence and drink it; you will not be thirsty 
again. 
ਏਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥ 
God’s taste is acquired fortunately by those who meet the 
guru. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਿਰ ਅਨ ਰਸ ਸਿਭ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩੨॥ 
Says Nanak, when God enshrines in the mind, all other tastes 
are forgotten; ||32|| 
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
O my body, God infused soul in you that is how you came into 
the world. 
ਹਿਰ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਤੁਧੁ ਿਵਿਚ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
God infused soul in you then you came into the world. 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਿਪਤਾ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
God is the mother the father who brought you in the world to 
see it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
By guru’s grace, some understand and start moving and see 
the world move. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਿਚਆ ਜੋਿਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ 



Says Nanak, He laid the foundation of the universe, and  
infused His light, then you came into the world; ||33|| 
ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪਰ੍ਭ ਆਗਮੁ ਸੁਿਣਆ ॥ 
My mind became happy, hearing of God’s coming. 
ਹਿਰ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਿਗਰ੍ਹੁ ਮੰਦਰੁ ਬਿਣਆ ॥ 
Sing the songs of joy, O friends; my house has become a 
temple. 
ਹਿਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਿਨਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪਏ ॥ 
Sing songs of joy every day; sorrow and pain will not bother 
you. 
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਿਦਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਪਏ ॥ 
When I touch guru’s feet is an auspicious time, then I realize 
my beloved. 
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥ 
Divine sermon is realized through guru’s teaching and I enjoy 
the love of God’s name. 
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ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪਰ੍ਭੁ ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥ 
Says Nanak, I realized God the doer and cause of causes. 
||34|| 
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇ ਕੈ ਿਕਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 
O my body, what did you do after taking birth in this world? 
ਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
Since you came in the world; what did you do O my body? 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਸੋ ਹਿਰ ਮਿਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
God who created you; you did not enshrine him in the mind. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 
By pre-ordained destiny God abides in the mind by guru’s 
grace. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਿਜਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ 
Says Nanak, this body is accepted when one’s mind attaches 
to the guru. ||35|| 
ਏ ਨੇਤਰ੍ ਹੁ ਮੇਿਰਹੋ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥ 
O my eyes, God infused His light in you; do not see anyone 
else but God; 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥ 
Do not see anyone other than God; you will be content by His 
grace. 
ਏਹੁ ਿਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਿਰ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 



This poisonous world you see is God’s image; you see God in 
it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਿਰ ਇਕੁ ਹੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
By guru’s grace, I understand and see One God; there is no 
one but God;   
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਿਹ ਨੇਤਰ੍  ਅੰਧ ਸੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਦਬ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥ 
Says Nanak, these eyes were blind; meeting the guru, I see 
everything now. ||36|| 
ਏ ਸਰ੍ਵਣਹੁ ਮੇਿਰਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥ 
O my ears, you were created to hear the true Lord. 
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਿਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 
You were attached to the body really to hear God’s sermon. 
ਿਜਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਿਸ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Hearing it, the mind and body are rejuvenated,  
and the tongue is absorbed in sublime Godly taste. 
ਸਚੁ ਅਲਖ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥ 
The true Lord is unseen and amazing; His divine state cannot 
be described. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਿਵਤਰ੍  ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥ 
Says Nanak, listen to God’s sacred name and become sacred;  
God sent you to listen to Godly truth. ||37|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
God placed the soul in the cave and played the music of air. 
ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥ 
Playing the music of air he opened nine doors and kept the 
tenth secret. 
ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
Lovingly attached to guru’s refuge then tenth door is revealed. 
ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 
There are many priceless forms of the Lord, his limits cannot 
be found. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਿਪਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 
Says Nanak, God placed the soul in the body and started 
breathing air. ||38|| 
ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ॥ 
Sing this true song of praise in true Lord’s home. 
ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਿਹਲਾ ਘਿਰ ਸਾਚੈ ਿਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਿਧਆਵਹੇ ॥ 
Sing the song of praise in your true home; where God is 
recited forever. 



ਸਚੋ ਿਧਆਵਿਹ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥ 
The guru-willed whom you reveal, recite Your name by Your 
grace. 
ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥ 
This truth is the Lord the master of all; whoever He blesses 
obtains it. 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਚੈ ਘਿਰ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥ 
Says Nanak, sing the true song of praise in true Lord’s home 
(mind). ||39|| 
ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ  
Listen with love O fortunate; your wishes are fulfilled. 
ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ  
I realized God the supreme Lord and all sorrows are forgotten. 
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
Pain, illness and worry have departed listening to the true 
sermon. 
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 
The saints and friends realized God through guru’s teachings. 
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਿਵਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
Pure are the listeners and the speakers; true guru is 
omnipresent. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ 
Prays Nanak; touching guru’s feet, the infinite divine music 
plays. ||40||1||  
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ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ Raamkalee, Sadd ~ The divine lesson: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਿਗ ਦਾਤਾ ਸੋਇ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ਜੀਉ  
God the bestowal the love of devotees abides in the whole 
universe. 
ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਵਏ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ 
He is realized through love of guru’s teachings not thinking of 
anyone else. 
ਅਵਰੋ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸਬਿਦ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਹੇ ॥ 
Do not think of anyone else; recite God through guru’s 
teachings. 
ਪਰਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹੇ ॥  
By the grace of guru Nanak, Lehna obtained the highest status 



(became guru). 
ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥ 
When the call came for Him to depart, He was merged in the 
Name of God. 
ਜਿਗ ਅਮਰੁ ਅਟਲੁ ਅਤੋਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਭਗਿਤ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥   
God is immortal, eternal, and unweighed in the world;  
Amar Daas realized God through worship. ||1|| 
ਹਿਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਗੁਰੁ ਜਾਵੈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਜੀਉ ॥  
God’s will pleases the guru and the guru goes to God. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਕਰੇ ਹਿਰ ਪਿਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
The guru prays to God, “Please, save my honor. This is my 
prayer”. 
ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਜਨਹ ਕੇਰੀ ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ॥ 
Save the honor of Your servant, O Lord; please bless him with 
Your name. 
ਅੰਿਤ ਚਲਿਦਆ ਹੋਇ ਬੇਲੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲੁ ਿਨਖੰਜਨੋ  
In the end His name goes with you and destroys death and 
devil of death. 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
God heard the prayer of the guru and granted His request. 
ਹਿਰ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਿਸ ਜੀਉ ॥੨॥ 
God united him with the guru; He blessed and praised him by 
His grace. !”||2|| 
ਮੇਰੇ ਿਸਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈਹੋ ਮੇਰੈ ਹਿਰ ਭਾਣਾ ਆਉ ਮੈ ਪਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
Listen O my disciples, children and brothers, come with me by 
God’s will. 
ਹਿਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
The guru accepted God’s will, and my Lord applauded Him. 
ਭਗਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ 
He, who obeys God’s will, is a devotee the guru. 
ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਿਹ ਵਾਜੇ ਹਿਰ ਆਿਪ ਗਿਲ ਮੇਲਾਵਏ ॥ 
The joyous infinite divine music plays and God embraces him. 
ਤੁਸੀ ਪੁਤ ਭਾਈ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰਾ ਮਿਨ ਵੇਖਹੁ ਕਿਰ ਿਨਰਜਾਿਸ ਜੀਉ ॥ 
O my children, siblings and family, look carefully in your minds 
and see; 
ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਪਰਵਾਣਾ ਿਫਰੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਜਾਇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ਜੀਉ ॥੩॥ 
The pre-ordained destiny does not change; the guru goes to 
God. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਬਿਹ ਪਰਵਾਰੁ ਸਦਾਇਆ ॥ 



The guru called his family by his will. 
ਮਤ ਮੈ ਿਪਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈ ਮੂਿਲ ਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Let no one weep for me after I am gone. That would not 
please me at all. 
ਿਮਤੁ ਪੈਝੈ ਿਮਤੁ ਿਬਗਸੈ ਿਜਸੁ ਿਮਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵਏ ॥ 
One who preserves friends honor obtains friend’s divine 
wisdom after he is gone. 
ਤੁਸੀ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖਹੁ ਪੁਤ ਭਾਈ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪੈਨਾਵਏ ॥ 
Consider this and see, O my children and siblings; God 
bestows guru ship. 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਪਰਤਿਖ ਹੋਦੈ ਬਿਹ ਰਾਜੁ ਆਿਪ ਿਟਕਾਇਆ ॥ 
The guru is transformed and established his divine rule by 
God’s will. 
ਸਿਭ ਿਸਖ ਬੰਧਪ ਪੁਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 
All disciples, relatives, children and siblings have 
 fallen at the feet of guru Ram Daas. ||4||   
ਅੰਤੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਿਲਆ ਮੈ ਿਪਛੈ ਕੀਰਤਨੁ ਕਿਰਅਹੁ ਿਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
Finally, the guru said, “When I am gone, sing God’s praises for 
attaining salvation. 
ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਿਡਤ ਸਿਦਅਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਪੜਿਹ ਪੁਰਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
By God’s grace the messenger invited the scholarly 
 pandit, to read the sermon of the Lord;   
ਹਿਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਬੇਬਾਣੁ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਗੁਰ ਭਾਵਏ ॥ 
Read God’s sermon, hear God’s Name in the wild; Guru loves 
God’s love. 
ਿਪੰਡੁ ਪਤਿਲ ਿਕਿਰਆ ਦੀਵਾ ਫੁਲ ਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਵਏ ॥ 
Offer a platter of worship offering, a lamp and a garland of 
flowers to God. 
ਹਿਰ ਭਾਇਆ ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਿਲਆ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ 
The guru said by God’s will that I have realized all-knowing 
God. 
ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਿਤਲਕੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥੫॥ 
The guru blessed Sodhi Ram Daas with the ceremonial 
 mark, the symbol of the guru’s teachings. ||5|| 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਜ ਬੋਿਲਆ ਗੁਰਿਸਖਾ ਮੰਿਨ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
Whatever the primal Lord guru said; the disciples obeyed his 
will. 
ਮੋਹਰੀ ਪੁਤੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ 



His son Mohri got up and humbly touched Ram Daas’s feet. 
ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਿਜਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪੁ ਰਿਖਆ ॥ 
Everyone touches guru’s feet the way guru is worshipped. 
ਕੋਈ ਕਿਰ ਬਖੀਲੀ ਿਨਵੈ ਨਾਹੀ ਿਫਿਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਿਣ ਿਨਵਾਇਆ ॥ 
If someone did not bow because of envy; came later and 
touched guru’s feet. 
ਹਿਰ ਗੁਰਿਹ ਭਾਣਾ ਦੀਈ ਵਿਡਆਈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
God blessed the guru by His grace; the pre-ordained fate 
realized. 
ਕਹੈ ਸੰੁਦਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥ 
Says Sundar, listen, O saints: the whole world fell at His feet. 
||6||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  
Raamkalee, Fifth Mahalla, Chhant: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਿਨਕਿਟ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥ 
Friend, my friend - standing near me is my friend! 
ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਿਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਅੜਾ ਹਿਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ॥ 
I see my beloved Lord with my eyes. 
ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੋਇਆ ਅਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਿਪਰ੍ਅ ਗੂੜਾ ॥ 
I see God with my eyes, he lives in everbody. His nectar tastes 
sweet. 
ਨਾਿਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲਿਹ ਨ ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥ 
He is with all but cannot be found; the fool does not know His 
taste. 
ਮਾਇਆ ਮਿਦ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ ਿਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਭਰਮ ਧੜਾ ॥ 
Intoxicated with worldly wealth; talks silly, he cannot realize 
God due to doubt. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਸਭ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਖੜਾ ॥੧॥ 
Says Nanak, without the guru, God cannot  
be realized though he stands close to all. ||1|| 
ਗੋਿਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਿਬੰਦਾ ॥ 
God, my God - the support of my life is my God. 
ਿਕਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਪਾਲਾ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ 
My merciful Lord - the giver of gifts is my merciful Lord. 
ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸੋਹਿਨਆ ॥ 
The giver of gifts is infinite and unlimited; He abides in all. 
ਇਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀਅ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਿਨਆ ॥ 



He created His slave so powerful that she enticed all beings. 
ਿਜਸ ਨੋ ਰਾਖੈ ਸੋ ਸਚੁ ਭਾਖੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
One, whom the Lord saves, speaks the truth through guru’s 
teachings. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਭਾਣਾ ਿਤਸ ਹੀ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਿਪਆਰਾ ॥੨॥ 
Says Nanak, one who is pleasing to God; God is dear to him. 
||2|| 
ਮਾਣੋ ਪਰ੍ਭ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ 
God is my honor, I honor my God. 
ਜਾਣੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੋ ॥ 
Realize God; my Lord is all-wise and all-knowing. 
ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨਾ ਸਦ ਪਰਧਾਨਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮਾ ॥ 
All-wise, all-knowing God is forever supreme; recite His sacred 
name. 
ਚਾਿਖ ਅਘਾਣੇ ਸਾਿਰਗਪਾਣੇ ਿਜਨ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਾਨਾ  
Tasting God fulfills those who have pre-ordained destiny. 
ਿਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਿਤਨਿਹ ਿਧਆਇਆ ਸਗਲ ਿਤਸੈ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ 
They worship and find Him; they place their faith in Him. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸੀ ਸਚੁ ਿਤਸੈ ਦੀਬਾਣੋ ॥੩॥ 
Says Nanak, He sits on eternal throne; true is His royal court. 
||3|| 
ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥ 
The song of joy, Lord’s song of joy; listen to the song of joy of 
my God. 
ਸੋਿਹਲੜਾ ਪਰ੍ਭ ਸੋਿਹਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਿਹਲੜਾ ॥ 
The song, God’s song; plays the infinite divine music. 
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਅਗਾਜੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਿਜਸਿਹ ਵਧਾਈ ॥ 
The infinite music plays through guru’s teaching. It is praised 
forever. 
ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ 
Reciting God attains everything He does not die or go away. 
ਚੂਕੀ ਿਪਆਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੁ ਿਨਰਗੁਨੀਐ ॥ 
The guru-willed realizes the absolute God; his deeds are 
fulfilled and greed ends. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਕੈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਮੰਗਲੁ ਸੁਨੀਐ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, songs of joy are heard in my God’s home; ||4||1|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ਮਨਾ ਿਖਨੁ ਨ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ 



Recite God o my mind; do not forget Him even for a moment. 
ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਮਾ ਕੰਿਠ ਉਰ ਧਾਰੀਐ ॥ 
Enshrine God in the mind and say God God God. 
ਉਰ ਧਾਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ॥ 
Enshrine God in the mind the primal being, bestowal of 
salvation and formless. 
ਭੈ ਦੂਿਰ ਕਰਤਾ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਦੁਸਹ ਦੁਖ ਭਵ ਖੰਡਨੋ ॥ 
He destroys fear, sins and other sufferings. 
ਜਗਦੀਸ ਈਸ ਗੋਪਾਲ ਮਾਧੋ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥ 
Contemplate the virtues of God, the cherisher and the virtuous 
Lord of the universe. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਮਿਲ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਿਚਤਾਰੀਐ ॥੧॥ 
Prays Nanak; recite God day and night joining devotee’s 
company. ||1|| 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੁ ਜਨ ਕਾ ਆਸਰਾ ॥ 
His lotus feet are the support and anchor of His humble 
servants. 
ਮਾਲੁ ਿਮਲਖ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮੁ ਅਨੰਤ ਧਰਾ ॥ 
God’s name is the treasure of property and wealth of many 
worlds. 
ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਿਨਧਾਨੁ ਿਜਨ ਕੈ ਰਸ ਭੋਗ ਏਕ ਨਰਾਇਣਾ ॥ 
Those who enjoy reciting mighty God’s name obtain his 
treasure. 
ਰਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੰਤ ਬੀਠਲ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਿਧਆਇਣਾ ॥ 
Recite God with every breath and enjoy  
The taste and beauty of the infinite God. 
ਿਕਲਿਵਖ ਹਰਣਾ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਰਣਾ ਨਾਮੁ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਹਰਾ ॥ 
Reciting God’s name devotionally destroys sins and fear of 
death. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਿਸ ਜਨ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲਹ ਆਸਰਾ ॥੨॥ 
Prays Nanak, the support of His lotus feet is His devotee’s 
wealth. ||2|| 
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਈ ॥ 
O Master, Your virtues are endless, no one can describe; 
ਦੇਿਖ ਚਲਤ ਦਇਆਲ ਸੁਿਣ ਭਗਤ ਵਖਾਨਈ  
Seeing and hearing of You O merciful Lord, Your devotees 
narrate them. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੁਝੁ ਿਧਆਵਿਹ ਪੁਰਖਪਿਤ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥ 
All beings recite You, O primal transcendent Lord the master. 



ਸਰਬ ਜਾਿਚਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਜਗਦੀਸਰਾ ॥ 
All are beggars; You are the giver, O kind Lord of the universe. 
ਸਾਧੂ ਸੰਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸੋਈ ਿਜਸਿਹ ਪਰ੍ਭ ਜੀ ਮਾਨਈ ॥ 
He is a devotee a saint whom God accepts. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਿਕਰਪਾ ਸੋਇ ਤੁਝਿਹ ਪਛਾਨਈ ॥੩॥ 
Prays Nanak, they realize You by Your grace. ||3|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਣ ਅਨਾਥੁ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ 
I the unworthy orphan came to your refuge. 
ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਗੁਰਦੇਵ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ॥ 
I praise the guru who teaches God’s name to me. 
ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਕੁਸਲੁ ਥੀਆ ਸਰਬ ਇਛਾ ਪੰੁਨੀਆ ॥ 
The guru blessed me with Your name, I became peaceful and 
my desires fulfilled. 
ਜਲਨੇ ਬੁਝਾਈ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਿਮਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਿਨਆ ॥      
The fire extinguished, I became happy uniting with God after a 
long separation. 
ਆਨੰਦ ਹਰਖ ਸਹਜ ਸਾਚੇ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 
I found joy, happiness and contentment by singing God’s 
songs of joy. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਕਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥ 
Prays Nanak, I obtained God’s name from the perfect guru. 
||4||2|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਨਤ ਉਿਠ ਗਾਈਐ ਸੰਤਨ ਕੈ ॥ 
Get up early morning and sing infinite God’s praises in saint’s 
company every day. 
ਿਕਲਿਵਖ ਸਿਭ ਦੋਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੈ ॥ 
Recite God through guru’s teachings, all sins and sufferings 
will be erased. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਿਮਉ ਪੀਜੈ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥ 
Recite God’s name day and night and drink nectar with love. 
ਜੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਿਕਿਰਆ ਲਿਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥ 
Falling at guru’s feet and reciting God attains yoga and other 
worship. 
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥ 
Worshipping the beloved God with love eliminates all 
sufferings. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਸਾਗਰੁ ਿਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥ 
Prays Nanak, reciting God the Lord, one cross over the world-



ocean. ||1|| 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸਮਰਣੁ ਭਗਤ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
O God the ocean of peace, Lord of the universe, Your 
devotees sing and recite your praises. 
ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
Touching guru’s feet enjoys happiness and many comforts. 
ਸੁਖ ਿਨਧਾਨੁ ਿਮਿਲਆ ਦੂਖ ਹਿਰਆ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਿਖਆ ॥ 
I obtained the treasure of peace, the pains destroyed and God 
saved me by His grace. 
ਹਿਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਿਖਆ ॥ 
Falling at God’s feet the fear and doubt disappeared and I 
recite God’s name. 
ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਚਤਵੈ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਆਇਆ ॥ 
Miss One God, sing one God and visualize one God. 
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ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰੀ ਿਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
Prays Nanak, God became kind and I found the perfect guru. 
||2|| 
ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਪਰ੍ਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 
Meet with God’s devotees and sing God’s praises in their 
company. 
ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 
God is the merciful master, Lord of wealth; there is no end to 
His virtues. 
ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਿਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਿਨਵਾਰਣੋ ॥ 
The kind God the destroyer of pains eliminates sufferings in 
His refuge. 
ਮੋਹ ਸੋਗ ਿਵਕਾਰ ਿਬਖੜੇ ਜਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ  
Emotional attachment, sorrow and bad deeds are eliminated 
reciting God. 
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥ 
All beings are Yours, O my God; be kind that I become the 
dust of all. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਿਪ ਜੀਵਾ ॥੩॥ 
Prays Nanak, O God, be kind that I live by reciting Your name. 
||3|| 
ਰਾਿਖ ਲੀਏ ਪਰ੍ਿਭ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
God saves His humble devotees, attaching them to His feet. 
ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 



Twenty-four hours a day, recite and worship One God. 
ਿਧਆਇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਤਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 
Those who recite God swim across the world ocean, their 
coming and going ends. 
ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਿਲਆਣ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰ੍ਭ ਲਗਾ ਮੀਠਾ ਭਾਣਾ ॥ 
Singing God’s praises attains eternal peace and God’s will 
pleases them. 
ਸਭ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਿਮਲੇ ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਿਰਆ ॥ 
All my desires are fulfilled, meeting with the perfect guru. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਿਫਿਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਿਵਸੂਿਰਆ ॥੪॥੩॥ 
Prays Nanak, God united me with Him and pains will not 
bother again. ||4||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 
Raamkalee, Fifth Mahalla, Chhant. 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਗਤੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 
In the sanctuary of His lotus feet, I sing His praises with joy 
and peace. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਿਬਪਿਤ ਿਨਵਾਰਣ ਰਾਮ ॥੧॥ 
O Nanak, worship God the eradicator of misfortune. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਪਰ੍ਭ ਿਬਪਿਤ ਿਨਵਾਰਣੋ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ 
God is the eliminator of misfortune; there is none other than 
Him. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰੀਐ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥ 
Worship Him forever; he abides in water and land as well. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਇਕ ਿਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ 
He pervades water land and in between; do not forget Him 
even for a moment. 
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਿਦਨ ਸਭਾਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ 
Blessed was the day, when I touched guru’s feet the Lord of all 
virtues. 
ਕਿਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥ 
So serve Him day and night, O servant; whatever pleases Him 
happens. 
ਬਿਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਪਰਗਾਸੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Nanak praises the giver of peace; his mind and body are 
enlightened. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 



ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਿਬਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ ॥ 
Reciting God my mind and body became happy and thinking 
of duality ended. 
ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਗੋਿਵੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ ॥੧॥ 
Nanak takes the support of the Lord of the world,  
the Lord of the universe, the destroyer of pains. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਭੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਉ ॥ 
The merciful Lord eradicated my fears and troubles. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ ਪਰ੍ਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਜੀਉ ॥ 
I sing God’s praises in love. He is the master, cherisher of the 
poor. 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਅਚੁਤ ਪੁਰਖੁ ਏਕੋ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 
The caretaker immortal God is one. I am in love with Him. 
ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕੁ ਮੇਿਲ ਲੀਨੇ ਸਦਾ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥ 
When I placed my hands and forehead on His feet, 
 He united me with him and I am awake forever. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਗਰ੍ਹੁ ਥਾਨੁ ਿਤਸ ਕਾ ਤਨੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੀਉ ॥ 
My soul, body, household home youth wealth and property 
belong to Him.   
ਸਦ ਸਦਾ ਬਿਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Nanak is indebted to the caretaker of all beings forever. ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਿਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਵਿਖਆਨ  
My tongue says God God and virtues of the Lord of the 
universe. 
ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਖੈ ਿਨਦਾਨ ॥੧॥ 
Nanak has taken support of one God. He protects the 
innocent. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਰਖਕੋ ਅੰਚਿਲ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੁ ਜੀਉ ॥ 
God, our Lord and master; protects us attaching to his lap.   
ਭਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗੁ ਜੀਉ ॥ 
Recite kind God the Lord in devotee’s company and forget 
own ideas. 
Page 927    
ਇਕ ਓਟ ਕੀਜੈ ਜੀਉ ਦੀਜੈ ਆਸ ਇਕ ਧਰਣੀਧਰੈ ॥ 
Seek the support of one God, surrender your soul  
to Him; place your hopes in the sustainer of the world. 



ਸਾਧਸੰਗੇ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਭੁ ਤਰੈ ॥ 
In devotee’s company dyed by God’s name one swims across 
the world ocean. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿਬਕਾਰ ਛੂਟੇ ਿਫਿਰ ਨ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ ਜੀਉ ॥ 
The birth death and other useless deeds ended; no stain 
should stick to you. 
ਬਿਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਿਥਰੁ ਜਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Nanak praises the perfect primal Lord; His marriage is eternal. 
||3|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ ॥ 
He is the bestowal of faith, wealth and other needs of 
salvation. 
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਿਰਆ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਮਾਥ ॥੧॥ 
One with pre-ordained destiny gets his deeds fulfilled O 
Nanak. ||1|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਸਗਲ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੰੁਨੀਆ ਿਮਿਲਆ ਿਨਰੰਜਨ ਰਾਇ ਜੀਉ ॥ 
All my desires are fulfilled, meeting with my sovereign Lord. 
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪਰ੍ਗਟੇ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਜੀਉ ॥ 
I am happy O fortunate; God has revealed in my mind. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲ ਆਏ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਏ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਕਆ ਗਣਾ ॥ 
My beloved came into my mind due to previous earning. 
 I cannot say much about His virtues. 
ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਜ ਦਾਤਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਣਾ ॥ 
God is perfect, infinite; bestowal of peace and contentment; 
 how can I say His praises. 
ਆਪੇ ਿਮਲਾਏ ਗਿਹ ਕੰਿਠ ਲਾਏ ਿਤਸੁ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ 
He unites us with him and embraces; I have no one other than 
Him. 
ਬਿਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਕਰਤੇ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥ 
Nanak admires the Creator forever; He abides in all. ||4||4|| 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Raag Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ਰਣ ਝੰੁਝਨੜਾ ਗਾਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਏਕੁ ਿਧਆਵਹੁ  
Sing the song of joy O friends and recite One God. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੁਮ ਸੇਿਵ ਸਖੀ ਮਿਨ ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 
Serve your guru, O my companions, and obtain the fruits of 
your choice. 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਰੁਤੀ ਸਲੋਕੁ  



Raamkalee, Fifth Mahalla, Ruti ~ the seasons. Hymn: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਕਿਰ ਬੰਦਨ ਪਰ੍ਭ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਬਾਛਉ ਸਾਧਹ ਧੂਿਰ  
Pray to the supreme Lord and seek the dust of the feet of 
devotees. 
ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਜਉ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਭਰਪੂਿਰ ॥੧॥ 
Eliminate ego and recite God O Nanak; God is omnipresent. 
||1|| 
ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟਣ ਭੈ ਹਰਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
He is the destroyer of sins and fear; the sovereign Lord is the 
ocean of peace. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਿਧਆਇ ॥੨॥ 
Kind to the poor, the destroyer of pain: O Nanak, recite Him 
forever. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀਉ ॥ 
Sing His praises, O fortunate; and God will bless you with His 
grace. 
ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਗੁਣ ਉਚਰਤ ਸੋਭਾਵੰਤ ਜੀਉ ॥ 
Season, month, hours and every moment say the praises of 
the praiseworthy. 
ਗੁਣ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਧੰਿਨ ਤੇ ਜਨ ਿਜਨੀ ਇਕ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ॥ 
Those who recite God whole heartedly are dyed by His virtues 
are admirable. 
ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਿਤਨ ਕਾ ਿਜਨੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who realized God; their life became fruitful. 
ਪੰੁਨ ਦਾਨ ਨ ਤੁਿਲ ਿਕਿਰਆ ਹਿਰ ਸਰਬ ਪਾਪਾ ਹੰਤ ਜੀਉ ॥ 
Doing good deeds, giving awns and other deeds  
do not match God the destroyer of sins. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਸਮਿਰ ਜੀਵਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਰਹੰਤ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Prays Nanak, he lives by reciting God and his birth and death 
ends; ||1|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਉਦਮੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
Work for the inaccessible and unfathomable Lord, and bow  
humbly to His lotus feet. 
ਕਥਨੀ ਸਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 
What pleases You is the true sermon. God`s name is Nanak`s 



resolve. ||1|| 
ਸੰਤ ਸਰਿਣ ਸਾਜਨ ਪਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਸਮਿਰ ਅਨੰਤ ॥ 
O friends seek saint`s refuge and recite the infinite Lord. 
ਸੂਕੇ ਤੇ ਹਿਰਆ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਜਿਪ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥ 
O Nanak; reciting God the dead branches become green; ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਰੁਿਤ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹ ਚੇਤੁ ਵੈਸਾਖ ਸੁਖ ਮਾਸੁ ਜੀਉ ॥ 
The spring season is joyful; first and second months are 
pleasant. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਨਾਹੁ ਿਮਿਲਆ ਮਉਿਲਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਸੁ ਜੀਉ ॥ 
My mind body and breath blossomed meeting my husband 
Lord. 
ਘਿਰ ਨਾਹੁ ਿਨਹਚਲੁ ਅਨਦੁ ਸਖੀਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਫੁਿਲਆ ॥ 
With my Husband Lord at home, I became stable and happy O 
friend 
 and my mind blossomed taking support of His lotus feet. 
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ਸੰੁਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਬੇਤਾ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਅਮੁਿਲਆ ॥ 
God is beautiful, wise and all knowing and His virtues are 
priceless. 
ਵਡਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜੀਉ ॥ 
I found Him fortunately; it eliminated my sufferings and my 
hope is fulfilled. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੇਰੀ ਿਮਟੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Prays Nanak, I am in your refuge; my fear of death is 
eliminated. ||2|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਬਨੁ ਭਰ੍ਿਮ ਮੁਈ ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ॥ 
Without devotee’s company I am tired of wandering doing all 
kind of deeds. 
ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਧੀਆ ਨਾਨਕ ਕਰਮਿਹ ਲੇਖ ॥੧॥ 
O Nanak, all is bound by passive relations; it is written in the 
fate. ||1|| 
ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਿਲਆ ਿਵਛੋੜੇ ਭੀ ਆਿਪ ॥ 
He unites and separates us by His will. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੨॥ 
Nanak has entered God’s refuge; His greatness is great! ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਗਰ੍ੀਖਮ ਰੁਿਤ ਅਿਤ ਗਾਖੜੀ ਜੇਠ ਅਖਾੜੈ ਘਾਮ ਜੀਉ ॥ 



Summer season is harsh, in the month of Jaith it is very hot. 
ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹੁ ਦੁਹਾਗਣੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਨ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 
The divorcee without love is not looked upon by God at all. 
ਨਹ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ ਮਹਾ ਗਾਰਿਬ ਮੁਠੀਆ ॥ 
Lord does not look at her; engrossed by ego she dies of 
separation. 
ਜਲ ਬਾਝੁ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਵੈ ਸੰਿਗ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ ॥ 
She is attached to worldly wealth and hurts like a fish in the 
net,  God does not like her. 
ਕਿਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ ਦੇਇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਉ ॥ 
She commits sins in life and is scared that devil of death will 
punish her. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਉ ॥੩॥ 
Prays Nanak, I take your support; please protect me and do 
the needful. ||3|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਸਰਧਾ ਲਾਗੀ ਸੰਿਗ ਪਰ੍ੀਤਮੈ ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
I am lovingly attached to my beloved; I cannot live without him 
even for a moment. 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ 
He abides in my mind and body intuitively O Nanak. ||1|| 
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨਿਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ  
My friend of many lives took me by the hand. 
ਚਰਨਹ ਦਾਸੀ ਕਿਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਿਹਤ ਚੀਤ ॥੨॥ 
He has made me His humble slave; O Nanak; God is in my 
mind. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਰੁਿਤ ਬਰਸੁ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਉ ॥ 
The rainy season is comfortable; the months of Saawan and 
Bhaadon and brings joy. 
ਘਣ ਉਨਿਵ ਵੁਠੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਿਰਆ ਮਕਰਦੰ ਜੀਉ ॥ 
It rains heavily, the land gets drenched and flowers bloom all 
over. 
ਪਰ੍ਭੁ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਗਰ੍ਹ ਭਰੇ ॥ 
God is all-pervading and all homes are filled with His name. 
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਸਿਭ ਤਰੇ ॥ 
Recite the inner knower God; all dynasties will be saved. 
ਿਪਰ੍ਅ ਰੰਿਗ ਜਾਗੇ ਨਹ ਿਛਦਰ੍  ਲਾਗੇ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦੁ ਜੀਉ ॥ 
Lovingly attached to God is not harmed by anything. God is 



always kind. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਮਿਨ ਭਾਵੰਦੁ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Prays Nanak, I found my Husband Lord; He always pleases 
my mind. ||4|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਆਸ ਿਪਆਸੀ ਮੈ ਿਫਰਉ ਕਬ ਪੇਖਉ ਗੋਪਾਲ  
Thirsty with desire, I wander around; when will I see my Lord 
of the world? 
ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨੁ ਸੰਤ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੧॥ 
Is there any friendly saint O Nanak; who will unite me with 
God? ||1|| 
ਿਬਨੁ ਿਮਲਬੇ ਸਾਂਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਿਤਲੁ ਪਲੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 
I am restless without meeting Him; I cannot survive for a 
moment without Him. 
ਹਿਰ ਸਾਧਹ ਸਰਣਾਗਤੀ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਇ ॥੨॥ 
By God’s grace my hope is fulfilled in devotee’s refuge O 
Nanak. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਰੁਿਤ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰੋ ਅਸੂ ਕਤਕੇ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ਜੀਉ ॥ 
In cool, autumn season, the months of Assu and Katik, I am 
thirsty for God. 
ਖੋਜੰਤੀ ਦਰਸਨੁ ਿਫਰਤ ਕਬ ਿਮਲੀਐ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਉ ॥ 
I wander around searching for you; when will I see the virtuous 
Lord? 
ਿਬਨੁ ਕੰਤ ਿਪਆਰੇ ਨਹ ਸੂਖ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੰਙਣ ਿਧਰ੍ਗੁ ਬਨਾ ॥ 
There is no peace without the beloved Husband; wearing 
ornaments is useless. 
ਸੰੁਦਿਰ ਸੁਜਾਿਣ ਚਤੁਿਰ ਬੇਤੀ ਸਾਸ ਿਬਨੁ ਜੈਸੇ ਤਨਾ ॥ 
She is beautiful, wise, clever and knowledgeable; but she is 
like a dead body. 
ਈਤ ਉਤ ਦਹ ਿਦਸ ਅਲੋਕਨ ਮਿਨ ਿਮਲਨ ਕੀ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਸ ਜੀਉ ॥ 
I look here and there, in ten directions; my mind is thirsty to 
meet God! 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਪਰ੍ਭ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਉ ॥੫॥ 
Prays Nanak, be kind and unite me with You O God. ||5|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਜਲਿਣ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਮਿਨ ਤਿਨ ਉਪਜੀ ਸਾਂਿਤ ॥ 
The fire is extinguished, I am soothed and peaceful. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਪੂਰਨ ਿਮਲੇ ਦੁਤੀਆ ਿਬਨਸੀ ਭਰ੍ ਾਂਿਤ ॥੧॥ 



O Nanak, I met my perfect God; the illusion of duality is 
erased. ||1|| 
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ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਿਪ ਹਿਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਿਰ ॥ 
The Lord sent His devotees, to tell us that He is not far away. 
ਨਾਨਕ ਭਰ੍ਮ ਭੈ ਿਮਿਟ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਿਰ ॥੨॥ 
O Nanak, doubt and fear are dispelled, reciting the 
omnipresent God. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਰੁਿਤ ਿਸਸੀਅਰ ਸੀਤਲ ਹਿਰ ਪਰ੍ਗਟੇ ਮੰਘਰ ਪੋਿਹ ਜੀਉ ॥ 
In the winter season of Maghar and Poh, the Lord reveals 
Himself. 
ਜਲਿਨ ਬੁਝੀ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਿਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਧਰ੍ੋਹ ਜੀਉ ॥ 
My burning desire is quenched by visualizing Him, 
 the enmity and worldly wealth departed. 
ਸਿਭ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਿਮਿਲ ਹਜੂਰੇ ਹਿਰ ਚਰਣ ਸੇਵਿਕ ਸੇਿਵਆ ॥ 
All my desires are fulfilled meeting the Lord; I am His servant, I 
serve His feet. 
ਹਾਰ ਡੋਰ ਸੀਗਾਰ ਸਿਭ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਲਖ ਅਭੇਿਵਆ ॥ 
The joy of wearing necklace and make up are obtained 
 by singing the praises of the unseen mysterious God. 
ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਗੋਿਵੰਦ ਬਾਂਛਤ ਜਮੁ ਨ ਸਾਕੈ ਜੋਿਹ ਜੀਉ ॥ 
I long for loving devotion to the Lord of the universe,  
the devil of death cannot rob me. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਿਭ ਆਿਪ ਮੇਲੀ ਤਹ ਨ ਪਰ੍ੇਮ ਿਬਛੋਹ ਜੀਉ ॥੬॥ 
Prays Nanak, God united me with Him; I shall not separate 
again. ||6|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਚੀਤ  
The happy soul bride found Godly wealth. Now my mind does 
not waver. 
ਸੰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਗਰ੍ਿਹ ਪਰ੍ਗਟੇ ਪਰ੍ਭ ਮੀਤ ॥੧॥ 
Due to pre-ordained destiny I visualized the saint in my mind. 
||1|| 
ਨਾਦ ਿਬਨੋਦ ਅਨੰਦ ਕੋਡ ਿਪਰ੍ਅ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੰਿਗ ਬਨੇ ॥ 
With my beloved Husband Lord, I enjoy millions of melodies, 
pleasures and joy. 
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥੨॥ 
The fruits of mind’s desires are obtained, O Nanak, reciting 



God’s name. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਿਹਮਕਰ ਰੁਿਤ ਮਿਨ ਭਾਵਤੀ ਮਾਘੁ ਫਗਣੁ ਗੁਣਵੰਤ ਜੀਉ ॥ 
The snowy winter season, the months of Maagh and Phagun, 
are pleasing to the virtuous bride. 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਏ ਹਿਰ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥ 
O my friends and companions sing songs of joy; my Husband 
Lord has come home. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਲਾਲ ਆਏ ਮਿਨ ਿਧਆਏ ਸੇਜ ਸੰੁਦਿਰ ਸੋਹੀਆ ॥ 
Missing Him in my mind, my beloved came home and my bed 
looks adorable. 
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਭਏ ਹਿਰਆ ਦੇਿਖ ਦਰਸਨ ਮੋਹੀਆ ॥ 
My woods, meadows, the whole universe is lush green by 
visualizing Him. 
ਿਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਇਛ ਪੰੁਨੀ ਮਿਨ ਜਿਪਆ ਿਨਰਮਲ ਮੰਤ ਜੀਉ ॥ 
I met my Lord; my desires are fulfilled by reciting the pure 
word. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਿਨਤ ਕਰਹੁ ਰਲੀਆ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਸਰ੍ੀਧਰ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥੭॥ 
Prays Nanak, I enjoy that I met my Husband Lord the Lord of 
excellence. ||7|| 
ਸਲੋਕ ॥ Hymn: 
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰ ॥ 
The saints are my help to take across the terrifying world 
ocean. 
ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ ਜਾਣੀਅਿਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਪਆਰ ॥੧॥ 
O Nanak; those who love God’s name are the highest of all. 
||1|| 
ਿਜਨ ਜਾਿਨਆ ਸੇਈ ਤਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਬੀਰ ॥ 
Those who realize God swim across; they are brave warriors. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਹਿਰ ਜਿਪ ਉਤਰੇ ਤੀਰ ॥੨॥ 
Nanak praises those who swam across reciting God. ||2|| 
ਛੰਤੁ ॥ Chhant: 
ਚਰਣ ਿਬਰਾਿਜਤ ਸਭ ਊਪਰੇ ਿਮਿਟਆ ਸਗਲ ਕਲੇਸੁ ਜੀਉ ॥ 
By His grace all sufferings are eradicated. 
ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਹਰੇ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਕੀਆ ਪਰਵਸੁੇ ਜੀਉ ॥ 
Fear of coming and going eliminated and God’s worship 
entered in my mind. 
ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਮਾਤੇ ਿਤਲੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬੀਸਰੈ ॥ 
Imbued with God’s love attains peace; may I not forget him 



from my mind at all. 
ਤਿਜ ਆਪੁ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਨੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ 
Renouncing ego I sought refuge of God the Lord of the 
universe. 
ਗੋਿਵੰਦ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਸੁਆਮੀ ਆਿਦ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਜੀਉ ॥ 
Worship God the Lord of the universe, the treasure of virtue, 
the Lord of excellence, our primal Lord and master. 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਇਆ ਧਾਰਹੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੋ ਇਕ ਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੬॥੮॥ 
Prays Nanak, may You live forever by Your grace. ||8||1||6||8|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ  
Raamkalee, First Mahalla, southern language, Onkaar: 
ੴਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥   
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮਾ ਉਤਪਿਤ ॥ 
First; God came into being. 
ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਿਜਿਨ ਿਚਿਤ ॥ 
By reciting God; 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ 
From one the eternal ages were created. 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਬੇਦ ਿਨਰਮਏ ॥ 
From one created the Vedas. 
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ਓਅੰਕਾਿਰ ਸਬਿਦ ਉਧਰੇ ॥ 
Reciting One God through guru’s teachings attains salvation. 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੇ ॥ 
Reciting God the guru-willed are saved. 
ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Pay regard and listen to God’s praises with love. 
ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 
Praise God the cherisher of the universe. ||1|| 
ਸੁਿਣ ਪਾਡੇ ਿਕਆ ਿਲਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥ 
Listen, O scholar, what worldly entanglements you write about. 
ਿਲਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
O guru-willed write about God the Lord of the world. 
||1||Pause|| 
ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਤੀ ॥ 
Letter Sassa: He created the universe with ease; His one light 
pervades the universe. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਚੁਿਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ॥ 



The guru-willed obtains the treasure; he picks gems and 
pearls. 
ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਬੂਝੈ ਅੰਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਸਾਚਾ  
He understands, reads and contemplates but finally there is 
only one God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥ 
The guru-willed realizes and recites God; without God the 
world is false. ||2|| 
ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਿਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ 
Letter Dhadha: In God’s realm abides faith; the virtuous attains 
peace there. 
ਧਧੈ ਧੂਿਲ ਪੜੈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥ 
Dhadha: If the dust of their feet touches one’s face,  
he is transformed from iron into gold. 
ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਿਪ ਅਜੋਨੀ ਤੋਿਲ ਬੋਿਲ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥ 
The Lord of the earth is without birth, weighs perfect and 
speaks eternal truth. 
ਕਰਤੇ ਕੀ ਿਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥ 
God and guru know His divine power. ||3|| 
ਿਙਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਿਬ ਗਲੇ ਿਬਖੁ ਖਾਇਆ ॥ 
In love of duality, divine wisdom is lost; he eats poison and 
rots in filth. 
ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Singing guru’s praises do not appeal to him, nor  
does he likes the profound, unfathomable Lord. 
ਗੁਿਰ ਸਚੁ ਕਿਹਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਲਿਹਆ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥ 
Listening to guru’s true sermon obtains nectar; mind and body 
become peaceful. 
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥ 
He is the devotee; He is the bestowal and drinks the nectar. 
||4|| 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਵਆਪੈ  
Everyone says that God is one, but they are troubled by ego 
and pride. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਿਸਞਾਪੈ ॥ 
Realize God inside out; destiny attains this way. 
ਪਰ੍ਭੁ ਨੇੜੈ ਹਿਰ ਦੂਿਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਬਾਈ ॥ 
God is near; do not think Him far; He abides the whole world. 
ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥ 



God is one, not two; Nanak has merged with Him. ||5|| 
ਇਸੁ ਕਰਤੇ ਕਉ ਿਕਉ ਗਿਹ ਰਾਖਉ ਅਫਿਰਓ ਤੁਿਲਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 
How can you control Him; He is too powerful; 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਝੂਿਠ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ  
Intoxicated with worldly wealth they are cheated by falsehood. 
ਲਿਬ ਲੋਿਭ ਮੁਹਤਾਿਜ ਿਵਗੂਤੇ ਇਬ ਤਬ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਈ ॥ 
They are enslaved by greed; they will repent forever. 
ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਤਾ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥ 
Serving One God attains salvation and coming and going 
ends. ||6|| 
ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ ॥ 
God’s actions, colors and forms are one. 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ ॥ 
He manifests in many shapes through wind, water and fire. 
ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 
One soul wanders through the universe. 
ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
One who realizes one understands and attains honor. 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਿਰ ਰਹੈ ॥ 
Obtaining divine wisdom and contemplation; he becomes 
stable. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੁ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥ 
Only a few guru-willed realize God. 
ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Whoever he blesses with His grace attains peace. 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥ 
He speaks of God in guru’s refuge. ||7|| 
ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਿਤ ਉਜਾਲਾ ॥ 
Water and land are lit by His light. 
ਤੀਿਨ ਭਵਣ ਮਿਹ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
In the whole universe is the guru, the Lord of the world. 
ਊਗਿਵਆ ਅਸਰੂਪੁ ਿਦਖਾਵੈ ॥ 
The Lord reveals His various forms; 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਿਰ ਆਵੈ ॥ 
By His grace, He enters the heart. 
ਊਨਿਵ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥ 
It pours when it rains. 
ਊਤਮ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
It happens through sacred guru’s teachings. 



ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ 
One who knows the mystery of One God? 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੮॥ 
He is the Creator the divine Lord. ||8|| 
ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 
When the sun rises, the demons are killed; 
ਊਚਉ ਦੇਿਖ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੈ ॥ 
Realize the mighty God through guru’s teachings. 
ਊਪਿਰ ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 
God is above the origin the end of the universe. 
ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥ 
He acts, speaks and listens; 
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ਓਹੁ ਿਬਧਾਤਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਇ ॥ 
He is the architect of destiny; He blesses us with mind and 
body. 
ਓਹੁ ਿਬਧਾਤਾ ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸੋਇ ॥ 
That architect of destiny is in my mind and mouth. 
ਪਰ੍ਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
God is the life of the world; there is no other at all. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥੯॥ 
O Nanak, imbued with God’s name obtains honor. ||9|| 
ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਿਹਤਕਾਿਰ ॥ 
One who lovingly recites the Name of the sovereign Lord? 
ਰਣ ਮਿਹ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਿਰ ॥ 
Fights the battle and conquers his mind; 
ਰਾਿਤ ਿਦਨੰਿਤ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥ 
Day and night, he remains imbued with the Lord’s love. 
ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥ 
He is famous throughout the universe and the four ages. 
ਿਜਿਨ ਜਾਤਾ ਸੋ ਿਤਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥ 
One, who realizes the Lord, becomes like Him. 
ਅਿਤ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਿਸ ਦੇਹਾ ॥ 
He becomes absolutely pure and his body is sanctified. 
ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥ 
His is happy, in love with One Lord. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਸਾਿਚ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥ 
With guru’s teachings in the mind he lovingly attunes to God. 
||10|| 



ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ  
Don’t be angry - drink the nectar; you will not live forever. 
ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥ 
The kings and paupers shall not live; they come and go in all 
four ages. 
ਰਹਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰਉ ਿਬਨੰਤੀ ॥ 
By saying, no one lives forever; who do I offer my prayer to? 
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਨਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਿਤ ਮਤੀ ॥੧੧॥ 
Only through guru’s teachings reciting God’s name attains 
honor. ||11|| 
ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਿਰ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਿਲ ਚਲੀ ॥ 
Worried about honor she wore a veil; she died and veil is lifted 
in the end. 
ਸਾਸੁ ਿਦਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਿਸਰ ਤੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥ 
I am freed of insane ignorant mother-in law. 
ਪਰ੍ੇਿਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਿਸਉ ਮਨ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ 
My beloved called me and I joined with him through guru’s 
teachings. 
ਲਾਿਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਈ ਿਨਿਚੰਦੁ ॥੧੨॥ 
Imbued with love I the guru-willed became  
carefree and beloved of my beloved. ||12|| 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਪ ਸਾਰੁ ॥ 
Recite God’s name and obtain the real profit. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
Greed and ego are bad. 
ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ ॥ 
Ladies who like gossip and slander;  are not trustworthy. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ 
The self-willed is blind, foolish and ignorant. 
ਲਾਹੇ ਕਾਰਿਣ ਆਇਆ ਜਿਗ ॥ 
You came into the world to get some benefit. 
ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਠਗਾਇ ਠਿਗ ॥ 
You did hard labor; got cheated and departed; 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੰੂਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥ 
Take benefit of reciting God’s name and earn faith. 
ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਿਤ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ  
O Nanak; you will be truly honored by the true emperor. ||13|| 
ਆਇ ਿਵਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥ 
The world is ruined on the path of death. 



ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥ 
No one has the power to erase death. 
ਆਿਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਿਰ ਹੋਇ ॥ 
If wealth is in lowly person’s home; 
ਆਿਥ ਦੇਿਖ ਿਨਵੈ ਿਜਸੁ ਦੋਇ ॥ 
Seeing wealth, all pay respect to him. 
ਆਿਥ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧੁ ਿਸਆਨਾ ॥ 
Even an idiot is smart, if he is rich. 
ਭਗਿਤ ਿਬਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ 
Without God’s worship, the world is insane. 
ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
One Lord abides among all. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥ 
Whoever God blesses realizes Him; ||14|| 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਥਾਿਪ ਸਦਾ ਿਨਰਵੈਰੁ ॥ 
The enemy less God exists in all ages. 
ਜਨਿਮ ਮਰਿਣ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥ 
He is not subject to birth and death or worldly affairs. 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥ 
Whatever is seen is God Himself; 
ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਿਪ ॥ 
Creating Him, He lives in the heart. 
ਆਿਪ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥ 
He is unfathomable; He puts people to their deeds. 
ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥ 
He is the way of Yoga, the life of the world. 
ਕਿਰ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Truthful living brings true peace. 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣਾ ਮੁਕਿਤ ਿਕਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥ 
Without God’s name, how can anyone find liberation? ||15|| 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥ 
Without God’s name the body is useless. 
ਿਕਉ ਨ ਿਮਲਿਹ ਕਾਟਿਹ ਮਨ ਪੀਰ ॥ 
Why not realize God so that the pain of your mind is 
eliminated? 
ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
The traveler comes and goes forever. 
ਿਕਆ ਲੇ ਆਇਆ ਿਕਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
What did he bring and what he has? 



ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥ 
Without God’s name there is shortage everywhere. 
ਲਾਹਾ ਿਮਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 
The profit is earned, when the Lord grants understanding. 
ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥ 
The merchant deals in trading. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਿਤ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥ 
Without God’s name there is no honor; ||16|| 
ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਿਗਆਨੀ ਸੋਇ ॥ 
One who contemplates Lord’s virtues is spiritually wise. 
ਗੁਣ ਮਿਹ ਿਗਆਨੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Through His virtues, one obtains divine wisdom. 
ਗੁਣਦਾਤਾ ਿਵਰਲਾ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
There are only a few virtuous people in the world. 
ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
The true way of life comes through guru’s teachings. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ 
The Lord is inaccessible and unfathomable. His worth cannot 
be estimated. 
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ਤਾ ਿਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥ 
You unite with Him if he unites you; 
ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ॥ 
The virtuous soul bride  continuously contemplates His virtues. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਿਮਲੀਐ ਮੀਤ ॥੧੭॥ 
O Nanak, the friendly God is realized through guru’s teaching. 
||17|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥ 
Lust and anger destroy the body. 
ਿਜਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥ 
As gold is dissolved by borax; 
ਕਿਸ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥ 
The gold passes the test. 
ਨਦਿਰ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥ 
When it is appraised by the goldsmith; 
ਜਗਤੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥ 
The world is an animal and death is the butcher. 
ਕਿਰ ਕਰਤੈ ਕਰਣੀ ਕਿਰ ਪਾਈ ॥ 
God creates and the mortal gets the fruit of his doing. 



ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਿਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
He, who created the world, knows its worth. 
ਹੋਰ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੮॥ 
What else can we say? There is nothing to say. ||18|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ॥ 
By searching I drink the nectar. 
ਿਖਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
By guru’s blessing he became humble. 
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Everyone calls him true and genuine. 
ਖਰਾ ਰਤਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ ॥ 
The true jewel is genuine in all four ages. 
ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਿਨਆ ॥ 
Eating and drinking, one dies, but still does not know why? 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥ 
He dies in an instant, when he realizes guru’s teachings. 
ਅਸਿਥਰੁ ਚੀਤੁ ਮਰਿਨ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
His mind became stable and the mind accepted death. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥੧੯॥ 
By guru’s grace, he realizes God’s name. ||19|| 
ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਤਿਰ ਵਾਸੁ ॥ 
The profound Lord dwells in the sky. 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
Singing His praises, one dwells in peace. 
ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥ 
He who goes, does not return and who comes does not go. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
By guru’s grace, he remains lovingly focused on the Lord. 
ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ॥ 
The Lord is inaccessible, independent and beyond birth. 
ਅਸਿਥਰੁ ਚੀਤੁ ਸਮਾਿਧ ਸਗੋਨੀ ॥ 
He is stable in trance. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚੇਿਤ ਿਫਿਰ ਪਵਿਹ ਨ ਜੂਨੀ ॥ 
Reciting God eliminates birth. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਿਬਹੂਨੀ ॥੨੦॥ 
Guru’s teachings are the reality, anything else is useless. ||20|| 
ਘਰ ਦਰ ਿਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ॥ 
I am tired of wandering in many houses. 
ਜਾਿਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥ 



I do not know how many times I was born. 
ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥ 
I had so many mothers and fathers, sons and daughters. 
ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਿਨ ਹੂਆ ॥ 
I had so many gurus and disciples. 
ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੂਆ ॥ 
Through a false guru, liberation is not found. 
ਕੇਤੀ ਨਾਿਰ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਿਲ ॥ 
There are so many brides of the One Husband Lord - know 
this. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਿਲ ॥ 
The guru-willed dies and lives with God. 
ਦਹ ਿਦਸ ਢੂਿਢ ਘਰੈ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥ 
Searching in the ten directions, I found Him in my own home. 
ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਲਾਇਆ ॥੨੧॥ 
I am united with God; the guru united me. ||21|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ॥ 
The guru-willed sings and speaks. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਤੋਿਲ ਤੋਲਾਵੈ ਤੋਲੈ ॥ 
The guru-willed checks the weight and weighs. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਵੈ ਜਾਇ ਿਨਸੰਗੁ ॥ 
The guru-willed comes and goes without any concern. 
ਪਰਹਿਰ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥ 
His filth is taken away, and his stains are burnt off. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
The guru-willed hears, reads and contemplates. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ 
The guru-willed performs good deeds with good behavior. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ 
The guru-willed realizes the nectar and reality through guru’s 
teachings. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥ 
O Nanak, the guru-willed crosses over. ||22|| 
ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਨ ਰਹਈ ਠਾਇ ॥ 
The fickle mind does not remain stable. 
ਚੋਰੀ ਿਮਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥  
It is like a deer secretly nibbling at the green sprouts. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤ ॥ 
One who enshrines Lord’s lotus feet in the mind? 



ਿਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਤਨੁ ਿਨਤ ਨੀਤ ॥ 
Remembers God as long as he lives. 
ਿਚੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
Everyone seems to be worried. 
ਚੇਤਿਹ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
Reciting one God attains peace. 
ਿਚਿਤ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥ 
When the Lord dwells in the mind; then he is absorbed in 
God’s name. 
ਮੁਕਿਤ ਭਇਆ ਪਿਤ ਿਸਉ ਘਿਰ ਜਾਇ ॥੨੩॥ 
One attains liberation and goes home with honor. ||23|| 
ਛੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਿਢ ॥ 
The body falls apart and one knot is untied. 
ਛੇਆ ਿਨਤ ਦੇਖਹੁ ਜਿਗ ਹੰਿਢ ॥ 
People see others die every day. 
ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ॥ 
One who looks alike upon sunshine and shade? 
ਬੰਧਨ ਕਾਿਟ ਮੁਕਿਤ ਘਿਰ ਆਣੈ ॥ 
His bonds are cut and attain salvation. 
ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 
The world is lost in the false shade. 
ਿਲਿਖਆ ਿਕਰਤੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 
Everything happens by pre-ordained destiny. 
ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਿਸਿਰ ਕਾਲੁ ॥ 
Youth is wasting away, getting old, death hovers overhead. 
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ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਿਸਬਾਲੁ ॥੨੪॥ 
The body is destroyed like algae on   water. ||24|| 
ਜਾਪੈ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੂ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 
God appears throughout the three worlds. 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Throughout the ages, He is the great giver none else. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਿਹ ਰਾਖੁ ॥   
As it pleases You, keep me; 
ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਦੇਵੈ ਪਿਤ ਸਾਖੁ ॥ 
I praise you that you bless me for fulfillment with branches and 
leaves. 
ਜਾਗਤੁ ਜਾਿਗ ਰਹਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥ 
I keep praising if it please You. 



ਜਾ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ ॥ 
When You unite me with You, I merge with You. 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥ 
I recite and praise God the life of the world. 
ਗੁਰਮਿਤ ਿਮਲੀਐ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫॥ 
All desires are fulfilled through guru’s teachings. ||25|| 
ਝਿਖ ਬੋਲਣੁ ਿਕਆ ਜਗ ਿਸਉ ਵਾਦੁ ॥ 
Why bother talking nonsense and argue with the world? 
ਝੂਿਰ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦੁ ॥ 
You see the reality and die repenting. 
ਜਨਿਮ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਆਸਾ ॥ 
He is born to die, he has no hope of living. 
ਆਇ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸ ਿਨਰਾਸਾ ॥   
He comes hopeful, and goes hopeless. 
ਝੁਿਰ ਝੁਿਰ ਝਿਖ ਮਾਟੀ ਰਿਲ ਜਾਇ ॥ 
He regrets talking ill and mixes with dirt. 
ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਂਪੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
Death does not chew up, singing God’s praises. 
ਪਾਈ ਨਵ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 
Obtained the priceless treasure by reciting God’s name; 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨੬॥ 
The Lord bestows intuitively. ||26|| 
ਿਞਆਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ॥ 
He speaks spiritual wisdom innocently, and understands it. 
ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ॥ 
He understands it and realizes it. 
ਗੁਰ ਕਾ ਕਿਹਆ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵੈ ॥ 
He accepts guru’s word with love. 
ਿਨਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥ 
The purity truly appeals to the true Lord. 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਨਹੀ ਤੋਟ ॥ 
Guru is the ocean full of jewels. 
ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ ॥ 
The treasure of jewels is truly inexhaustible. 
ਗੁਿਰ ਕਿਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
Do what the guru says. 
ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥ 
Why do you want to go after guru’s actions? 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥ 



O Nanak, through guru’s teachings; merge in true Lord. ||27|| 
ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਿਕ ਬੋਲਿਹ ਸਹੀ ॥ 
What can you do when the love  breaks? 
ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਦੁਹੂ ਿਦਸ ਗਹੀ ॥ 
The arm is broken, when it is pulled from both sides. 
ਟੂਿਟ ਪਰੀਿਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਿਲ ॥ 
Love breaks, when one speaks bad words. 
ਦੁਰਮਿਤ ਪਰਹਿਰ ਛਾਡੀ ਢੋਿਲ ॥ 
The Husband Lord abandons and leaves behind the evil-
minded bride. 
ਟੂਟੈ ਗੰਿਠ ਪੜੈ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
The broken knot is tied again through contemplation. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਘਿਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਿਰ ॥ 
Through guru’s teachings your deeds will be completed. 
ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਾ ॥ 
The profit of truth never falls short. 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਠਾਕੁਰੁ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੋਟਾ ॥੨੮॥ 
The Lord of the universe is my best friend; ||28|| 
ਠਾਕਹੁ ਮਨੂਆ ਰਾਖਹੁ ਠਾਇ ॥ 
Control your mind, and keep it in place. 
ਠਹਿਕ ਮੁਈ ਅਵਗੁਿਣ ਪਛੁਤਾਇ ॥ 
The world is destroyed by obstructing and regrets doing sinful 
mistakes. 
ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਿਰ ॥ 
There is one Husband Lord, all are His brides. 
ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂਿੜਆਿਰ ॥ 
The false bride makes many disguises. 
ਪਰ ਘਿਰ ਜਾਤੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈ ॥ 
He stops her from going into the homes of others; 
ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈ ॥ 
He calls her home and nothing stops her. 
ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੀ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੀ ॥ 
She is adorned by guru’s teachings and Lord’s love. 
ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਿਣ ਠਾਕੁਿਰ ਧਾਰੀ ॥੨੯॥ 
She is the happy soul bride supported by her Husband Lord. 
||29|| 
ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੇ ਸਖੀ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ ॥ 
Wandering all over O my companion, my clothes are torn and 
make up faded. 



ਡਾਹਪਿਣ ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਿਬਨੁ ਡਰ ਿਬਣਠੀ ਡਾਰ ॥ 
Jealousy takes away the peace of mind, without fear the 
congregation is destroyed. 
ਡਰਿਪ ਮੁਈ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਡੀਠੀ ਕੰਿਤ ਸੁਜਾਿਣ  
One who is afraid of her knowledgeable Husband Lord? 
ਡਰੁ ਰਾਿਖਆ ਗੁਿਰ ਆਪਣੈ ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਖਾਿਣ ॥ 
She is fearful of her guru and recites carefree God’s name. 
ਡੂਗਿਰ ਵਾਸੁ ਿਤਖਾ ਘਣੀ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀ ਦੂਿਰ  
He lives on a hill. I am very thirsty for him; when I realize then 
he is not far. 
ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
Obeying guru’s teachings the thirst is quenched and I drink the 
nectar. 
ਦੇਿਹ ਦੇਿਹ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥ 
Everyone says, give give, but as He pleases, He gives. 
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵਸੀ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੈ ਸੋਇ ॥੩੦॥ 
He gives at guru’s refuge and eliminates the thirst. ||30|| 
ਢੰਢੋਲਤ ਢੂਢਤ ਹਉ ਿਫਰੀ ਢਿਹ ਢਿਹ ਪਵਿਨ ਕਰਾਿਰ ॥ 
Searching around I see the edges of the river falling and 
disappearing. 
ਭਾਰੇ ਢਹਤੇ ਢਿਹ ਪਏ ਹਉਲੇ ਿਨਕਸੇ ਪਾਿਰ ॥ 
The heavy fall and disappear, the light swim across. 
ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who realize unimaginable immortal God. 
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿੜ ਅਘੁਲੀਐ ਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ  
I am intoxicated by the dust of their feet and united with God in 
their company. 
ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਿਰ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਿਨਰਮਲ ਨਾਉ ॥ 
I surrendered my mind to my guru and obtained God’s pure 
name from him. 
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ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਿਤਸੁ ਸੇਵਸਾ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I serve the One who gave me God’s name; I admire Him. 
ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹਸੀ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ  
He, who builds, also demolishes; there is no other than Him. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਤਸੁ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਲਾ ਤਾ ਤਿਨ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩੧॥ 
By guru’s grace, I recite Him; then my body does not suffer in 
pain. ||31|| 
ਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਿਕਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 



No one is mine - whom should I hold on to? No one was and 
no one will be; 
 ਆਵਿਣ ਜਾਿਣ ਿਵਗੁਚੀਐ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥ 
One is ruined in coming and going afflicted with the disease of 
duality. 
ਣਾਮ ਿਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਿਗਰੰਿਤ ॥ 
Those without God’s name are like mud wall which falls quick. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਕਉ ਛੂਟੀਐ ਜਾਇ ਰਸਾਤਿਲ ਅੰਿਤ  
Without the name, how can they find freedom? They go to hell 
in the end. 
ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਤੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
We describe God through limited letters of alphabet, but God 
is beyond limit. 
ਅਿਗਆਨੀ ਮਿਤਹੀਣੁ ਹੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
The ignorant has no wisdom; without the guru, there is no 
divine wisdom. 
ਤੂਟੀ ਤੰਤੁ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੈ ਨਹੀ ਿਵਜੋਿਗ ॥ 
With a broken string the guitar does not play due to 
separation. 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਲੈ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥੩੨॥ 
God unites the separated with Him due to previous deeds O 
Nanak. ||32|| 
ਤਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ਪੰਿਖ ਮਨੁ ਤਰਵਿਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ  
The body is a tree, the mind is a bird; the birds peck on the 
tree. 
ਤਤੁ ਚੁਗਿਹ ਿਮਿਲ ਏਕਸੇ ਿਤਨ ਕਉ ਫਾਸ ਨ ਰੰਚ ॥ 
They peck the fruit, and merge with one Lord. They are not 
trapped again. 
ਉਡਿਹ ਤ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਤਾਕਿਹ ਚੋਗ ਘਣੀ ॥ 
They fly around fast and look for more food. 
ਪੰਖ ਤੁਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਿਣ ਭੀੜ ਬਣੀ ॥ 
They are caught in the net and their wings are clipped. 
 This happened due to doing bad deeds. 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਿਕਉ ਛੂਟੀਐ ਹਿਰ ਗੁਣ ਕਰਿਮ ਮਣੀ  
How can they be saved without the true Lord? Reciting God is 
the supreme deed. 
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੂਟੀਐ ਵਡਾ ਆਿਪ ਧਣੀ ॥ 
When He frees them, only then  they are freed. He is the great 
master. 



ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਐ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਕਰੇਇ  
By guru’s kindness, they are released by God’s grace. 
ਅਪਣੈ ਹਾਿਥ ਵਡਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੩੩॥ 
Greatness is in His Hand. He blesses those with whom He 
pleases. ||33|| 
ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀਅੜਾ ਥਾਨ ਿਵਹੂਣਾ ਹੋਇ ॥ 
The soul shivers when it is without a place to rest. 
ਥਾਿਨ ਮਾਿਨ ਸਚੁ ਏਕੁ ਹੈ ਕਾਜੁ ਨ ਫੀਟੈ ਕੋਇ ॥ 
There is only one honorable place; nothing goes wrong there. 
ਿਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਥਰੁ ਗੁਰੂ ਿਥਰੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ  
God and guru are eternal and so is the true thinking. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਤੂ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
O Lord, You are the support of gods, men mystics and 
hopeless. 
ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
O bestowal Lord; You abide everywhere, all high low places. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 
Wherever I look, I see You; You have no end or limit. 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
You abide everywhere, all high low places. You are realized 
through guru’s teachings. 
ਅਣਮੰਿਗਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਸੀ ਵਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥੩੪॥ 
You are great, permanent and beyond comprehension and 
bestow gifts that are not even asked for. ||34|| 
ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲੁ ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥ 
O Lord, You are kind and bestowal of gifts. You create and 
look after the creation. 
ਦਇਆ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਭ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਿਖਨ ਮਿਹ ਢਾਿਹ ਉਸਾਿਰ ॥ 
Please be kind and unite me with You; You destroy and 
rebuild in a moment. 
ਦਾਨਾ ਤੂ ਬੀਨਾ ਤੁਹੀ ਦਾਨਾ ਕੈ ਿਸਿਰ ਦਾਨੁ ॥ 
You are all-wise and all-seeing; You are the greatest giver of 
all. 
ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ॥੩੫॥ 
You destroy the poverty and sufferings. The guru-willed  
realize You contemplating divine wisdom. ||35|| 
ਧਿਨ ਗਇਐ ਬਿਹ ਝੂਰੀਐ ਧਨ ਮਿਹ ਚੀਤੁ ਗਵਾਰ ॥ 
Losing wealth, he worries a lot;  ignorant mind is in the wealth. 
ਧਨੁ ਿਵਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਿਚਆ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰ ॥ 



Only a few collect the true wealth through God’s sacred name. 
ਧਨੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਣ ਦੇਿਹ ਜੇ ਰਾਚਿਹ ਰੰਿਗ ਏਕ ॥ 
What if you lose wealth; dye yourself with God’s love. 
ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਿਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥ 
Surrender your mind and head for God’s support. 
ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਿਹ ਗਏ ਮਨ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ  
Worldly affairs ended and enjoy guru’s teachings in the mind. 
ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਭਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਿਵੰਦ ॥ 
Enemies become friends, meeting the guru, the Lord of the 
universe. 
ਬਨੁ ਬਨੁ ਿਫਰਤੀ ਢੂਢਤੀ ਬਸਤੁ ਰਹੀ ਘਿਰ ਬਾਿਰ ॥ 
Wandering from forest to forest searching, but the treasure is 
at home. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੇਲੀ ਿਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥੩੬॥ 
United by the guru, I remain united, the pain of birth and death 
ends. ||36|| 
ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨ ਛੂਟੀਐ ਿਵਣੁ ਗੁਣ ਜਮ ਪੁਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 
One does not find freedom through rituals.  
Without virtues one goes to the village of death. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਏਹੁ ਨ ਓਹੁ ਹੈ ਅਵਗੁਿਣ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਿਹ ॥ 
He is neither here nor the next world. He regrets doing bad 
deeds. 
Page 935 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਿਧਆਨੁ ਹੈ ਨਾ ਿਤਸੁ ਧਰਮੁ ਿਧਆਨੁ ॥ 
He neither has divine wisdom nor meditation; neither faith in 
religion. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਨਰਭਉ ਕਹਾ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
Without God’s name and with ego, the carefree God cannot be 
realized.  
ਥਾਿਕ ਰਹੀ ਿਕਵ ਅਪੜਾ ਹਾਥ ਨਹੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ 
I am tired - how can I get there? This ocean has no bottom or 
end. 
ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ 
I have no beloved companions, who I can ask for help? 
ਨਾਨਕ ਿਪਰ੍ਉ ਿਪਰ੍ਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ 
O Nanak, cry, “beloved, beloved”, God will unite you with him. 
ਿਜਿਨ ਿਵਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ ॥੩੭॥ 
He, who separated me, will unite again through the love of the 
guru. ||37|| 



ਪਾਪੁ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Sin is bad, but it is dear to the sinner. 
ਪਾਿਪ ਲਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
He loads sins, and spreads all over. 
ਪਰਹਿਰ ਪਾਪੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪੁ ॥ 
Giving up sins, one realizes himself. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ 
He is not afflicted by sorrow or separation. 
ਨਰਿਕ ਪੜੰਤਉ ਿਕਉ ਰਹੈ ਿਕਉ ਬੰਚੈ ਜਮਕਾਲੁ  
How can one avoid going to hell? How can he cheat death? 
ਿਕਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਝੂਠੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ  
How can, coming and going be forgotten? Falsehood is bad, 
death is cruel. 
ਮਨੁ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇਿੜਆ ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਿਹ ॥ 
The mind is enveloped by entanglements and leads to more 
entanglements. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਕਉ ਛੂਟੀਐ ਪਾਪੇ ਪਚਿਹ ਪਚਾਿਹ ॥੩੮॥ 
Without God’s name, how can anyone be saved?  
The sinners rot in sins. ||38|| 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਫਾਹੀ ਫਾਸੈ ਕਊਆ ॥ 
Again and again, the crow falls in the trap. 
ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਅਬ ਿਕਆ ਹੂਆ ॥ 
Then he regrets, what can he do now? 
ਫਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥ 
Even in a trap, he pecks at food; he does not understand! 
ਸਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥ 
Meeting the guru, his eyes open; 
ਿਜਉ ਮਛੁਲੀ ਫਾਥੀ ਜਮ ਜਾਿਲ ॥ 
Like a fish, he is caught in the noose of death. 
ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਭਾਿਲ ॥ 
Without the kind guru, there is no salvation. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜਾਇ ॥ 
He keeps on coming and going again and again. 
ਇਕ ਰੰਿਗ ਰਚੈ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
If he is attuned to God with love; 
ਇਵ ਛੂਟੈ ਿਫਿਰ ਫਾਸ ਨ ਪਾਇ ॥੩੯॥ 
He will be freed and never caught in a trap again. ||39|| 
ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਿਰ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬੈਰਾਇ ॥ 
She keeps saying, O brother, O brother. The brother is far 



away. 
ਬੀਰ ਚਲੇ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਬਿਹਣ ਿਬਰਿਹ ਜਿਲ ਜਾਇ ॥ 
Her brother goes home and the sister feels separation. 
ਬਾਬੁਲ ਕੈ ਘਿਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇਿਹ ॥ 
When the daughter is in father’s home; the children love each 
other. 
ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਤੇਿਹ  
If you long for your Husband Lord, O soul bride, serve the 
guru: 
ਿਬਰਲੋ ਿਗਆਨੀ ਬੂਝਣਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਿਚ ਿਮਲੇਇ ॥ 
Only a few wise people realize that the guru unites them with 
God. 
ਠਾਕੁਰ ਹਾਿਥ ਵਡਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥ 
The honor is in God’s hand; he gives whoever He wants. 
ਬਾਣੀ ਿਬਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ  
Only a few guru-willed contemplate guru’s sermon. 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੪੦॥ 
This is God’s sermon; through which one realizes one. ||40|| 
ਭਿਨ ਭਿਨ ਘੜੀਐ ਘਿੜ ਘਿੜ ਭਜੈ ਢਾਿਹ ਉਸਾਰੈ ਉਸਰੇ ਢਾਹੈ ॥ 
Break and make, then break again; destroy the built and 
rebuild. 
ਸਰ ਭਿਰ ਸੋਖੈ ਭੀ ਭਿਰ ਪੋਖੈ ਸਮਰਥ ਵੇਪਰਵਾਹੈ  
He dries up the pools and fills the dried pools again. The all-
powerful God is  carefree. 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਿਦਵਾਨੇ ਿਵਣੁ ਭਾਗਾ ਿਕਆ ਪਾਈਐ ॥ 
Deluded by doubt, they go insane; without destiny they get 
nothing? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਡੋਰੀ ਪਰ੍ਿਭ ਪਕੜੀ ਿਜਨ ਿਖੰਚੈ ਿਤਨ ਜਾਈਐ ॥ 
O guru-willed, God has the string of wisdom in His hand; the 
way he pulls so we go. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਬਹੁਿੜ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ 
Those who sing God’s praises are dyed by His love; they do 
not repent later. 
ਭਭੈ ਭਾਲਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝਿਹ ਤਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ॥ 
Bhabha: the guru-willed searches and finds; he attains destiny 
that way. 
ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਿਵਖੜਾ ਆਸ ਿਨਰਾਸਾ ਤਰੀਐ ॥ 
Bhabha: The path of the terrifying world-ocean is hard.  
He who gives up desire swims across. 



ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਜੀਵਿਤਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥੪੧॥ 
One who searches his soul by guru’s grace becomes dead 
while alive. ||41|| 
ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਿਰ ਮੁਏ ਮਾਇਆ ਿਕਸੈ ਨ ਸਾਿਥ ॥ 
Everyone yearns for wealth, but wealth does not go with them. 
ਹੰਸੁ ਚਲੈ ਉਿਠ ਡੁਮਣੋ ਮਾਇਆ ਭੂਲੀ ਆਿਥ ॥ 
The soul-swan departs; he forgets to take wealth with him. 
ਮਨੁ ਝੂਠਾ ਜਿਮ ਜੋਿਹਆ ਅਵਗੁਣ ਚਲਿਹ ਨਾਿਲ  
The false mind is robbed by the devil of death; the bad deeds 
go with him. 
ਮਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਿਹ ਨਾਿਲ  
The mind turns upside down at the time of death if the virtues 
are with him. 
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ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਮੁਏ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਭਾਿਲ ॥ 
Crying “mine, mine!”, they died; without God’s name, they only 
find pain. 
ਗੜ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਿਜਉ ਬਾਜੀ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
Where are the forts, mansions, palaces and courts? It is like a 
juggler’s show. 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਵਣੁ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 
O Nanak, without the true name, coming and going is false. 
ਆਪੇ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੨॥ 
He is clever and beautiful; He is wise and all-knowing. ||42|| 
ਜੋ ਆਵਿਹ ਸੇ ਜਾਿਹ ਫੁਿਨ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਿਹ  
Those who come, must go in the end; they repent when they 
come and go. 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਉਤਾਿਹ ॥ 
They keep coming and going. It never ends. 
ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਭਾਇਆ ॥ 
Those who love God are saved. 
ਧੰਧਾ ਮੁਆ ਿਵਗੂਤੀ ਮਾਇਆ ॥ 
They die engaged in worldly entanglements robbed by the 
worldly wealth. 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਸੀ ਿਕਸ ਕਉ ਮੀਤੁ ਕਰੇਉ ॥ 
Whoever is seen shall depart; who should I make friends with? 
ਜੀਉ ਸਮਪਉ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ 
Self-surrender yourself including mind and body. 
ਅਸਿਥਰੁ ਕਰਤਾ ਤੂ ਧਣੀ ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈ ਓਟ  



You are permanent O Creator; I lean on Your support. 
ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਬਿਦ ਰਤੀ ਮਿਨ ਚੋਟ ॥੪੩॥ 
I died due to virtues hit by the love of guru’s teachings in the 
heart. ||43|| 
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਤੰੁਗੁ ਫਕੀਰੁ ॥ 
The kings, the nobles, the rich or the poor will not remain 
forever. 
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥ 
They go turn by turn, no one can stay here. 
ਰਾਹੁ ਬੁਰਾ ਭੀਹਾਵਲਾ ਸਰ ਡੂਗਰ ਅਸਗਾਹ ॥ 
The path is difficult and treacherous; the ocean and mountains 
are impassable. 
ਮੈ ਤਿਨ ਅਵਗਣ ਝੁਿਰ ਮੁਈ ਿਵਣੁ ਗੁਣ ਿਕਉ ਘਿਰ ਜਾਹ ॥ 
I am filled with faults; I am wondering; how can I go home 
without virtues? 
ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਲੇ ਿਕਉ ਿਤਨ ਿਮਲਉ ਿਪਆਿਰ ॥ 
The virtuous realize God through virtues; how can I meet them 
with love? 
ਿਤਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ ਜਿਪ ਜਿਪ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਿਰ  
May I become like them by reciting God in my mind. 
ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਭੀ ਵਸਿਹ ਨਾਿਲ ॥ 
He is filled with faults but virtues also dwell with it. 
ਿਵਣੁ ਸਤਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਿਜਚਰੁ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪੪॥ 
Virtues cannot be acquired without the guru and his teachings. 
||44|| 
ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਮਲੇ ਆਏ ਵਜਹੁ ਿਲਖਾਇ  
He keeps army at home, it is written from destiny. 
ਕਾਰ ਕਮਾਵਿਹ ਿਸਿਰ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
They serve the supreme Lord and obtain profit. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਿਰਆਈਆ ਛੋਡੇ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਿਰ ॥ 
They renounce greed and evil deeds and forget them from 
their mind. 
ਗਿੜ ਦੋਹੀ ਪਾਿਤਸਾਹ ਕੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ  
Crying at God’s door, no one loses at all. 
ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਹੇ ਉਤਰ ਦੇਇ ॥ 
He who answers the call immediately is God’s servant. 
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਖਿਤ ਨ ਬੈਸਿਹ ਸੇਇ  
He loses his wages and does not sit on the throne. 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥ 



Honor is in beloved’s hand. He gives whom He wants. 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਿਕਸੁ ਆਖੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਇ ॥੪੫॥ 
He does everything; who else should we say? No one else 
does anything. ||45|| 
ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਇ ॥ 
I cannot think of any other, who could be seated on the royal 
cushions. 
ਨਰਕ ਿਨਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ  
God the Lord of beings saves from hell; he exists and it is true. 
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਢੂਢਤ ਿਫਿਰ ਰਹੀ ਮਨ ਮਿਹ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
I wandered allover searching for Him; now I think in my mind. 
ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਸਿਤਗੁਰ ਹਾਿਥ ਭੰਡਾਰੁ  
The treasure of diamonds, pearls, jewels and emeralds is in 
guru’s hand. 
ਊਤਮੁ ਹੋਵਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਲੈ ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ 
If I recite God single mindedly with love; I become pure and 
realize God. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਤਮ ਰਿਸ ਿਮਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਇ ॥ 
O Nanak, one who loves the beloved intently gets the benefit 
in the next world. 
ਰਚਨਾ ਰਾਿਚ ਿਜਿਨ ਰਚੀ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 
He, who created the creation and the universe; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੇਅੰਤੁ ਿਧਆਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪੬॥ 
O guru-willed worship the unlimited God; there is no end to His 
creation. ||46|| 
ੜਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ॥ 
Rharha: The dear Lord is beautiful; 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
There is no other emperor except Him. 
ੜਾੜੈ ਗਾਰੜੁੁ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ  
Rharha: Listen to His sermon, God lives in your mind. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਮਤੁ ਕੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਿਹ ॥ 
God is realized by guru’s grace; do not doubt it; 
ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਾਚਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥ 
He is the true banker, who has the Godly wealth with him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੂਰਾ ਿਤਸੁ ਸਾਬਾਿਸ ॥ 
He is a true guru-willed - applaud him! 
ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਿਰ  
Through the beautiful sermon I realized God contemplating 



guru’s teachings. 
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ਆਪੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਕਿਟਆ ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਿਰ ॥੪੭॥ 
Eliminating ego the pain is gone and the soul bride found her 
Husband Lord. ||47|| 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਿਬਖੁ ਛਾਰੁ ॥ 
Collect gold and silver. It is false wealth like dirty ashes. 
ਸਾਹੁ ਸਦਾਏ ਸੰਿਚ ਧਨੁ ਦੁਿਬਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
He hoards wealth and calls him a banker, he is deluded by 
duality. 
ਸਿਚਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਿਚਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ  
The truthful gather truth; the true Name is priceless. 
ਹਿਰ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਊਜਲੋ ਪਿਤ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ  
God is pure and clean; speak the truth and you will be truly 
honored. 
ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥ 
You are my friend and companion, all-knowing Lord;  
You are the lake and You are the swan. 
ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਸੁ  
I admire those who enshrine God in the mind. 
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣੁ  
God created worldly wealth and attachment and He knows it. 
ਿਬਿਖਆ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥ 
Sin and sacred are alike; only the divine person realizes it; 
||48|| 
ਿਖਮਾ ਿਵਹੂਣੇ ਖਿਪ ਗਏ ਖੂਹਿਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥ 
Without kindness, countless hundreds of thousands have 
perished. 
ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਿਕਉ ਗਣੀ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਿਬਸੰਖ ॥ 
Do not know how many died like this; it is beyond imagination. 
ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ ਖੂਲੈ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 
One who realizes his master is set free and not bound again. 
ਸਬਿਦ ਮਹਲੀ ਖਰਾ ਤੂ ਿਖਮਾ ਸਚੁ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥ 
One realizes true God through guru’s teachings 
 and attains forgiveness, truth and peace. 
ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਿਧਆਨੁ ਤੂ ਆਪੇ ਵਸਿਹ ਸਰੀਿਰ ॥ 
Enjoy Godly wealth as much as you want; He abides in your 
body. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਧੀਰ ॥ 



Recite Him with your mind body and mouth;  
virtuous peace giving God is in your mind. 
ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਇਸੀ ਬੀਜਉ ਵਥੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥ 
Those who sow useless seeds, die ruined by ego. 
ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਿਵਿਚ ਪਾਇਅਨੁ ਕਰਤਾ ਅਲਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥੪੯॥ 
God created the beings and seeded ego inside, the Creator is 
beyond it. ||49|| 
ਿਸਰ੍ਸਟੇ ਭੇਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
No one knows the mystery of the Creator of the world. 
ਿਸਰ੍ਸਟਾ ਕਰੈ ਸੁ ਿਨਹਚਉ ਹੋਇ ॥ 
Whatever the Creator of the world does, happens. 
ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 
For wealth, we recite God. 
ਸੰਪੈ ਪੁਰਿਬ ਿਲਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ ॥ 
By pre-ordained destiny, wealth is obtained. 
ਸੰਪੈ ਕਾਰਿਣ ਚਾਕਰ ਚੋਰ ॥ 
For the sake of wealth, some become servants or thieves. 
ਸੰਪੈ ਸਾਿਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ ॥ 
Wealth does not go with them; it goes to someone else. 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 
Without reciting God; no one attains honor in His court. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਿਨਦਾਿਨ ॥੫੦॥ 
Drinking the subtle essence of the Lord attains freedom O 
ignorant; ||50|| 
ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੁ ॥ 
Seeing and seeing, O my companions, I am surprised. 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਮੈ ਮੁਈ ਸਬਿਦ ਰਵੈ ਮਿਨ ਿਗਆਨੁ ॥ 
My ego is dead by reciting guru’s teaching and obtained divine 
wisdom. 
ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਿਰ ਥਾਕੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
I am tired of wearing necklaces, hair-ties, bracelets and 
decorating myself. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਿਲ ਹਾਰੁ ॥ 
I found peace meeting the beloved the supreme necklace of 
all. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਪਆਰੁ ॥ 
O Nanak, the guru-willed realize God through love. 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਕਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਮਿਨ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
No one attains peace without God; think in your mind; 



ਹਿਰ ਪੜਣਾ ਹਿਰ ਬੁਝਣਾ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਖਹੁ ਿਪਆਰੁ ॥ 
Read God, think God and love God; 
ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥ 
Recite and contemplate God; make God’s name your destiny. 
||51|| 
ਲੇਖੁ ਨ ਿਮਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਕਰਤਾਿਰ  
O friend; the writing in the fate by God, does not erase. 
ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਗੁ ਧਾਿਰ ॥ 
He, who created the universe, will be your turban exchange 
brother. 
ਕਰਤੇ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਬੂਝਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਿਰ  
Honor is in God’s hand; only a few realize it through guru’s 
teachings. 
ਿਲਿਖਆ ਫੇਿਰ ਨ ਸਕੀਐ ਿਜਉ ਭਾਵੀ ਿਤਉ ਸਾਿਰ ॥ 
The writing cannot be changed; it happens as he wishes. 
ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
Nanak found peace by your grace through guru’s teachings. 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਿਚ ਮੁਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
The self-willed are lost, they rot and die. 
 They rise again contemplating guru’s teachings. 
ਿਜ ਪੁਰਖੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਿਤਸ ਕਾ ਿਕਆ ਕਿਰ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥ 
The Lord cannot be seen; what can we say about Him? 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਿਜਿਨ ਿਹਰਦੈ ਿਦਤਾ ਿਦਖਾਇ ॥੫੨॥ 
I praise my guru who revealed God in the mind! ||52|| 
ਪਾਧਾ ਪਿੜਆ ਆਖੀਐ ਿਬਿਦਆ ਿਬਚਰੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 
He who speaks divine wisdom intuitively is the real scholar. 
Page 938 
ਿਬਿਦਆ ਸੋਧੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਲਵ ਲਾਇ  
He acquires knowledge and realizes reality by lovingly attuning 
to God`s name. 
ਮਨਮੁਖੁ ਿਬਿਦਆ ਿਬਕਰ੍ਦਾ ਿਬਖੁ ਖਟੇ ਿਬਖੁ ਖਾਇ  
The self-willed sells knowledge; he earns poison and eats 
poison. 
ਮੂਰਖੁ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥ 
The fool does not contemplate guru`s teachings. He has no 
intellect. ||53|| 
ਪਾਧਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਖੀਐ ਚਾਟਿੜਆ ਮਿਤ ਦੇਇ  
The guru-willed who teaches wisdom to his disciples is a 
scholar. 



ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਿਹ ਲੇਇ ॥ 
Praise and gather God`s name and reap the benefit in the 
world. 
ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਚੁ ਮਿਨ ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ 
Write truth in your mind truthfully, read the reality through 
guru`s teachings. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਿੜਆ ਸੋ ਪੰਿਡਤੁ ਬੀਨਾ ਿਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਿਲ ਹਾਰੁ ॥੫੪॥੧॥ 
O Nanak, he who wears God`s name`s necklace is a learned 
scholar. ||54||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ  
Raamkalee, First Mahalla ~ Conversations With The mystics: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਿਸਧ ਸਭਾ ਕਿਰ ਆਸਿਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ  
The mystics sit in congregation and applaud; 
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਰਹਰਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥ 
I offer my prayer to the infinite incomparable and beautiful 
Lord; 
ਮਸਤਕੁ ਕਾਿਟ ਧਰੀ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਉ ॥ 
I cut my head and offer to Him; I offer my mind and body as 
well. 
ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸੁ ਲੇਉ ॥੧॥ 
O Nanak, meeting the saints obtains truth, you praise them, 
 and they praise you back. ||1|| 
ਿਕਆ ਭਵੀਐ ਸਿਚ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ 
What is the use of wandering around? Truth comes through 
truth. 
ਸਾਚ ਸਬਦ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Salvation is not obtained without guru`s true teachings. 
||1||Pause|| 
ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਿਕਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਓ ॥ 
“Who are you? What is your name? What is your faith? What 
is your goal? 
ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਿਲ ਜਾਓ ॥ 
I say truthfully that I praise the saints. 
ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੋ ॥ 
Where is your seat? Where do you live, O boy?  
Where did you come from and where you are going? 
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸੁਿਣ ਬੈਰਾਗੀ ਿਕਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ॥੨॥ 



Tell us the truth O Nanak; what is your path, asks the 
mystic?”||2|| 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਬੈਿਸ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਹੀਐ ਚਾਲਿਹ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਏ ॥ 
God fully abides in all. He is realized following guru`s will. 
ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਿਮ ਿਸਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ॥ 
I came peacefully by God`s command O Nanak by His will. 
ਆਸਿਣ ਬੈਸਿਣ ਿਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਏ ॥ 
I sit in the posture and recite the immortal Lord. I learned this 
from the guru. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥ 
The guru-willed understands and realizes him and merges with 
true Lord. ||3|| 
ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ ਿਕਉ ਕਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ ॥ 
“The world is a terrifying ocean; how can I cross it? 
ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ  
Says Charpat O Nanak yogi; give us your true reply; 
ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਿਤਸੁ ਿਕਆ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ॥ 
You say that you know it; what can I reply to you says Nanak? 
ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਤੁਝੁ ਿਕਆ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ॥੪॥ 
I say the truth; if you have already attained salvation,  
how can I argue with you? ||4|| 
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਹ ਕਮਲੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ 
The lotus flower floats untouched in the water and the duck 
swims in the stream; 
ਸੁਰਿਤ ਸਬਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ 
O Nanak; attuning to guru’s teachings reciting  
God’s name with love swims across the world ocean; 
ਰਹਿਹ ਇਕਾਂਿਤ ਏਕੋ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਆਸਾ ਮਾਿਹ ਿਨਰਾਸੋ ॥ 
One who truly enshrines God in the mind and detached in the 
midst of desire. 
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥ 
Nanak is the servant of the one who realizes and reveals 
 others the inaccessible, unfathomable Lord? ||5|| 
ਸੁਿਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਿਸ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 
“Listen O master to my request; I honestly ask you? 
ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁਆਰੋ ॥ 
Don’t be angry; please tell us: How can we find guru’s refuge?” 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਿਰ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 
Stabilize the fickle mind and truth will well up through God’s 



name O Nanak. 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੋ ॥੬॥ 
If you truly love Him; he will unite you with Him; ||6|| 
ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਲੇ ਰੂਿਖ ਿਬਰਿਖ ਉਿਦਆਨੇ ॥ 
Remain detached while shopping, walking in the forest and 
desert; 
ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਿਗਆਨੇ  
Eat roots and fruits O yogi and speak divine wisdom. 
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ਤੀਰਿਥ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥ 
We bathe at shrines to attain happiness and think that filth will 
not attach again. 
ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਿਬਿਧ ਸਾਈ ॥੭॥ 
Gorakh’s disciple says; this is yoga;”||7|| 
ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਿਰ ਿਚਤੁ ਨ ਡੋਲਾਈ ॥ 
He does not sleep while shopping, walking and the  
mind does not look at other’s houses. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਿਟਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ॥ 
O Nanak; the mind does not stabilize without 
 God’s name and greed does not go away.   
ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥ 
The guru revealed the shop and the city in the mind;  
where I trade for peace and truth. 
ਖੰਿਡਤ ਿਨਦਰ੍ ਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥ 
Sleep little, eat little; O Nanak, and contemplate the reality. ||8|| 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਿਗੰਦਰ੍ ਾ ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਝੋਲੀ ਿਖੰਥਾ  
O yogi; you pretend by wearing ear rings, begging bag and 
patched coat. 
ਬਾਰਹ ਅੰਤਿਰ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ ॥ 
Serve one God inside out and obtain the highest treasure of 
divine wisdom. 
ਇਨ ਿਬਿਧ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਾਹੁਿੜ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਐ ॥ 
Guide your mind this way and you will not be hurt again. 
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੯॥ 
Nanak speaks: the guru-willed understands; this is the yoga 
way. ||9|| 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ਮੁਦਰ੍ ਾ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਿਰ ਕਰੀ ॥ 
Wear guru’s teaching as ear ring; eliminate ego and worldly 
attachment. 



ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਨਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ ॥ 
Eliminating lust, anger and ego; attains realization through 
guru’s teachings. 
ਿਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਿਰਪੁਿਰ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ ॥ 
Your patched coat and begging bag will be filled says Nanak; 
God bestows salvation. 
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ॥੧੦॥ 
There is one God; it is true. Realize Him through guru’s 
teachings. ||10|| 
ਊਂਧਉ ਖਪਰੁ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ॥ 
This head the hat made of five elements will be turned upside 
down. 
ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ ॥ 
Let the body be your worship mat, and the mind your loin 
cloth. 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੰਜਮੁ ਹੈ ਨਾਿਲ ॥ 
Let truth, contentment and self-discipline be your companions. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧੧॥ 
O Nanak, the guru-willed recite God’s name. ||11|| 
 ਕਵਨੁ ਸੁ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ॥ 
“Who is hidden? Who is liberated? 
ਕਵਨੁ ਸੁ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਜੁਗਤਾ ॥ 
Who is united inside out? 
ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ ॥ 
Who comes, who goes? 
ਕਵਨੁ ਸੁ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥ 
Who is permeating and pervading the universe?”||12|| 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਕਤਾ ॥ 
He is hidden in each and every heart. The guru-willed is 
liberated. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਬਿਦ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ॥ 
He is realized inside as well outside through guru’s teachings. 
ਮਨਮੁਿਖ ਿਬਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
The self-willed perishes and comes and goes. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ 
O Nanak, the guru-willed merges in truth. ||13|| 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਿਨ ਖਾਧਾ ॥ 
“How is one bound and consumed by worldly wealth? 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਖੋਇਆ ਿਕਉ ਕਿਰ ਲਾਧਾ ॥ 



How does one lose, how does one gain? 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਿਕਉ ਕਿਰ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥ 
How one becomes pure? How is one in the dark? 
ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੁ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧੪॥ 
One who understands this reality is my guru.”||14|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਬਾਧਾ ਸਰਪਿਨ ਖਾਧਾ ॥ 
Engrossed by ill deeds is consumed by worldly wealth. 
ਮਨਮੁਿਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ॥ 
The self-willed loses the guru-willed gains. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਅਧੇੰਰਾ ਜਾਇ ॥ 
Meeting the guru, darkness is eliminated. 
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ 
O Nanak, eradicating ego one merges in the Lord. ||15|| 
ਸੰੁਨ ਿਨਰੰਤਿਰ ਦੀਜੈ ਬੰਧੁ ॥ 
Focus your mind continuously on One God. 
ਉਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ 
The soul-swan does not fly away and the body-wall does not 
collapse. 
ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥ 
Then, one realizes God in his peaceful cave. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ॥੧੬॥ 
O Nanak, truth pleases the true Lord. ||16|| 
ਿਕਸੁ ਕਾਰਿਣ ਿਗਰ੍ਹੁ ਤਿਜਓ ਉਦਾਸੀ ॥ 
“Why did you leave your home O renunciates? 
ਿਕਸੁ ਕਾਰਿਣ ਇਹੁ ਭੇਖੁ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
Why did you become like this? 
ਿਕਸੁ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
What merchandise do you trade? 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਸਾਥੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਪਾਰੇ ॥੧੭॥ 
How will you go across?”||17|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥ 
I became renunciate searching for God. 
ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
I adopted these robes to visualize God. 
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
I trade the merchandise of truth. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰੇ ॥੧੮॥ 
O Nanak, the guru-willed goes across; ||18|| 
ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥ 



“Why have you changed the course of your life? 
ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੁਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ 
What have you linked your mind to? 
Page 940         
ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥ 
How have you subdued your hopes and desires? 
ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥ 
How have you found the Light in you? 
ਿਬਨੁ ਦੰਤਾ ਿਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ 
Without teeth, how can you eat? 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧੯॥ 
Give us your true answer O Nanak.”||19|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥ 
The guru eliminates birth in his refuge. 
ਅਨਹਿਤ ਰਾਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ 
My mind is attached and attuned to the infinite God. 
ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਿਦ ਜਲਾਈ ॥ 
Through guru’s teachings the hope and desire are eliminated. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਪਾਈ ॥ 
The guru-willed found the real enlightenment. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ 
Eradicating the three qualities, one realizes the reality. 
ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨੦॥ 
O Nanak, the bestowal bestows salvation. ||20|| 
ਆਿਦ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੰੁਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥ 
“What can you tell us about origin? Where did God live then? 
ਿਗਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰ੍ ਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਕਵਨ ਿਨਵਾਸੋ ॥ 
Who was contemplating divine wisdom and who lived in 
everyone? 
ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਿਕਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਿਕਉ ਿਨਰਭਉ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ॥ 
Why to avoid the beating of death and how to go to destiny? 
ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਿਕਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਐ ॥ 
How to obtain peace and contentment and how to drive away 
the ill will? 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਮਾਰੈ ਤਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ॥ 
Eliminating the evil ego through guru’s teachings one reaches 
the destiny? 
ਿਜਿਨ ਰਿਚ ਰਿਚਆ ਿਤਸੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੨੧॥ 
One who created the creation through guru’s teachings; Nanak 



is his slave. ||21|| 
ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਜਾਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ 
“Where we come from? Where we go? Where we will be 
absorbed? 
ਏਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥ 
One who realizes guru’s teachings; does not have to worry at 
all; 
ਿਕਉ ਤਤੈ ਅਿਵਗਤੈ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਗੈ ਿਪਆਰੋ ॥ 
The guru-willed realizes the essence of immortality through 
love. 
ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰੋ  
He knows all, He is the Creator; says Nanak by contemplating. 
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ 
We come by His command, go by His command  
and we merge with Him by His command. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥ 
Practice truth through the guru and attain divinity through the 
guru. ||22|| 
ਆਿਦ ਕਉ ਿਬਸਮਾਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੰੁਨ ਿਨਰੰਤਿਰ ਵਾਸੁ ਲੀਆ ॥ 
This is how the amazing God is contemplated and truly merge 
with absolute God. 
ਅਕਲਪਤ ਮੁਦਰ੍ ਾ ਗੁਰ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥ 
Unthinkingly contemplate guru’s wisdom and realize God in all. 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਿਵਗਿਤ ਸਮਾਈਐ ਤਤੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸਹਿਜ ਲਹੈ ॥ 
Through guru’s teachings we merge with God realizing God 
intuitively. 
ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਣੀ ਸੇਵੈ ਿਸਖੁ ਸੁ ਖੋਿਜ ਲਹੈ ॥ 
O Nanak, there is no other way; the disciple who serves finds 
God. 
ਹੁਕਮੁ ਿਬਸਮਾਦੁ ਹੁਕਿਮ ਪਛਾਣੈ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 
One who realizes God’s command through His  
command realizes the way to realize Him. 
ਆਪੁ ਮੇਿਟ ਿਨਰਾਲਮੁ ਹੋਵੈ ਅੰਤਿਰ ਸਾਚੁ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੨੩॥ 
One who eradicates ego becomes desire free; he is called the 
Yogi. ||23|| 
ਅਿਵਗਤੋ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਿਨਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣੁ ਥੀਆ ॥ 
Realizing the unknown God makes pure; the creation is 
created from absolute. 
ਸਿਤਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ਲੀਆ ॥ 



Pleasing the guru attains salvation through guru’s teachings. 
ਏਕੇ ਕਉ ਸਚੁ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਿਰ ਕੀਆ ॥ 
One realizes God by eliminating ego and duality. 
ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਥੀਆ ॥ 
He who is enlightened through guru’s teachings is the real 
yogi. 
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਤਿਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ ॥ 
If one dies while alive understands everything; he realizes the 
kind God in him. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥੨੪॥ 
O Nanak, he is blessed with greatness; who sees God in all. 
||24|| 
ਸਾਚੌ ਉਪਜੈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਇਆ ॥ 
We emerge from truth, merge in truth again. The truthful 
merges in true Lord. 
ਝੂਠੇ ਆਵਿਹ ਠਵਰ ਨ ਪਾਵਿਹ ਦੂਜੈ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਭਇਆ ॥ 
The false come and find no place to rest; in duality, they come 
and go. 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਿਸ ਲਇਆ ॥ 
Coming and going end through guru’s teaching; God finds and 
forgives. 
ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਦੂਜੈ ਿਬਆਪੀ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਵੀਸਿਰਆ ॥ 
One, who suffers from the disease of duality, does not recite 
God. 
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ਸੋ ਬੂਝੈ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੁ ਮੁਕਤੁ ਭਇਆ ॥ 
Whom God inspires realizes God through guru’s teachings 
and attains salvation. 
ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਪਰਹਿਰਆ ॥੨੫॥ 
O Nanak, the bestowal bestows salvation by eliminating pride 
and duality. ||25|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਿਣ ॥ 
The self-willed are deluded, under the fear of death. 
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਿਣ ॥ 
They look into the homes of others, and lose. 
ਮਨਮੁਿਖ ਭਰਿਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਿਣ ॥ 
The self-willed confused by doubt, wander in the wilderness. 
ਵੇਮਾਰਿਗ ਮੂਸੈ ਮੰਿਤਰ੍  ਮਸਾਿਣ ॥    
Having lost their way, they are robbed by the mantra of the 



fake and dead. 
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਿਣ ॥ 
They do not contemplate guru’s teachings instead they talk 
silly. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਜਾਿਣ ॥੨੬॥  
O Nanak, imbued with truth obtains happiness. ||26|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵੈ ॥ 
The guru-willed loves the true Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜੁ ਘੜਾਵੈ ॥ 
The guru-willed speaks the unspoken sermon. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
The guru-willed becomes pure by singing God’s praises. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ 
The guru-willed becomes sacred and attains salvation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰੋਿਮ ਰੋਿਮ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ॥ 
The guru-willed recites God through every pour of the body. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥੨੭॥ 
O Nanak, the guru-willed merges in truth. ||27|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
The guru-willed contemplates the scriptures. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ 
The guru-willed contemplates and crosses over the world 
ocean. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਸੁ ਸਬਿਦ ਿਗਆਨੀ ॥ 
The guru-willed who realizes guru’s teachings becomes divine. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚੈ ਅਤੰਰ ਿਬਿਧ ਜਾਨੀ ॥ 
The guru-willed realizes his inner-self. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥ 
The guru-willed attains the unseen the infinite Lord. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰੁ ॥੨੮॥ 
O Nanak, the guru-willed attains salvation. ||28|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
The guru-willed speaks the unspoken wisdom. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਬਹੈ ਸਪਰਵਾਿਰ ॥ 
In the midst of his family, the guru-willed lives a spiritual life. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਿਰ ॥  
The guru-willed recites God with love. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਸਬਿਦ ਅਚਾਿਰ ॥ 
The guru-willed acquires good behavior through guru’s 



teachings. 
ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ ॥ 
Contemplating guru’s teachings He realizes the reality. 
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਿਲ ਸਮਾਈ ॥੨੯॥ 
O Nanak, He merges with God eliminating ego. ||29|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ ॥ 
True Lord created the earth for the sake of the guru-willed. 
ਿਤਸ ਮਿਹ ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਸੁ ਬਾਜੀ ॥ 
There, he set the play of creation and destruction. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 
One who is imbued with God’s love through guru’s teachings? 
ਸਾਿਚ ਰਤਉ ਪਿਤ ਿਸਉ ਘਿਰ ਜਾਇ ॥ 
Attuned to the truth, he goes home with honor. 
ਸਾਚ ਸਬਦ ਿਬਨੁ ਪਿਤ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥ 
Without guru’s teachings no one obtains honor. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਉ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥੩੦॥ 
O Nanak, without God’s Name, how can one be absorbed in 
truth? ||30|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਸਟ ਿਸਧੀ ਸਿਭ ਬੁਧੀ ॥ 
The guru-willed attains all mystic powers and divine 
knowledge. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਐ ਸਚ ਸੁਧੀ ॥ 
The guru-willed swims across the world ocean through truth; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
The guru-willed knows the ways of true and false. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਿਵਰਿਤ ਨਰਿਵਰਿਤ ਪਛਾਣੈ ॥ 
The guru-willed knows worldliness and renunciation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਾਰੇ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥ 
The guru-willed crosses over, and carries others across as 
well. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩੧॥ 
O Nanak, the guru-willed attains salvation through guru’s 
teachings. ||31|| 
ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ 
Attuned to God’s name eliminates ego. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਿਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ 
Attuned to God’s name merge in truth; 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Attuned to God’s name, contemplate the way to salvation. 



ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
Attuned to God’s name attain salvation. 
 ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
Attuned to God’s name, understand the universe. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩੨॥ 
O Nanak, attuned to God’s name attains eternal peace. ||32|| 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਸਧ ਗੋਸਿਟ ਹੋਇ ॥ 
Attuned to God’s name he converses with mystics. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪੁ ਹੋਇ ॥ 
Attuned to God’s name is eternal and self-discipline. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 
Attuned to God’s name are truthful and true deeds. 
 ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Attuned to God’s name they contemplate the divine wisdom. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਵੇਕਾਰੁ ॥ 
Without God’s Name, people talk useless. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੩॥ 
O Nanak, those attuned to God’s name are praiseworthy. ||33|| 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Through the perfect guru, one obtains God’s name. 
ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 
This is the way of Yoga; and remains absorbed in truth. 
ਬਾਰਹ ਮਿਹ ਜੋਗੀ ਭਰਮਾਏ ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਛਅ ਚਾਿਰ ॥ 
The Yogis wander in the twelve schools of Yoga; renunciate in 
sixty four. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਜੋ ਮਿਰ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
He, who remains dead while alive through guru’s teachings 
attains salvation. 
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ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਿਭ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਿਰ  
Without guru’s teachings all are enticed by duality; check it 
out. 
ਨਾਨਕ ਵਡੇ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੩੪॥ 
O Nanak, those who enshrine God’s name in the mind are 
fortunate. ||34|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਤਨੁ ਲਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The guru-willed obtains the jewel lovingly focusing on God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਖੈ ਰਤਨੁ ਸੁਭਾਇ ॥ 
The guru-willed appraises the jewel intuitively. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
The guru-willed practices truthful action; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ 
The mind of the guru-willed is pleased with the true Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ॥ 
The guru-willed sees the unseen by God’s grace. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ॥੩੫॥ 
O Nanak, the guru-willed does not have to endure punishment. 
||35|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
The guru-willed bathes in God’s name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥ 
The guru-willed intuitively enters in trance. 
 ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ   
The guru-willed obtains honor in God’s court. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ 
The guru-willed realizes the supreme Lord, the destroyer of 
fear. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ॥ 
The guru-willed does good deeds and inspires others to do so. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥੩੬॥ 
O Nanak, the guru-willed unites with God. ||36|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਸਤਰ੍  ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਬੇਦ ॥ 
The guru-willed contemplates the scriptures. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਭੇਦ ॥ 
The guru-willed knows the secrets of each and every heart. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ॥ 
The guru-willed eliminates hate and opposition. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਿਮਟਾਵੈ ॥ 
The guru-willed erases all accounts. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਗ ਰਾਤਾ ॥ 
The guru-willed is imbued with the love of the name of God. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੩੭॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes his master. ||37|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
Without the guru, one wanders in coming and going. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥ 
Without the guru, one’s work is not completed. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਅਿਤ ਡੋਲਾਇ ॥ 



Without the guru, the mind is totally unsteady. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਨਹੀ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥ 
Without the guru, one is unsatisfied, and eats poison. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਿਬਸੀਅਰੁ ਡਸੈ ਮਿਰ ਵਾਟ ॥ 
Without the guru, one is stung by the poisonous snake and 
dies on the way. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ॥੩੮॥ 
O Nanak without the guru, all is a loss. ||38|| 
ਿਜਸੁ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੈ ॥ 
One who meets the guru is carried across. 
ਅਵਗਣ ਮੇਟੈ ਗੁਿਣ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥ 
His sins are erased, and obtains salvation through virtues. 
ਮੁਕਿਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
The eternal peace and liberation is attained, contemplating 
guru’s teachings. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ ॥ 
The guru-willed never loses. 
ਤਨੁ ਹਟੜੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
The body is the shop and the mind is the shopkeeper. 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥੩੯॥ 
O Nanak, it deals intuitively in truth. ||39|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਾਂਿਧਓ ਸੇਤੁ ਿਬਧਾਤੈ ॥ 
The guru-willed is the bridge, built by the architect of destiny. 
ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ ॥ 
He robbed Lanka and the miserable demon. 
ਰਾਮਚੰਿਦ ਮਾਿਰਓ ਅਿਹ ਰਾਵਣੁ ॥ 
Ram Chander – killed Raawan. 
ਭੇਦੁ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਚਾਇਣੁ ॥ 
The guru-willed bhabhekhan gave the secret. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਇਿਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ॥ 
The guru-willed floats the rock in the ocean. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਉਧਾਰੇ ॥੪੦॥ 
The guru-willed saves millions of gods. ||40|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 
The comings and goings of guru-willed ends; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥ 
The guru-willed is honored in the court of the Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ ॥ 
The guru-willed distinguishes the true from false. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥ 
The guru-willed focuses his mind intuitively. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥ 
In the court of the Lord, the guru-willed is absorbed in His 
praises. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥੪੧॥ 
O Nanak, the guru-willed is not bound by bonds. ||41|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਪਾਏ ॥ 
The guru-willed realizes the name of the formless Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
Through guru’s teachings the guru-willed eliminates ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
The guru-willed sings the praises of the true Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ 
The guru-willed merges with true Lord. 
 ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਪਿਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 
Through the true Name, the guru-willed attains honor. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪੨॥ 
O Nanak, the guru-willed understands the universe. ||42|| 
ਕਵਣ ਮੂਲੁ ਕਵਣ ਮਿਤ ਵੇਲਾ ॥ 
“What is the root, the source of all? What is the time for guru’s 
teaching? 
ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਿਜਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ॥ 
Who is your guru? Whose disciple are you? 
ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਹੁ ਿਨਰਾਲੇ ॥ 
What is that speech, by which you remain unattached? 
ਬੋਲੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ॥ 
Listen to what we say, O Nanak, you boy. 
ਏਸੁ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇਇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
Give us your answer to what we  said. 
ਭਵਜਲੁ ਸਬਿਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥੪੩॥ 
How guru’s teaching carries us across the terrifying world-
ocean?”||43|| 
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ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮਿਤ ਵੇਲਾ ॥ 
From the air came the beginning. Guru’s teaching is the time 
to learn. 
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਿਤ ਧੁਿਨ ਚੇਲਾ ॥ 
Lovingly attuning to guru’s teachings the disciple realizes God. 



ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਉ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
Speak the unspoken speech and remain unattached. 
ਨਾਨਕ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
O Nanak, throughout the ages, the guru is the Lord of the 
world. 
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਿਜਤੁ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
I contemplate the sermon through guru’s teachings. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥੪੪॥ 
The guru-willed puts out the fire of ego. ||44||  
ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਿਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ 
How can you eat with teeth made of wax? 
ਿਜਤੁ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਸੁ ਕਵਣੁ ਆਹਾਰੁ ॥ 
What is that, which takes away pride? 
ਿਹਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਅਗਿਨ ਿਪਰਾਹਨੁ ॥   
How can the house of snow wear a robe of fire? 
ਕਵਨ ਗੁਫਾ ਿਜਤੁ ਰਹੈ ਅਵਾਹਨੁ ॥ 
Where is that cave, the mind goes after death? 
ਇਤ ਉਤ ਿਕਸ ਕਉ ਜਾਿਣ ਸਮਾਵੈ ॥ 
Where does the soul live here and the next world? 
ਕਵਨ ਿਧਆਨੁ ਮਨੁ ਮਨਿਹ ਸਮਾਵੈ ॥੪੫॥ 
What is the process by which God enters the mind? ||45|| 
ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਿਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ॥ 
How one eradicates ego and possessiveness from the mind? 
ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ॥ 
Eliminates duality and becomes one with one. 
ਜਗੁ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 
The world is difficult for the foolish, self-willed. 
ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ 
Practicing guru’s teachings you eat  everything. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ 
Know that God is inside out. 
ਨਾਨਕ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ॥੪੬॥ 
O Nanak, the fire is extinguished by guru’s will. ||46|| 
ਸਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰੈ ॥ 
Imbued with love, eliminates self-pride; 
ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥ 
Realize God contemplating guru’s teachings. 
ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਅੰਤਿਰ ਹੀਆ ॥ 
Through guru’s teachings, God enshrines in the mind. 



ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਰੰਿਗ ਰੰਗੀਆ ॥ 
The body and mind are soothed dyed by God’s love; 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਬਖੁ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Extinguish the fire of lust, anger and corruption; 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥੪੭॥ 
O Nanak, by the grace of the beloved God; ||47|| 
ਕਵਨ ਮੁਿਖ ਚੰਦੁ ਿਹਵੈ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ॥ 
How does moon give soothing like snow? 
ਕਵਨ ਮੁਿਖ ਸੂਰਜੁ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ ॥ 
How does the sun give heat? 
ਕਵਨ ਮੁਿਖ ਕਾਲੁ ਜੋਹਤ ਿਨਤ ਰਹੈ ॥ 
How death robs every day? 
ਕਵਨ ਬੁਿਧ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਿਤ ਰਹੈ ॥ 
How the guru-willed obtains honor? 
ਕਵਨੁ ਜੋਧੁ ਜੋ ਕਾਲੁ ਸੰਘਾਰੈ ॥ 
Who is the brave who conquers Death? 
ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪੮॥ 
Give us your thoughtful reply, O Nanak.”||48|| 
ਸਬਦੁ ਭਾਖਤ ਸਿਸ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Through guru’s teachings the moon illuminates; 
ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰੁ ਵਸੈ ਿਮਟੈ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥ 
The sun gives light to moon. 
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਸਮ ਕਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 
Feel pleasure and pain alike through the help God’s name. 
ਆਪੇ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
He carries us across the world ocean. 
ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨੁ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥ 
Following guru’s sermon, truth dwells in the mind. 
ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੪੯॥ 
Nanak says humbly, then death does not kill him. ||49|| 
ਨਾਮ ਤਤੁ ਸਭ ਹੀ ਿਸਿਰ ਜਾਪੈ ॥ 
God’s name is essence of everything. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਪੈ ॥ 
Without God’s name, one suffers the pain of death. 
ਤਤੋ ਤਤੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 
When realty merges with reality, then the mind agrees. 
ਦੂਜਾ ਜਾਇ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਨੈ ॥ 
Duality is gone and one merges with God. 
ਬੋਲੈ ਪਵਨਾ ਗਗਨੁ ਗਰਜੈ ॥ 



Then the wind blows and the cloud thunders. 
ਨਾਨਕ ਿਨਹਚਲੁ ਿਮਲਣੁ ਸਹਜੈ ॥੫੦॥ 
O Nanak, one obtains peace intuitively. ||50|| 
ਅੰਤਿਰ ਸੰੁਨੰ ਬਾਹਿਰ ਸੰੁਨੰ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੰੁਨ ਮਸੁੰਨੰ  
The absolute Lord dwells inside, outside and the whole 
universe; 
ਚਉਥੇ ਸੰੁਨੈ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪੁ ਨ ਪੰੁਨੰ  
One, who knows the fourth state, is not subject to virtue or 
vice. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੰੁਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ 
He knows the secret of everyone. He is primal being formless 
God. 
ਜੋ ਜਨੁ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨ ਰਾਤਾ ॥ 
Whoever is dyed by the name of the formless God; 
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੫੧॥ 
O Nanak; he is the primal being the architect of destiny. ||51|| 
ਸੰੁਨੋ ਸੰੁਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
“Everyone speaks of the absolute Lord. 
ਅਨਹਤ ਸੰੁਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 
Where did the infinite God come from? 
ਅਨਹਤ ਸੰੁਿਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ॥ 
How do those dyed by the infinite God look like? 
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਿਤਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ॥ 
They are like the Lord, from whom they originated. 
ਓਇ ਜਨਿਮ ਨ ਮਰਿਹ ਨ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
They are not born, they do not die; they do not come or go. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਿਹ ॥੫੨॥ 
O Nanak, the guru-willed teach their minds. ||52|| 
ਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ॥ 
Nine pools are half empty, the tenth is full. 
ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੰੁਨ ਵਜਾਵਿਹ ਤੂਰੇ ॥ 
There the infinite God plays the divine music. 
ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਿਖ ਹਜੂਰੇ ॥ 
Those who love God, realize Him in the mind; 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਾਚੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
God pervades all. 
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ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
The secret sermon wells up. 



ਨਾਨਕ ਪਰਿਖ ਲਏ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੫੩॥ 
O Nanak, the true Lord is revealed to them. ||53|| 
ਸਹਜ ਭਾਇ ਿਮਲੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ 
They realize God intuitively and attain peace. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ 
The guru-willed stays awake never sleeps. 
ਸੰੁਨ ਸਬਦੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਧਾਰੈ ॥ 
He enshrines the infinite unimaginable God in the mind 
through guru’s teachings. 
ਕਹਤੇ ਮੁਕਤੁ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥ 
Reciting God through guru’s teaching attains salvation. 
ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਿਖਆ ਸੇ ਸਿਚ ਰਾਤੇ ॥ 
Through guru’s blessing they are dyed with God’s love. 
ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਿਮਲਣ ਨਹੀ ਭਰ੍ਾਤੇ ॥੫੪॥ 
O Nanak, eliminating ego they realize God now not tomorrow. 
||54|| 
ਕੁਬੁਿਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਿਕਤੁ ਠਾਇ ॥ 
One’ who follows evil will, finds no place to rest; 
ਿਕਉ ਤਤੁ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ 
Why he cannot understand the reality and suffers in pain? 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ॥ 
No one can save him when tied up at death’s door. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਿਤ ਸਾਖੈ ॥ 
Without guru’s teaching he does not obtain honor. 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥ 
“How can one obtain understanding and cross over?” 
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਿਖ ਨ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੁ ॥੫੫॥ 
O Nanak, the ignorant self-willed does not understand? ||55|| 
ਕੁਬੁਿਧ ਿਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
Evil thoughts are erased, contemplating guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 
Following the true guru obtains liberation. 
ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖੁ ਜਿਲ ਜਾਇ ॥ 
The self-willed does not understand the reality and is burnt to 
ashes. 
ਦੁਰਮਿਤ ਿਵਛੁਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ 
His evil-mindedness separates him from the Lord and suffers. 
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਭੇ ਗੁਣ ਿਗਆਨ ॥  
Obeying God’s command obtains virtues and divine wisdom. 



ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੫੬॥ 
O Nanak, he is honored in the court of the Lord. ||56|| 
ਸਾਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥ 
He obtains the wealth of true God. 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਇ ॥ 
He crosses over the world ocean by God’s grace. 
ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Imbued with contentment, he realizes God and obtains honor. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 
No one can estimate his worth. 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 
Wherever I look, I see the Lord pervading. 
ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਇ ॥੫੭॥ 
O Nanak, through the love of the true Lord, one crosses over. 
||57|| 
ਸੁ ਸਬਦ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸੁ ਕਥੀਅਲੇ ਿਜਤੁ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ 
Where guru’s teaching comes from, which takes us across the 
world ocean? 
ਤਰ੍ ੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ ਿਤਸੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 
The life which is said to be beyond ten fingers; who supports 
it? 
ਬੋਲੈ ਖੇਲੈ ਅਸਿਥਰੁ ਹੋਵੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ 
He speaks plays and becomes stable, How can the unseen be 
seen?” 
ਸੁਿਣ ਸੁਆਮੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰ੍ਣਵੈ ਅਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ॥ 
Listen, O master; Nanak prays truly, by guiding his mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਕਿਰ ਨਦਰੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The guru-willed attunes to guru’s teachings  
with love and unites with God by his grace. 
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਸਮਾਏ ॥੫੮॥ 
He is all-knowing and all-seeing. By perfect destiny, we merge 
in Him. ||58|| 
ਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਿਨਰੰਤਿਰ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ॥ 
Enshrining guru’s teachings in the mind he sees God wherever 
he looks. 
ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁੰਨ ਿਨਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ॥ 
The air comes from place of the Lord. He has the power of 
bestowing wisdom. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸਬਦੁ ਘਟ ਮਿਹ ਵਸੈ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ 



Guru’s teachings enshrine in the mind by God’s grace and 
eliminate doubt. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
The body and mind become pure through the  
sermon enshrining God’s name in the mind. 
ਸਬਿਦ ਗੁਰੂ ਭਵਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ 
Swim across the world ocean through guru’s teachings and 
see God everywhere. 
ਿਚਹਨੁ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥੫੯॥ 
He has no form or color, shadow or illusion; O Nanak, 
 He is realized through guru’s teachings. ||59|| 
ਤਰ੍ ੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਅਉਧੂ ਸੰੁਨ ਸਚੁ ਆਹਾਰੋ  
O hermit, the life beyond ten fingers, comes from the true 
Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ਤਤੁ ਿਬਰੋਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ  
The guru-willed speaks and churns the reality, and realizes the 
unseen infinite Lord. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸਬਦੁ ਵਸਾਏ ਤਾ ਮਿਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥ 
Eradicating the three qualities, he enshrines guru’s  
teachings in the mind and eliminates self-pride. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਲਗੈ ਿਪਆਰੋ ॥ 
If one realizes God inside out, falls in love with God. 
ਸੁਖਮਨਾ ਇੜਾ ਿਪੰਗੁਲਾ ਬੂਝੈ ਜਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥ 
When God inspires, even the leper understands the two 
important divine veins. 
 ਨਾਨਕ ਿਤਹੁ ਤੇ ਊਪਿਰ ਸਾਚਾ ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸਮਾਏ ॥੬੦॥ 
O Nanak, God is above these veins. He is realized by guru’s 
teachings. ||60|| 
ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਰਸੁ ਖਾਈ ॥ 
“The air is said to be the soul of the mind. But what does the 
breath live on? 
ਿਗਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰ੍ ਾ ਕਵਨ ਅਉਧੂ ਿਸਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ ॥ 
What is the way of divine wisdom O hermit? What the mystic 
attains. 
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ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਅਉਧੂ ਹਉਮੈ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥ 
O hermit; without guru’s teachings the thirst of ego does no 
vanish. 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥ 



Imbued with guru’s teachings obtains sacred taste and gets 
fulfilled. 
ਕਵਨ ਬੁਿਧ ਿਜਤੁ ਅਸਿਥਰੁ ਰਹੀਐ ਿਕਤੁ ਭੋਜਿਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੈ ॥ 
“What is the wisdom to remain stable? What food brings 
satisfaction?” 
ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਪੈ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰ੍ਾਸੈ ॥੬੧॥ 
O Nanak, when one sees pain and pleasure alike  
and death does not consume by guru’s grace. ||61|| 
ਰੰਿਗ ਨ ਰਾਤਾ ਰਿਸ ਨਹੀ ਮਾਤਾ ॥ 
One who is dyed by God’s love does not enjoy sublime taste. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਿਲ ਬਿਲ ਤਾਤਾ ॥ 
Without guru’s teachings he is burnt by fire. 
ਿਬੰਦੁ ਨ ਰਾਿਖਆ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਿਖਆ ॥ 
He controls sexual urge and does not recite guru’s teachings. 
ਪਵਨੁ ਨ ਸਾਿਧਆ ਸਚੁ ਨ ਅਰਾਿਧਆ ॥ 
He does not control breathing; he does not worship the true 
Lord. 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਿਰ ਰਹੈ ॥ 
One who speaks the unspoken speech, and remains stable; 
ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਉ ਲਹੈ ॥੬੨॥ 
O Nanak; then he realizes God the Lord of soul. ||62|| 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ॥ 
By guru’s grace, he is attuned to Lord’s love. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ ॥ 
He drinks nectar and gets intoxicated with truth. 
ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
Contemplating guru’s teachings eliminates the fire. 
ਅਿਪਉ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰੀ ॥ 
Drinks the nectar and attains eternal peace. 
ਸਚੁ ਅਰਾਿਧਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 
Reciting true Lord the guru-willed swims across. 
ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬੩॥ 
O Nanak, a few realize it by contemplating. ||63|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਕਹਾ ਬਸੀਅਲੇ ਕਹਾ ਬਸੈ ਇਹੁ ਪਵਨਾ ॥ 
“Where does this intoxicated mind live? Where does the air 
live? 
ਕਹਾ ਬਸੈ ਸੁ ਸਬਦੁ ਅਉਧੂ ਤਾ ਕਉ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ॥ 
O hermit where guru’s teachings abide that eliminated mental 
wandering? 



 ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪਾਏ ॥ 
By God’s grace one meets the guru and attains destiny. 
ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ॥ 
When he eliminates ego, he becomes pure and wandering 
mind stabilizes. 
ਿਕਉ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮੁ ਜਾਣੈ ਿਕਉ ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ 
“How to realize the origin of soul and how sun gives light to 
moon? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ 
The guru-willed eliminates ego, then O Nanak he merges in 
peace. ||64|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਹਚਲੁ ਿਹਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੂਲੁ ਪਛਾਿਣ ਰਹੈ ॥ 
When the pure mind abides in the heart, the guru-willed 
realizes the origin. 
ਨਾਿਭ ਪਵਨੁ ਘਿਰ ਆਸਿਣ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਲਹੈ ॥ 
When the breathing is controlled from the naval, 
 then the guru-willed realizes the reality. 
ਸੁ ਸਬਦੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ਿਨਜ ਘਿਰ ਆਛੈ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਸੁ ਸਬਿਦ ਲਹੈ ॥ 
When one enshrines guru’s teachings in the mind, he can see 
the universe. 
ਖਾਵ ੈਦੂਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸ ਰਹੈ ॥ 
He eliminates hunger and pain through true Lord and gets 
satisfied. 
ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀ ਿਬਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ ॥ 
The guru-willed realize the divine sermon, but only a few 
understand it. 
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੈ ਸਿਚ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ ॥੬੫॥ 
Nanak speaks the truth; one dyed by God’s tint does not fade 
away. ||65|| 
ਜਾ ਇਹੁ ਿਹਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਮਨੁ ਕੈਠੈ ਰਹਤਾ ॥ 
If there was nobody and the heart; where will the mind live? 
ਨਾਿਭ ਕਮਲ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੋ ਤਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਿਰ ਸਹਤਾ ॥ 
If there was no naval then where would breathing come from? 
ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਤੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ਤਾ ਸਬਿਦ ਕਹਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
When there was no form or shape, then how  
could anyone lovingly focus on guru’s teachings? 
ਰਕਤੁ ਿਬੰਦੁ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ ਿਮਿਤ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
When there was nobody, how will anyone realize God? 
ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ ਿਕਉ ਕਿਰ ਜਾਪਿਸ ਸਾਚਾ ॥ 



When there is no color, dress and form; how could the true 
Lord be known?” 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਇਬ ਤਬ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ॥੬੬॥ 
O Nanak, those attuned to God’s name lovingly are true 
everywhere. ||66|| 
ਿਹਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਅਉਧੂ ਤਉ ਮਨੁ ਸੰੁਿਨ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥ 
When the heart and the body did not exist, O hermit, then the 
mind resided in God; 
ਨਾਿਭ ਕਮਲੁ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੋ ਤਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਬਸਤਉ ਪਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥ 
If there was no naval, where would the beloved breath live? 
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਜਾਿਤ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕੁਲੀਿਣ ਰਹਤਉ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ 
If there was no form shape or social class, 
 then how would the lowly realize guru’s lesson. 
ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਬ ਤਬਿਹ ਨ ਹੋਤਉ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਆਪੇ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
When the world and the sky did not exist, where God the light 
of the universe live? 
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ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਸੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਿਵਡਾਣੀ ॥ 
Color, dress and form are one God; He is realized through 
guru’s teachings. 
ਸਾਚ ਿਬਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੬੭॥ 
O Nanak; no one becomes pure without truth, this is the 
unspoken story. ||67|| 
ਿਕਤੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਿਕਤੁ ਿਕਤੁ ਦੁਿਖ ਿਬਨਿਸ ਜਾਈ ॥ 
How the world is created and how the pain is eliminated? 
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਿਮ ਿਵਸਿਰਐ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
In ego the world was created, O man; forgetting God’s name 
suffers pain. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਿਗਆਨੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
The guru-willed contemplates divine wisdom and the ego 
eliminates. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ 
His body and mind become pure through sermon and merge 
with true Lord. 
ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚੁ ਰਿਖਆ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Through God’s name they remain detached enshrining God in 
the mind. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬੮॥ 
O Nanak, without God’s Name, Yoga is never attained; think 



and see it; ||68|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few guru-willed contemplate true guru’s teachings. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
The True discourse is revealed to the guru-willed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ 
The mind, of only a few guru-willed accepts and realizes it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥ 
The guru-willed attains the destiny. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਣੈ ॥ 
The guru-willed realizes the way of Yoga. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੬੯॥ 
O Nanak, the guru-willed knows only One God. ||69|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without serving the true guru, Yoga is not attained; 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Without meeting the guru, the salvation is not obtained. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
Without meeting the guru, God’s name cannot be obtained. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
Without meeting the guru, one suffers in terrible pain. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਿਬ ਗੁਬਾਿਰ ॥ 
Without meeting the guru, there is only the deep darkness of 
egotistic pride. 
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਿਰ ॥੭੦॥ 
O Nanak, without the guru, one dies losing the benefit of this 
life. ||70|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ॥ 
The guru-willed conquers his mind by eliminating ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
The guru-willed enshrines truth in his heart. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਿਰ ॥ 
The guru-willed conquers the world and drives away the devil 
of death. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ ॥ 
The guru-willed does not lose in the court of the Lord. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਸo ਜਾਣੈ ॥ 
The guru-willed who unites with God knows it; 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥੭੧॥ 



O Nanak, the guru-willed realizes God through guru’s 
teachings. ||71|| 
ਸਬਦੈ ਕਾ ਿਨਬੇੜਾ ਸੁਿਣ ਤੂ ਅਉਧੂ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
O hermit; listen to the result of guru’s teachings. 
 Without guru’s teachings, yoga is not realized. 
ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਮਾਤੇ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Those attuned to God’s name are intoxicated forever; 
 reciting God’s name attains peace. 
ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ  
Everything originates through God’s name and attains 
understanding. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰਿਹ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਚੈ ਆਿਪ ਖੁਆਈ ॥ 
People pretend a lot without God’s name. They are deluded by 
God; 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਾ ਹੋਈ ॥ 
The guru bestows God’s name; that is the yoga way. 
ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਮਿਨ ਦੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥੭੨॥ 
Think in the mind O Nanak; salvation does not attain without 
God’s name. ||72|| 
ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਤੂਹੈ ਜਾਣਿਹ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
Only You know your divine power; no one can say anything 
about it. 
ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪੇ ਪਰਗਟੁ ਆਪੇ ਸਿਭ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥ 
You are hidden, You are revealed. You enjoy all pleasures. 
ਸਾਿਧਕ ਿਸਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਖੋਜਤ ਿਫਰਿਹ ਫੁਰਮਾਣੈ ॥ 
The seekers, the mystics, the gurus and disciples keep 
searching by your grace. 
ਮਾਗਿਹ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ਇਹ ਿਭਿਖਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥ 
They beg for Your name and obtain awns; they praise 
visualizing You. 
ਅਿਬਨਾਸੀ ਪਰ੍ਿਭ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
The immortal God plays this game; the guru-willed understand 
it. 
ਨਾਨਕ ਸਿਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭੩॥੧॥ 
O Nanak, God is omnipresent, none else; ||73||1|| 
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ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 



Vaar Of Raamkalee, Third Mahalla, 
ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ 
To be sung to the tune Of ‘Jodha and Veere Poorbaanee’: 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਹਜੈ ਦਾ ਖੇਤੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਭਾਉ  
The guru is the field of contentment; who intuitively inspires to 
love Him? 
ਨਾਉ ਬੀਜੇ ਨਾਉ ਉਗਵੈ ਨਾਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 
Sow God’s name, God’s name grows and then merges with 
God’s name. 
ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਬੀਜੁ ਹੈ ਸਹਸਾ ਗਇਆ ਿਵਲਾਇ ॥ 
This seed eliminates ego and worry. 
ਨਾ ਿਕਛੁ ਬੀਜੇ ਨ ਉਗਵੈ ਜੋ ਬਖਸੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥ 
If you sow nothing, nothing grows; then you eat what God 
gives you. 
ਅੰਭੈ ਸੇਤੀ ਅੰਭੁ ਰਿਲਆ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਨਕਿਸਆ ਜਾਇ ॥ 
When water mixes with water, it cannot be separated again. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਲਤੁ ਹੈ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ  
O Nanak, this happens to the guru-willed; come and see O 
people. 
ਲੋਕੁ ਿਕ ਵੇਖੈ ਬਪੁੜਾ ਿਜਸ ਨੋ ਸੋਝੀ ਨਾਿਹ ॥ 
What can the poor people see? They do not understand; 
ਿਜਸੁ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ ਿਜਸੁ ਵਿਸਆ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥੧॥ 
Whom God reveals see it, but only those who enshrine God in 
the mind. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖੁ ਦੁਖ ਕਾ ਖੇਤੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਬੀਜੇ ਦੁਖੁ ਖਾਇ  
The self-willed is the field of suffering. He sows pain and 
suffers pain. 
ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਜੰਮੈ ਦੁਿਖ ਮਰੈ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਿਵਹਾਇ  
He is born in pain, dies in pain and spends life in ego. 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥ 
He does not understand the coming and going; the blind acts 
blindly. 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਿਦਤੇ ਕਉ ਲਪਟਾਇ ॥ 
He does not realize the giver, but he is attached to what is 
given. 
ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak, he acts according to his pre-ordained destiny. 



 He cannot do anything else. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ 
He who God inspires meets the guru and attains everlasting 
peace.  
ਸੁਖੈ ਏਹੁ ਿਬਬੇਕੁ ਹੈ ਅੰਤਰੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 
This is the true meaning of peace, and one becomes pure. 
ਅਿਗਆਨ ਕਾ ਭਰ੍ਮੁ ਕਟੀਐ ਿਗਆਨੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
The doubt of ignorance is eradicated and divine wisdom is 
obtained. 
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਇ ॥੩॥ 
O Nanak; I see One God wherever I look. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਚੈ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ਬੈਸਣ ਕਉ ਜਾਂਈ ॥ 
The true Lord created His throne, He sits on it. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਣਾਈ  
He is everything; this is what guru’s teachings reveal. 
ਆਪੇ ਕੁਦਰਿਤ ਸਾਜੀਅਨੁ ਕਿਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ  
He created the universe and places to rest. 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਚਾਨਣੇ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
He made sun and moon two lamps and completed the system. 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਿਪ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਧਆਈ ॥੧॥ 
He sees, He hears; realized through guru’s teachings reciting 
His name. ||1|| 
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਤੂ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Hail to the Lord; truly You are there. ||1||Pause|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਕਬੀਰ ਮਿਹਦੀ ਕਿਰ ਕੈ ਘਾਿਲਆ ਆਪੁ ਪੀਸਾਇ ਪੀਸਾਇ ॥ 
O Kabeer, I grounded myself into henna paste. 
ਤੈ ਸਹ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ ਕਬਹੂ ਨ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥੧॥ 
O my Husband Lord, You do not notice me;  
You never allow me to touch Your feet; ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਮਿਹਦੀ ਕਿਰ ਕੈ ਰਿਖਆ ਸੋ ਸਹੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥ 
O Nanak, my Husband Lord keeps me like henna paste by His 
grace. 
ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਇ ਲਏਇ  
He grinds and grinds and He applies it also. 
ਇਹੁ ਿਪਰਮ ਿਪਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੨॥ 



This is the cup of love of my Lord; He gives it as He chooses. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder:     
ਵੇਕੀ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈਅਨੁ ਸਭ ਹੁਕਿਮ ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥ 
He created the world in variety of ways. Everyone comes  
and goes by his command and merges with Him by His 
command. 
ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ 
You look after and enjoy; none else. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੁ ਤੂ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਹੀ ॥ 
Keep me as You please. You are realized through guru’s 
teachings. 
ਸਭਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਹੈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਹੀ ॥ 
Everyone is under your power.  You lead us as You wish. 
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡ ਮੈ ਨਾਿਹ ਕੋ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈ ॥੨॥ 
I do not know anyone as great as You; who do I tell this? ||2|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਫਰੀ ਫਾਵੀ ਹੋਈ ਭਾਿਲ  
Deluded by doubt, I wandered all over the world. I am 
ashamed of it. 
Page 948 
ਸੋ ਸਹੁ ਸਾਂਿਤ ਨ ਦੇਵਈ ਿਕਆ ਚਲੈ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ  
My Husband Lord has not blessed me with peace; what will 
work with Him? 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਅੰਤਿਰ ਰਖੀਐ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥ 
By guru’s grace, I recite God enshrining Him in the mind. 
ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਿਰ ॥੧॥ 
O Nanak, you find God sitting at home if God blesses. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਿਦਨੁ ਗਇਆ ਰੈਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ  
He spent the day working and the night sleeping. 
ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਿਬਖੁ ਖਾਇਆ ਮਨਮੁਿਖ ਚਿਲਆ ਰੋਇ ॥ 
Telling lies, he eats poison; the self-willed departs crying. 
ਿਸਰੈ ਉਪਿਰ ਜਮ ਡੰਡੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਤ ਖੋਇ  
The devil of death beats over his head; the moral departs in 
disgrace. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਚੇਿਤਓ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਇ ॥ 
He never recited God. He keeps coming and going. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ 



By guru’s grace, the Lord enshrines in the mind; then the  
devil of death does not beat over the head. 
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, he merges intuitively with God; he obtains the fruit of 
his doing. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਇਿਕ ਆਪਣੀ ਿਸਫਤੀ ਲਾਇਅਨੁ ਦੇ ਸਿਤਗੁਰ ਮਤੀ ॥ 
Some are linked to His praises through guru’s teachings. 
ਇਕਨਾ ਨੋ ਨਾਉ ਬਖਿਸਓਨੁ ਅਸਿਥਰੁ ਹਿਰ ਸਤੀ ॥ 
Some are blessed with the name of the eternal, unchanging 
true Lord. 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਹੁਕਿਮ ਕਰਿਹ ਭਗਤੀ ॥ 
Water, air and fire, worship Him by His command. 
ਏਨਾ ਨੋ ਭਉ ਅਗਲਾ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਤੀ ॥ 
They are worried about the next world by His will. 
ਸਭੁ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਮੰਿਨਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 
God’s one command pervades all; accepting it attains peace. 
||3|| 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਿਟਕੈ ਨ ਕੋਇ  
O Kabeer, the false do not pass God’s test. 
ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
He who dies while living passes the test of the Lord. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥ 
How can this mind be conquered? How can it die? 
ਕਿਹਆ ਸਬਦੁ ਨ ਮਾਨਈ ਹਉਮੈ ਛਡੈ ਨ ਕੋਇ  
It does not listen to guru’s teachings and does not eliminate 
ego. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ 
By guru’s grace, ego is eradicated,  then one attains salvation. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਿਤਸੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak, whom he blesses, obtains it; no obstacles block his 
way. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥ 
Everyone talks about dieing while living, but how one can 
attain salvation? 
ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮੁ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏਇ ॥ 



If he is content through love and applies medicine of love; 
 ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਿਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਨਾਿਮ ਤਰੇਇ ॥ 
One attains peace and contentment; sings God’s praises  
and swims across the terrifying world ocean reciting God’s 
name. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੩॥ 
O Nanak, the guru-willed realizes this by God’s grace. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਓਨੁ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 
God created the love of duality, and three qualities prevail the 
universe. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹੁਕਿਮ ਕਮਾਵਿਨ ਕਾਰਾ ॥ 
He created Brahma, Vishnu and Shiva, who act according to 
His will. 
ਪੰਿਡਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਕੀ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
The scholars and the astrologers study but they do not 
understand by thinking. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਸਚੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
Everything is Your play, O true Creator Lord. 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਸਮਾਈ ॥੪॥ 
You bless whom You wish; You are realized through guru’s 
teachings. ||4|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
The false minded practices falsehood; 
ਮਾਇਆ ਨੋ ਿਫਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ ॥ 
He runs after worldly wealth, yet calls himself the self-
disciplined. 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਿਭ ਤੀਰਥ ਗਹੈ ॥ 
Deluded by doubt, he visits all shrines of pilgrimage. 
ਓਹੁ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਿਤ ਲਹੈ ॥ 
How can such a self-disciplined man attain the supreme 
status? 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
By guru’s grace, one earns truth. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 
O Nanak, such a man of self-discipline attains liberation. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸੋ ਤਪਾ ਿਜ ਇਹੁ ਤਪੁ ਘਾਲੇ ॥ 



He is a self-disciplined, who practices this discipline. 
ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਿਮਲੈ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
Meeting with the guru, he contemplates guru’s teachings. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੁ ਤਪੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Serving the guru - this self-discipline is accepted. 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਿਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੨॥ 
O Nanak, such a disciplined man is honored in the court of the 
Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਤਿਣ  
He created night and day, for the activities of the world. 
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ਗੁਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨੇਰੁ ਿਬਨਾਸਿਣ ॥ 
Following guru’s teachings, one’s heart illuminates, and the 
darkness dispelled. 
ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਰਿਵਆ ਸਭ ਵਿਣ ਿਤਰ੍ ਿਣ ॥ 
Everything is created by His command and he abides in 
everything. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਹਿਰ ਭਿਣ ॥ 
He is everything; O guru-willed recite His name forever. 
ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸਚੈ ਆਿਪ ਬੁਝਾਈ ॥੫॥ 
He is realized through guru’s teachings by His grace. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਅਿਭਆਗਤ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਿਜਨ ਕੇ ਿਚਤ ਮਿਹ ਭਰਮੁ ॥ 
Those who have doubt in the mind cannot be called devotees 
of God. 
ਿਤਸ ਦੈ ਿਦਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥ 
They teach others what they know O Nanak. 
ਅਭੈ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਇ ॥ 
He is hungry for the supreme status of the fearless Lord; 
ਿਤਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਿਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak, only a few obtain this food. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਅਿਭਆਗਤ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਿਜ ਪਰ ਘਿਰ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇਿਨ ॥ 
Those who eat at other’s house are not God’s devotees. 
ਉਦਰੈ ਕਾਰਿਣ ਆਪਣੇ ਬਹਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਿਨ ॥ 
For the sake of their bellies, they make disguises. 
ਅਿਭਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਿਜ ਆਤਮ ਗਉਣੁ ਕਰੇਿਨ ॥ 
Those who search their soul are God’s devotees. 



ਭਾਿਲ ਲਹਿਨ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਰਹਣੁ ਕਰੇਿਨ ॥੨॥ 
They find their Lord and live with Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਅੰਬਰੁ ਧਰਿਤ ਿਵਛੋਿੜਅਨੁ ਿਵਿਚ ਸਚਾ ਅਸਰਾਉ ॥ 
He separates the sky and earth with His support in the middle. 
ਘਰੁ ਦਰੁ ਸਭੋ ਸਚੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਸਚਾ ਨਾਉ  
Where truth dwells is a truthful house. 
ਸਭੁ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥ 
God’s command prevails all and the guru-willed merge in truth. 
ਸਚਾ ਆਿਪ ਤਖਤੁ ਸਚਾ ਬਿਹ ਸਚਾ ਕਰੇ ਿਨਆਉ  
He is true, and true is His throne. Sitting on it, He administers 
true justice. 
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈ ॥੬॥ 
Truth prevails everywhere and the guru-willed speaks the 
unspoken. ||6|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਰੈਣਾਇਰ ਮਾਿਹ ਅਨੰਤੁ ਹੈ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
God is infinite and abides in everything; the false come and 
go. 
ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਆਪਣੈ ਬਹੁਤੀ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥ 
One, who follows own will, suffers severe punishment. 
ਰੈਣਾਇਰ ਮਿਹ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ  
God bestows everything. It is realized by pre-ordained destiny. 
ਨਾਨਕ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈਐ ਜੇ ਚਲੈ ਿਤਸੈ ਰਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, following His will obtains the priceless treasure. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਸਹਜੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨ ਸੇਿਵਓ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਜਨਿਮ ਿਬਨਾਸੁ ॥ 
One, who does not intuitively serve the guru, loses his life in 
ego. 
ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨ ਚਿਖਓ ਕਮਲੁ ਨ ਹੋਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
His tongue does not taste the sublime essence of the Lord,  
and his heart-lotus does not blossom; 
ਿਬਖੁ ਖਾਧੀ ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਆ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਣਾਸੁ ॥ 
The self-willed eats poison and dies; he is ruined by love of 
worldly attachment. 
ਇਕਸੁ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਵਣੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿਧਰ੍ਗੁ ਵਾਸੁ ॥ 
Without the name of one Lord, his life and living is cursed. 
ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਸਚਾ ਤਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ॥ 
When God bestows His grace, then one becomes the slave of 



His slaves. 
ਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੀ ਕਬਿਹ ਨ ਛੋਡੈ ਪਾਸੁ ॥ 
Night and day, he serves the guru, and never leaves His side. 
ਿਜਉ ਜਲ ਮਿਹ ਕਮਲੁ ਅਿਲਪਤੋ ਵਰਤੈ ਿਤਉ ਿਵਚੇ ਿਗਰਹ ਉਦਾਸੁ ॥ 
As the lotus flower floats unaffected in the water, so he 
 remains detached in his own household? 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵ ਹਿਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੨॥ 
O Nanak, the Lord acts, and makes everyone to act as it 
pleases Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਛਤੀਹ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰੁ ਸਾ ਆਪੇ ਗਣਤ ਕੀਨੀ ॥ 
For thirty-six ages, there was utter dark. Then, the Lord 
revealed Himself.     
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਿਪ ਮਿਤ ਦੀਨੀ ॥ 
He created the entire universe. He blessed it with 
understanding. 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਸਾਿਜਅਨੁ ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਗਣਤ ਗਣੀਨੀ ॥ 
He created the scriptures; He calculates the accounts of virtue 
and vice. 
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਪਤੀਨੀ ॥ 
Whom He inspires, realizes Him through guru’s teachings. 
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਈ ॥੭॥ 
He is all-pervading; He unites us with Him by His grace. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਸਭੋ ਰਤੁ ਹੈ ਰਤੁ ਿਬਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
This body is all blood; without blood, the body cannot exist. 
ਜੋ ਸਿਹ ਰਤੇ ਆਪਣੈ ਿਤਨ ਤਿਨ ਲੋਭ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
Those who are attuned to their Lord; they do not have bloody 
greed in them. 
ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭ ਰਤੁ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ 
In fear of God, the body becomes week, and the blood of 
greed leaves the body. 
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ਿਜਉ ਬੈਸੰਤਿਰ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਿਤਉ ਹਿਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥ 
As heat purifies metal, so does God’s love eradicates the filth 
of evil-deeds? 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, beautiful are those; who are imbued with God’s 
Love. ||1|| 



ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਤਾ ਬਿਨਆ ਸੀਗਾਰੁ  
By God’s grace I have enshrined Lord in my mind; thus I have 
been adorned. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਕਮਲੁ ਿਬਗਿਸਆ ਤਾ ਸਉਿਪਆ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੁ ॥ 
I have blossomed through guru’s teachings and he offered me 
the treasure of worship. 
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਿਗਆ ਚੂਕਾ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 
My doubt is erased and I woke up; the darkness of ignorance 
is erased. 
ਿਤਸ ਨੋ ਰੂਪੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥ 
She, who is in love with God, is beautiful forever. 
ਸਦਾ ਰਵੈ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥ 
Such an admirable happy soul-bride enjoys her Husband Lord 
forever. 
ਮਨਮੁਿਖ ਸੀਗਾਰੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਿਨ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਹਾਿਰ ॥ 
The self-willed does not know how to decorate her; she wastes 
her life away. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰਿਹ ਿਨਤ ਜੰਮਿਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
Those who worship others than God; keep taking birth and are 
ruined; 
ਸੈਸਾਰੈ ਿਵਿਚ ਸੋਭ ਨ ਪਾਇਨੀ ਅਗੈ ਿਜ ਕਰੇ ਸੁ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
They do not obtain respect in this world; only God knows what 
happens next. 
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੁਹੁ ਿਵਿਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
O Nanak, God is one; the world is in duality. 
ਚੰਗੈ ਮੰਦੈ ਆਿਪ ਲਾਇਅਨੁ ਸੋ ਕਰਿਨ ਿਜ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ 
He makes them do good or bad by His will. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਾਂਿਤ ਨ ਆਵਈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
Without serving the guru, peace does not well up; there is no 
other such place. 
ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
No matter how much one wants; cannot obtain anything 
without luck? 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਵਕਾਰੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥ 
Those filled with greed and other useless ideas 
 in the mind are ruined by duality. 
ਿਤਨ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 



The cycle of birth and death does not end; they suffer in ego. 
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
Those who focus their mind to the guru do not go empty; 
ਿਤਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਦੁਖ ਸਹਾਿਹ ॥ 
They have no worry of the devil of death; they do not suffer. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਿਹ ॥੩॥ 
O Nanak, the guru-willed rise and merge with true guru’s 
teachings. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਿਪ ਅਿਲਪਤੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਹੋਿਰ ਧੰਧੈ ਸਿਭ ਧਾਵਿਹ ॥ 
God remains detached forever; all others engage in worldly 
affairs. 
ਆਿਪ ਿਨਹਚਲੁ ਅਚਲੁ ਹੈ ਹੋਿਰ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ॥ 
He is unchanging and unmoving; the others continue coming 
and going. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Reciting His name all the time, the guru-willed attains 
happiness. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਵਿਹ ॥ 
He attains his destiny and merges in true God by praising Him. 
ਸਚਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥ 
God is profound and unfathomable; He is realized through 
guru’s teachings. ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ॥ 
Recite God’s name; he pervades all. 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੋ ਬੁਝੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸਚੁ ॥ 
O Nanak, who realizes His command; obtains the true reward; 
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਿਫਰੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਚੁ  
He keeps telling tell tales but does not realize the real 
command. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ ਿਵਣੁ ਮੰਨੇ ਕਚੁ ਿਨਕਚੁ ॥੧॥ 
O Nanak, one who obeys God’s will is His devotee; 
 without obeying he is really false. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਮਨਮੁਖ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣਨੀ ਓਨਾ ਅੰਦਿਰ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 
The self-willed cannot say this; they are filled with lust, anger 
and pride. 
ਓਇ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਉਨ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥ 



They do not know right or wrong; they are filled with useless 
greed. 
ਓਇ ਆਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਿਹ ਗਲਾ ਕਰਿਹ ਓਨਾ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ ॥ 
They talk their self-interest. They are killed by the devil of 
death. 
ਅਗੈ ਦਰਗਹ ਲੇਖੈ ਮੰਿਗਐ ਮਾਿਰ ਖੁਆਰੁ ਕੀਚਿਹ ਕੂਿੜਆਰ ॥ 
The account is asked for in God’s court; the false are beaten 
and disgraced. 
ਏਹ ਕੂੜੈ ਕੀ ਮਲੁ ਿਕਉ ਉਤਰੈ ਕੋਈ ਕਢਹੁ ਇਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
How can the filth of falsehood be washed off? Can anyone 
think about it? 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਏ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਕਟਣਹਾਰੁ ॥ 
Meet the guru and recite God’s name the destroyer of sins. 
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਸਿਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ 
Those who recite and worship God’s name; bow in respect to 
them O people; 
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ਮਲੁ ਕੂੜੀ ਨਾਿਮ ਉਤਾਰੀਅਨੁ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਸਿਚਆਰੁ ॥ 
God’s name washes away the filth of falsehood; reciting name 
makes truthful. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਦੇ ਏਿਹ ਚਲਤ ਹਿਹ ਸੋ ਜੀਵਉ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
O servant Nanak, one who has this virtue; the bestowal lives 
forever. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਨਾਿਹ ਿਕਸੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਈਐ  
No one is as great a giver as You are; who can I tell this? 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇ ਿਜਥਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥ 
He is realized by guru’s grace and the ego departs. 
ਰਸ ਕਸ ਸਾਦਾ ਬਾਹਰਾ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈਐ ॥ 
You are beyond sweet and sour tastes; true is Your greatness. 
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਦੇਇ ਆਿਪ ਲਏ ਿਮਲਾਈਐ ॥ 
Whoever He blesses obtains it and unites with God. 
ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਰਿਖਓਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਿਪਆਈ ॥੯॥ 
The nectar is in the body; only a few drink it by His grace. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਿਨ ॥ 
The stories of ancestors are told by the children. 
ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਿਨ ਲੈਿਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਿਨ ॥ 
They accept what is pleasing to the guru and act accordingly. 



ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਿਬਆਸ ਸੁਕ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਕਰੇਿਨ ॥ 
Go and consult the Simritees, the Shaastras, the writings of 
Vyaas, 
 Sukhdey, Naarad, and all those who preach to the world. 
ਸਚੈ ਲਾਏ ਸਿਚ ਲਗੇ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇਿਨ ॥ 
Those, whom God attaches, are attached to the truth;  
they contemplate the true name forever. 
ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਭਏ ਿਜ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇਿਨ ॥੧॥ 
O Nanak, their coming into the world is approved; 
 they redeem all their ancestors. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਗੁਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਿਸਖ ਭੀ ਅਧੇੰ ਕਰਮ ਕਰੇਿਨ ॥ 
The disciples of an ignorant guru are also ignorant. 
ਓਇ ਭਾਣੈ ਚਲਿਨ ਆਪਣੈ ਿਨਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਬੋਲੇਿਨ  
They follow their will and talk false all the time. 
ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇਿਨ ॥ 
They practice falsehood and deception and endlessly slander 
others. 
ਓਇ ਆਿਪ ਡੁਬੇ ਪਰ ਿਨੰਦਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇਿਨ ॥ 
Slandering others, they drown and drown their entire dynasty 
as well. 
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਓਇ ਲਾਏ ਿਤਤੁ ਲਗੇ ਉਇ ਬਪੁੜੇ ਿਕਆ ਕਰੇਿਨ ॥੨॥ 
O Nanak, they do what they are made to do; what can they 
do? ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਿਰ ਰਖਦਾ ਜੇਤੀ ਿਸਸਿਟ ਸਭ ਕੀਤੀ ॥ 
He keeps everything under His control; the entire universe. 
ਇਿਕ ਕੂਿੜ ਕੁਸਿਤ ਲਾਇਅਨੁ ਮਨਮੁਖ ਿਵਗੂਤੀ  
He puts some to do ill deeds; the self-willed are robbed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਅੰਦਿਰ ਹਿਰ ਪਰ੍ੀਤੀ  
The guru-willed recite God all the time with love. 
ਿਜਨ ਕਉ ਪੋਤੈ ਪੰੁਨੁ ਹੈ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਵਾਿਤ ਿਸਪੀਤੀ ॥ 
Those bestowed with the treasure of virtues sing God’s 
praises. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਚੁ ਿਸਫਿਤ ਸਨਾਈ ॥੧੦॥ 
O Nanak, recite God’s name worthy of praising. ||10|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਤੀ ਪਾਪੁ ਕਿਰ ਸਤੁ ਕਮਾਿਹ ॥ 
After committing sins if one does a truthful deed; 



ਗੁਰ ਦੀਿਖਆ ਘਿਰ ਦੇਵਣ ਜਾਿਹ ॥ 
The guru goes to his home to offer wisdom. 
ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਿਟਐ ਭਾਉ ॥ 
The woman and men earn the benefit. 
ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ ॥ 
Whether they come or go; 
ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 
No one obeys the Shaastras or the Vedas. 
ਆਪੋ ਆਪੈ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥ 
Everyone worships himself. 
ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਿਨਆਇ ॥ 
Becoming judges, they sit and administer justice. 
ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ॥ 
They count beeds of rosary and say God; 
ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ ॥ 
They accept bribes, and block justice. 
ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਤਾ ਪਿੜ ਸੁਣਾਏ ॥ 
If someone asks, they read from their books and tell. 
ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ੍ੁ ਕਿਨ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਹ ॥ 
The Muslim scriptures are in their ears and in their hearts. 
ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਿਹ ਚਾੜੀ ਖਾਿਹ ॥ 
They take bribe and rob people. 
ਚਉਕਾ ਦੇ ਕੈ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥    
They paint the kitchen and say that  it has become sacred. 
ਐਸਾ ਿਹੰਦੂ ਵੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥ 
That is what the Hindus do; 
ਜੋਗੀ ਿਗਰਹੀ ਜਟਾ ਿਬਭੂਤ ॥ 
A house holder calls him a yogi by matting his hair and 
applying ashes on his body. 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਰੋਵਿਹ ਪੂਤ ॥ 
He walks back and forth. 
ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਗਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
He does not attain Yoga - he has lost his way. 
ਿਕਤੁ ਕਾਰਿਣ ਿਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ 
Why does he apply ashes to his body? 
ਨਾਨਕ ਕਿਲ ਕਾ ਏਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
O Nanak, this is the order of today’s age (kal yug). 
ਆਪੇ ਆਖਣੁ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥ 
Everyone says that he knows it. ||1|| 



ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਹੰਦੂ ਕੈ ਘਿਰ ਿਹੰਦੂ ਆਵੈ ॥ 
The Hindu comes to Hindu’s house. 
ਸੂਤੁ ਜਨੇਊ ਪਿੜ ਗਿਲ ਪਾਵੈ ॥ 
He puts the sacred thread around his neck and reads the 
scriptures. 
ਸੂਤੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਿਰਆਈ ॥ 
He wears the sacred thread and does bad deeds. 
ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
His cleansings and washings go waste. 
ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਕਰੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The Muslim glorifies his own faith. 
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ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਪੀਰੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Without the guru or a spiritual teacher, no one attains 
anything. 
ਰਾਹੁ ਦਸਾਇ ਓਥੈ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 
They may be shown the way, but only a few go there. 
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਿਭਸਿਤ ਨ ਪਾਇ ॥ 
Without doing good deeds, no one goes to heaven. 
ਜੋਗੀ ਕੈ ਘਿਰ ਜੁਗਿਤ ਦਸਾਈ ॥ 
The way of Yoga is preached in  Yogi’s monastery. 
ਿਤਤੁ ਕਾਰਿਣ ਕਿਨ ਮੁੰਦਰ੍ ਾ ਪਾਈ ॥ 
Because of that they wear ear-rings. 
ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਪਾਇ ਿਫਰੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Wearing ear-rings, they wander around the world. 
ਿਜਥੈ ਿਕਥੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 
The Creator is everywhere. 
ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਵਾਟਾਊ ॥ 
There are as many wanderers as there are beings. 
ਚੀਰੀ ਆਈ ਿਢਲ ਨ ਕਾਊ ॥ 
When one’s death warrant is issued, there is no delay. 
ਏਥੈ ਜਾਣੈ ਸੁ ਜਾਇ ਿਸਞਾਣੈ ॥ 
They are identified here as well in the next world. 
ਹੋਰੁ ਫਕੜੁ ਿਹੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ॥ 
They are poor ignorant, whether Hindus or Muslims. 
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਿਰ ਲੇਖਾ ਹੋਇ ॥ 
Everyone’s account is read in the court of the Lord; 
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 



Without good deeds no one attains salvation. 
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
Only a few know the truth. 
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak; they are not questioned in God’s court. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਆਖੀਐ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੁ ॥ 
The fortress of the body is the place of worship of God. 
ਅੰਦਿਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੜੁ  
The rubies and gems are inside O guru-willed recite God’s 
name; 
ਹਿਰ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸਰੀਰੁ ਅਿਤ ਸੋਹਣਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜੁ ॥ 
The body, God’s temple is beautiful; recite God’s name O 
mortal. 
ਮਨਮੁਖ ਆਿਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਨਤ ਕੜੁ ॥ 
The self-willed ruin them; they boil in worldly wealth forever. 
ਸਭਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੧੧॥ 
One God is the master of all; with good luck, He is realized. 
||11|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla:     
ਨਾ ਸਿਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਿਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਿਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਿਫਰਿਹ ॥ 
Truth is not found by pleasure or pain; or swimming in water 
like animals. 
ਨਾ ਸਿਤ ਮੰੂਡ ਮੁਡਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਿਤ ਪਿੜਆ ਦੇਸ ਿਫਰਿਹ ॥ 
Truth is not found by shaving head or reading or wandering all 
over. 
ਨਾ ਸਿਤ ਰੁਖੀ ਿਬਰਖੀ ਪਥਰ ਆਪੁ ਤਛਾਵਿਹ ਦੁਖ ਸਹਿਹ ॥ 
Truth is no found on trees stones. They suffer pain by being 
scraped. 
ਨਾ ਸਿਤ ਹਸਤੀ ਬਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਿਤ ਗਾਈ ਘਾਹੁ ਚਰਿਹ ॥ 
Truth is not found by chaining the elephants or grazing the 
cows. 
ਿਜਸੁ ਹਿਥ ਿਸਿਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਿਤਸੁ ਆਇ ਿਮਲੈ ॥ 
He, who has the power, bestows it; whom He bestows gets it. 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ਿਜਸੁ ਘਟ ਭੀਤਿਰ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ॥ 
O Nanak, he who enshrines guru’s teachings in the mind 
obtains honor. 
ਸਿਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ ਅੰਦਿਰ ਿਜਸਿਹ ਖੁਆਈ ਿਤਸੁ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ॥ 
God says, all hearts are mine, and I am in all hearts. Who can 



tell the confused? 
ਿਜਸਿਹ ਿਦਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਿਤਸਿਹ ਭੁਲਾਵੈ ਕਉਣੁ  
Who can confuse him; who has been shown the way? 
ਿਜਸਿਹ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਿਸਿਰ ਿਤਸਿਹ ਿਦਖਾਵੈ ਕਉਣੁ ॥੧॥ 
One who lost the way, who can guide him? ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਜੋ ਿਨਗਰ੍ਹੁ ਕਰੈ ॥ 
He is a real householder, who controls his passions 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਿਖਆ ਕਰੈ ॥ 
He begs for meditation, austerity and self-discipline. 
ਪੰੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰੁ ॥ 
He gives donations; 
ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥ 
Such a householder is as pure as the water of the Ganges. 
ਬੋਲੈ ਈਸਰੁ ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
Recites God the embodiment of truth; 
ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੨॥ 
The supreme Lord has no shape or form. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸੋ ਅਉਧੂਤੀ ਜੋ ਧੂਪੈ ਆਪੁ ॥ 
He is a detached hermit, who burns away his ego. 
ਿਭਿਖਆ ਭੋਜਨੁ ਕਰੈ ਸੰਤਾਪੁ ॥ 
He begs for eliminating the worries. 
ਅਉਹਠ ਪਟਣ ਮਿਹ ਭੀਿਖਆ ਕਰੈ ॥ 
In his heart, he begs for awns. 
ਸੋ ਅਉਧੂਤੀ ਿਸਵ ਪੁਿਰ ਚੜੈ ॥ 
Such a devotee climbs to the city of God. 
ਬੋਲੈ ਗੋਰਖੁ ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
Says Gorakh Naath; God is the embodiment of truth. 
ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੩॥ 
The supreme Lord has no shape or form. ||3|| 
ਮ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਿਜ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸੁ ॥ 
He is a renounce who practices renunciation. 
ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਿਨਰੰਜਨ ਵਾਸੁ ॥ 
He sees the formless God here and the next world; 
ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਿਢ ॥ 
He makes a connection between the sun and the moon. 
ਿਤਸੁ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ 



Nothing obstructs such a renounce. 
ਬੋਲੈ ਗੋਪੀ ਚੰਦੁ ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
Says Gopi chand; God is the embodiment of truth; 
ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੪॥ 
The supreme Lord has no shape or form. ||4|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla:   
ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਿਜ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ॥ 
He who pretends to cleanse his body is a pretender. 
ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਿਨ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਰਜਾਲੇ ॥ 
He burns his inner fire on God. 
ਸੁਪਨੈ ਿਬੰਦੁ ਨ ਦੇਈ ਝਰਣਾ ॥ 
He does not waste his celibacy even in a dream. 
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ਿਤਸੁ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ॥ 
Such a pretender does not grow old or die. 
ਬੋਲੈ ਚਰਪਟੁ ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
Says Charpat, God is the embodiment of truth; 
ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੫॥ 
The supreme Lord has no shape or form. ||5|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਿਜ ਉਲਟੇ ਬਰ੍ਹਮੁ ॥ 
He is a renounce, who turns to God. 
ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਰੋਪੈ ਥੰਮੁ ॥ 
He supports the universe through his mind; 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਅੰਤਿਰ ਰਹੈ ਿਧਆਿਨ ॥ 
He always contemplates in the mind. 
ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤ ਸਮਾਿਨ ॥ 
Such a renounce is just like the true Lord. 
ਬੋਲੈ ਭਰਥਿਰ ਸਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
Says Bharthari, God is the embodiment of truth; 
ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਹ ਰੇਖ ਨ ਰਪੁੂ ॥੬॥ 
The supreme Lord has no shape or form. ||6|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਿਕਉ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਿਕਉ ਜੀਵੈ ਜੁਗਿਤ ॥ 
How is evil eradicated? How can the true way of life be found? 
ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਿਕਆ ਖਾਜੈ ਭੁਗਿਤ ॥ 
What is the use of piercing the ears, or begging for food? 
ਆਸਿਤ ਨਾਸਿਤ ਏਕੋ ਨਾਉ ॥ 
Existence or non-existing is the same. 



ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਿਜਤੁ ਰਹੈ ਿਹਆਉ ॥ 
What is that Word, which controls the mind? 
ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਿਰ ਸਹੈ ॥ 
When you look alike upon sunshine and shade; 
ਤਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੁਰੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥ 
Says Nanak, what the guru said. 
ਿਛਅ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਿਹ ਪੂਤ ॥ 
The students follow the six systems. 
ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾ ਅਉਧੂਤ ॥ 
They are neither worldly people, nor renunciates. 
ਿਨਰੰਕਾਿਰ ਜੋ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 
One who remains absorbed in the formless Lord 
ਕਾਹੇ ਭੀਿਖਆ ਮੰਗਿਣ ਜਾਇ ॥੭॥ 
Why should he go begging? ||7|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਿਜਥਹੁ ਹਿਰ ਜਾਤਾ 
 Where we realize God is the real place of worship; 
ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 
Attained human life through guru`s teachings by God`s grace. 
ਬਾਹਿਰ ਮੂਿਲ ਨ ਖੋਜੀਐ ਘਰ ਮਾਿਹ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
Don’t look outside; the architect of destiny is inside. 
ਮਨਮੁਖ ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 
The self-willed does not know where God lives; he wastes 
away his life. 
ਸਭ ਮਿਹ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੧੨॥ 
God pervades all; he is realized through guru`s teaching. ||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਣਾ ॥ 
The fool listens to the fool. 
ਮੂਰਖ ਕੇ ਿਕਆ ਲਖਣ ਹੈ ਿਕਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਣਾ ॥ 
What are the signs of a fool? What does the fool do? 
ਮੂਰਖੁ ਓਹੁ ਿਜ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਣਾ ॥ 
He who is engrossed in ego is a fool. 
ਏਤੁ ਕਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਦੁਖ ਹੀ ਮਿਹ ਰਹਣਾ ॥ 
His actions always bring pain; he lives in pain. 
ਅਿਤ ਿਪਆਰਾ ਪਵੈ ਖੂਿਹ ਿਕਹੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣਾ  
Doing so; such a person goes to hell; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਓਸੁ ਅਿਲਪਤੋ ਰਹਣਾ ॥ 
The guru-willed contemplates and remains detached. 



ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਆਿਪ ਉਧਰੈ ਓਸੁ ਿਪਛੈ ਡੁਬਦੇ ਭੀ ਤਰਣਾ ॥ 
Reciting God he attains salvation. Even the drowned swims 
across following him; 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਦੇਇ ਸੁ ਸਹਣਾ ॥੧॥ 
O Nanak, he acts in accordance with God`s will; he accepts 
what he gets; ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਿਸਖ ਸਹੀ ॥ 
Says Nanak; listen to the truth O mind;  
ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਿਢ ਵਹੀ ॥ 
God will ask for your account; He has opened the account 
book. 
ਤਲਬਾ ਪਉਸਿਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਿਜਨਾ ਰਹੀ ॥ 
Those rebels who have unpaid accounts shall be singled out. 
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਈ ॥ 
The devil of death will come and arrest you. 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ ॥ 
You cannot run; he puts the tight chain in your neck. 
ਕੂੜ ਿਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਿਕ ਸਿਚ ਰਹੀ ॥੨॥ 
Falsehood will end, O Nanak, and truth will prevail in the end. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਿਰ ਕਾ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭੁ ਆਪੈ ॥ 
Everyone belongs to God; He is omnipresent. 
ਹਿਰ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਪੈ  
Lord’s value cannot be estimated; nothing can be said about it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਰਾਪੈ ॥ 
Praise Him by guru`s grace and worship him with love. 
ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਵਾਪੈ  
The mind and body are rejuvenated, and ego eradicated. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹਿਰ ਕਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧੩॥ 
Everything is God`s play; only a few guru-willed realize Him. 
||13|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ੍ੁ ਰੋਆਇਆ ॥ 
Giving millions of awns Indra still cried. 
ਪਰਸ ਰਾਮੁ ਰੋਵੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥ 
Paras Raam returned home crying. 
ਅਜੈ ਸੁ ਰੋਵੈ ਭੀਿਖਆ ਖਾਇ ॥ 



Ajai cried when he had to beg; 
ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 
Such punishment is received in the court of the Lord. 
ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ ਿਨਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ 
Raam Chander wept when he was sent into exile; 
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ਸੀਤਾ ਲਖਮਣੁ ਿਵਛੁਿੜ ਗਇਆ ॥ 
He separated from Sita and Lakhshman. 
ਰੋਵੈ ਦਹਿਸਰੁ ਲੰਕ ਗਵਾਇ ॥ 
The ten-headed Raawan wept when he lost Lanka; 
ਿਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡਉਰੂ ਵਾਇ ॥ 
He brought Sita with the beating of drums. 
ਰੋਵਿਹ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ॥ 
The Paandavas became laborers and wept; 
ਿਜਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਤ ਹਦੂਿਰ ॥ 
They had the prophet living close by; 
ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੁਇ ਗਇਆ ॥ 
Janmayjaa wept, that he had lost his way. 
ਏਕੀ ਕਾਰਿਣ ਪਾਪੀ ਭਇਆ ॥ 
One mistake; he became a sinner. 
ਰੋਵਿਹ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ॥ 
The scholars, seekers and spiritual teachers weep; 
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਮਤੁ ਲਾਗੈ ਭੀੜ ॥ 
At the last moment, may they suffer in pain. 
ਰੋਵਿਹ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ॥ 
The kings weep piercing their ears; 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮਾਗਿਹ ਭੀਿਖਆ ਜਾਇ ॥ 
They go begging from house to house. 
ਰੋਵਿਹ ਿਕਰਪਨ ਸੰਚਿਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ 
The miser cries when he loses his collected wealth. 
ਪੰਿਡਤ ਰੋਵਿਹ ਿਗਆਨੁ ਗਵਾਇ ॥ 
The scholars cry without divine knowledge. 
ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਿਹ ਭਤਾਰੁ ॥ 
The young woman weeps because she has no husband. 
ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
O Nanak, the whole world is suffering. 
ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਿਜਿਣ ਜਾਇ ॥    
He who believes in Lord’s name is the winner. 
ਅਉਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥੧॥ 



No other action attains anything. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਮੰਿਨਐ ਅਵਿਰ ਕਾਰਾ ਸਿਭ ਬਾਿਦ ॥ 
Meditation, austerity and everything come through 
 belief in Lord’s name. All other actions are useless. 
ਨਾਨਕ ਮੰਿਨਆ ਮੰਨੀਐ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥੨॥ 
O Nanak, the mind realizes God through guru`s teachings. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਧੁਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ  
The union of the body and the soul is pre-ordained by the 
Creator. 
ਸਭ ਮਿਹ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ॥ 
He is hidden, yet pervading all. He is revealed to the guru-
willed. 
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਗੁਣ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥ 
He sings God`s praises and speaks virtues and merges in 
virtues. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
True is the true sermon; it unites one with God. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ॥੧੪॥ 
He is everything; He bestows honor. ||14|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਇ ॥ 
O Nanak, the blind goes to appraise jewels. 
ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਆਵੈ ਆਪੁ ਲਖਾਇ ॥੧॥ 
He does not know what jewels are; it is written in his destiny. 
||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਰਤਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ ਰਤਨੀ ਖੋਲੀ ਆਇ ॥ 
The jeweler opens the secret pouch  of jewels. 
ਵਖਰ ਤੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਦੁਹਾ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥ 
The merchandise and the merchant are merged together. 
ਿਜਨ ਗੁਣੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਵਣਜਿਹ ਸੇਇ  
O Nanak, only the knowledgeable deal in jewels. 
ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਵਤਿਹ ਲੋਇ ॥੨॥ 
One without light the blind cannot appraise jewel; ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਦਸਵੈ ਗੁਪਤੁ ਰਖੀਜੈ ॥ 
The fortress of body has nine gates; the tenth gate is kept 



hidden. 
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਖੁਲੀਜੈ ॥ 
The rigid door of mind does not open; it opens with guru`s 
teachings. 
ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਿਨ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਣੀਜੈ  
The infinite divine music plays listening to guru`s teachings. 
ਿਤਤੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਚਾਨਣਾ ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਿਮਲੀਜੈ  
Reciting God enlightens the devotees. 
ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਿਜਿਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥੧੫॥ 
He, who created the creation, abides in all. ||15|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਿਹ ਦਿਸਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥ 
The blind follows the blind. 
ਹੋਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਿਕਉ ਉਝਿੜ ਪਾਇ ॥ 
O Nanak, why should he get lost if he can see? 
ਅੰਧੇ ਏਿਹ ਨ ਆਖੀਅਿਨ ਿਜਨ ਮੁਿਖ ਲੋਇਣ ਨਾਿਹ ॥ 
Those without eyes are not the only blind? 
ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ ਜਾਿਹ ॥੧॥ 
O Nanak; those who forget God are the real blind; ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਸਾਿਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇ ॥ 
Whom Lord made blind - Lord can make him see again. 
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਜੇ ਸਉ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥ 
He only gets what he earns; you may say anything. 
ਿਜਥੈ ਸੁ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤਉ ਜਾਿਣ  
Where the real thing is not seen, he who creates it knows it. 
ਨਾਨਕ ਗਾਹਕੁ ਿਕਉ ਲਏ ਸਕੈ ਨ ਵਸਤੁ ਪਛਾਿਣ ॥੨॥ 
O Nanak, if customer does not know the merchandise; why 
should he buy it? ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੨ ॥ Second Mahalla: 
ਸੋ ਿਕਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀਐ ਿਜ ਹੁਕਮਹੁ ਅੰਧਾ ਹੋਇ  
He who is blind by God’s command; why do we call him blind? 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥ 
O Nanak, one who does not understand God’s command is 
the real blind; ||3|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਗੜੁ ਕੋਟੁ ਹੈ ਸਿਭ ਿਦਸੰਤਰ ਦੇਸਾ ॥ 
There is a fort in the body everywhere. 



ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਅਨੁ ਸਭ ਮਿਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥ 
God sits in trance there in everyone. 
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਿਪ ਗੁਪਤੁ ਰਖੇਸਾ  
He created the creation and hides in all. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਸਚੁ ਪਰਗਟੀਏਸਾ ॥ 
Serving the guru, the Lord is revealed. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੧੬॥ 
Everything is true; it is realized through the guru; ||16|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਾਵਣੁ ਰਾਿਤ ਅਹਾੜੁ ਿਦਹੁ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਦੁਇ ਖੇਤ  
Like the night in the month of Saawan and day in the month 
 of Ahaadh, are lust and anger the two fields.     
ਲਬੁ ਵਤਰ੍ ਦਰੋਗੁ ਬੀਉ ਹਾਲੀ ਰਾਹਕੁ ਹੇਤ ॥ 
Greed prepares the soil, sows seeds of falsehood; attachment  
and love are the farmer and hired hand. 
ਹਲੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿਵਕਾਰ ਮਣ ਹੁਕਮੀ ਖਟੇ ਖਾਇ ॥ 
He sows and contemplates falsehood; he earns and eats it by 
God’s command. 
ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਮੰਿਗਐ ਅਉਤੁ ਜਣੇਦਾ ਜਾਇ ॥੧॥ 
O Nanak, when his account is opened; the widower goes 
without children. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਭਉ ਭੁਇ ਪਿਵਤੁ ਪਾਣੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਬਲੇਦ ॥ 
Make God’s love the farm, purity the water, truth and 
contentment the oxen; 
ਹਲੁ ਹਲੇਮੀ ਹਾਲੀ ਿਚਤੁ ਚੇਤਾ ਵਤਰ੍ ਵਖਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥ 
Humility the plow, mind the plowman, missing God the 
 preparation of land and union with God the time to seed; 
ਨਾਉ ਬੀਜੁ ਬਖਸੀਸ ਬੋਹਲ ਦੁਨੀਆ ਸਗਲ ਦਰੋਗ ॥ 
Seed God’s name and obtain His blessing; the world is false. 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਜਾਵਿਹ ਸਗਲ ਿਵਜੋਗ ॥੨॥ 
O Nanak, if God bestows his blessing; all sorrows go away. 
||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਮਨਮੁਿਖ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬੋਲੈ ॥ 
The self-willed is filled with worldly attachments and dwells in 
duality. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹੈ ਿਨਤ ਨੀਰੁ ਿਵਰੋਲੈ ॥ 
Deluded in duality is ever painful; he churns water instead of 



milk. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮਿਥ ਤਤੁ ਕਢੋਲੈ ॥ 
The guru-willed recite God and find the essence of reality. 
ਅੰਤਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਹਿਰ ਲਧਾ ਟੋਲੈ  
He is enlightened inside and finds God. 
ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਦਾ ਿਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੭॥ 
God leads them to doubt; what can they do? ||17|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੨ ॥ Hymn, Second Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਿਚੰਤਾ ਮਿਤ ਕਰਹੁ ਿਚੰਤਾ ਿਤਸ ਹੀ ਹੇਇ  
O Nanak, don’t worry; God worries about you. 
ਜਲ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਿਤਨਾ ਿਭ ਰੋਜੀ ਦੇਇ  
He created the creatures in water and He gives them food. 
ਓਥੈ ਹਟੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾ ਕੋ ਿਕਰਸ ਕਰੇਇ ॥ 
There are no shops and no one farms there. 
ਸਉਦਾ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨ ਦੇਇ ॥ 
Nothing transacted there, and no one buys or sells. 
ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰੁ ਜੀਅ ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਰੇਇ ॥ 
Animals eat animals; this is what God made their food? 
ਿਵਿਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਿਤਨਾ ਿਭ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ 
He created them in the oceans and provides for them as well. 
ਨਾਨਕ ਿਚੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ ਿਚੰਤਾ ਿਤਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥੧॥ 
O Nanak, don’t worry; God worries for you. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਮਛੁਲੀ ਝੀਵਰੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਾਲੁ  
O Nanak, this soul is the fish, and death is the hungry 
fisherman. 
ਮਨੂਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ ਪੜੈ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥ 
The blind mind does not think of this. Suddenly he is caught in 
the net. 
ਨਾਨਕ ਿਚਤੁ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਿਚੰਤਾ ਬਧਾ ਜਾਇ ॥ 
O Nanak, mind is ignorant; it departs caught in worry. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥ 
But if God bestows His grace; He unites us with Him. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਤਾ  
Those who drink God’s sublime essence become true forever. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਕੀਤਾ ॥ 
God abides in their mind; they bought the truth. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਹੈ ਵਡਭਾਗੀ ਲੀਤਾ ॥ 



Everything is in the mind; the fortunate realize it. 
ਅੰਤਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਮਿਰ ਗਈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ  
Singing God’s praises the greed is eliminated. 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥੧੮॥ 
He unites with Him by His grace. ||18|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਵੇਿਲ ਿਪੰਞਾਇਆ ਕਿਤ ਵੁਣਾਇਆ ॥ 
The cotton is ginned, woven and spun; 
ਕਿਟ ਕੁਿਟ ਕਿਰ ਖੁਿੰਬ ਚੜਾਇਆ ॥ 
The cloth is spun washed and bleached. 
ਲੋਹਾ ਵਢੇ ਦਰਜੀ ਪਾੜੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵੈ ॥ 
The tailor cuts it with scissors and sews with needle and 
thread. 
ਇਉ ਪਿਤ ਪਾਟੀ ਿਸਫਤੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵੈ ॥ 
Same way the disgraced attains honor praising God O Nanak 
and lives this way. 
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪਾਟੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਗੰਢੈ ॥ 
Becoming old the clothes get torn and stitched with needle and 
thread. 
ਮਾਹੁ ਪਖੁ ਿਕਹੁ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਿਕਛੁ ਹੰਢੈ ॥ 
It does not last for a month or a week. It barely lasts for 
moment. 
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ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ॥ 
Truth does not get old, is not sewn or torn; 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੋ ਸਚਾ ਿਤਚਰੁ ਜਾਪੀ ਜਾਪੈ ॥੧॥ 
O Nanak, God is ever true. He is realized reciting His name; 
||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥ 
Truth are the teeth and truth is the food. 
ਘਾੜਤ ਿਤਸ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥ 
Its workmanship is incomparable and beyond comprehension. 
ਸਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥ 
It is sharpened on the grindstone of guru’s teachings. 
ਗੁਣ ਕੀ ਥੇਕੈ ਿਵਿਚ ਸਮਾਇ ॥ 
It merges in guru’s scabbard. 
ਿਤਸ ਦਾ ਕੁਠਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ॥ 
If the scholar is killed with that; 



ਲੋਹੂ ਲਬੁ ਿਨਕਥਾ ਵੇਖੁ ॥ 
Then the blood of greed will spill out. 
ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੈ ਹਿਕ ਜਾਇ ॥ 
One, who dies this way, obtains justice. 
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਦੀਦਾਿਰ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
O Nanak; he visualizes God and merges with Him. ||2|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਕਮਿਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰੁ ॥ 
A beautiful dagger hangs by the waist and beautiful is the 
rider. 
ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤੁ ਿਸਿਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥ 
O Nanak; do not be proud; you may fall with head down. ||3|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਲੈ ॥ 
The guru-willed follows devotee’s company. 
ਸਚੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸੇ ਸਚੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥ 
They recite God and become truthful and carry Godliness to 
spend. 
ਭਗਤ ਸੋਹਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ਗੁਰਮਿਤ ਅਚਲੈ ॥ 
The devotees look beautiful, singing God’s praises through 
guru’s teaching. 
ਰਤਨ ਬੀਚਾਰੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਲੈ ॥ 
The priceless jewel enshrines in the mind through guru’s 
teaching. 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ॥੧੯॥ 
He unites in His Union; and grants honor by His grace. ||19|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Hymn, Third Mahalla: 
ਆਸਾ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਕੋਇ ਿਨਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥ 
Everyone is filled with hope; hardly anyone is free of hope. 
ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਿਰ ਜੀਿਵਆ ਸਿਹਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥ 
O Nanak; he who dies while living; his coming here is 
worthwhile. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੩ ॥ Third Mahalla: 
ਨਾ ਿਕਛੁ ਆਸਾ ਹਿਥ ਹੈ ਕੇਉ ਿਨਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥ 
Nothing is in the hands of hope. How can one become free of 
hope? 
ਿਕਆ ਕਰੇ ਏਹ ਬਪੁੜੀ ਜਾਂ ਭੋਲਾਏ ਸੋਇ ॥੨॥ 
What can the poor do? When God leads him to it? ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 



ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ॥ 
Cursed is the life in this world, without the true Name. 
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਿਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨੁ ॥ 
God is the great giver. His wealth is permanent forever. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਆਰਾਧੇ ਿਨਰਮਲੁ ਸੋਇ ਜਨੁ ॥ 
He who recites God with every breath becomes pure. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮੁ ਰਸਨਾ ਏਕੁ ਭਨੁ ॥ 
The inner-knower Lord is infinite; this tongue is one to recite 
Him. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਿਤ ਨਾਨਕੁ ਬਿਲ ਜਾਈ ॥੨੦॥ 
He is all-pervading. Nanak is a sacrifice to Him. ||20|| 
ਸਲੋਕੁ ਮ  ੧ ॥ Hymn, First Mahalla: 
ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥ 
The union between the lake and swan is pre-ordained; it is 
God’s will. 
ਸਰਵਰ ਅੰਦਿਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ  
The pearls are in this lake; they are the food of the swans. 
ਬਗੁਲਾ ਕਾਗੁ ਨ ਰਹਈ ਸਰਵਿਰ ਜੇ ਹੋਵੈ ਅਿਤ ਿਸਆਣਾ ॥ 
The cranes and crow will not stay at the lake if they are smart. 
ਓਨਾ ਿਰਜਕੁ ਨ ਪਇਓ ਓਥੈ ਓਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ ॥ 
They do not have food there; their food is different. 
ਸਿਚ ਕਮਾਣੈ ਸਚੋ ਪਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ ॥ 
Practicing truth obtain truth, practice false obtain false. 
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੌ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ ॥੧॥ 
O Nanak, those with pre-ordained destiny meet the guru. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੧ ॥ First Mahalla: 
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਉਜਲਾ ਜੇ ਕੋ ਿਚਿਤ ਕਰੇਇ ॥ 
My Lord makes you pure if you miss Him devotionally. 
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੋ ਦੇਇ ॥ 
O Nanak, serve Him, who gives forever. 
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਦੁਖੁ ਜਾਇ  
O Nanak, serve Him; by serving Him, sorrow is dispelled. 
ਅਵਗੁਣ ਵੰਞਿਨ ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਮਿਨ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਆਇ ॥੨॥ 
Demerits vanish, merits take their place; peace comes to dwell 
in the mind. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਆਿਪ ਤਾੜੀ ਲਾਈਅਨੁ  
He is all-pervading; He sits in a trance. 
ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸਦਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਤੀਆਈਅਨੁ  



He guides the guru-willed and they believe him. 
ਇਿਕ ਆਪੇ ਉਝਿੜ ਪਾਇਅਨੁ ਇਿਕ ਭਗਤੀ ਲਾਇਅਨੁ ॥ 
He causes some to wander in the wild, while he makes others 
to worship Him. 
ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਆਪੇ ਨਾਇ ਲਾਈਅਨੁ ॥ 
Whom He inspires realizes and recites His name. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ 
O Nanak, recite God’s name; it is a great honor. ||21||1|| 
declaration|| 
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ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ 
Vaar of Raamkalee, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਜੈਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈ ਡੀਠੁ ॥ 
As I heard about the true guru, so I see Him. 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠੁ  
He re-unites the separated with God; He is the lawyer at God’s 
court. 
ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਦਾ ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥ 
He implants the lesson of Lord’s Name and eradicates the 
sickness of ego. 
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਤਨਾ ਿਮਲਾਇਆ ਿਜਨਾ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥ 
O Nanak, those with a pre-ordained destiny meet the guru. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਿਭ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ ਸਿਭ ਵਾਿਦ  
If one is friendly, all are friends; if one is enemy then all are his 
enemies. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਿਲਆ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਬਾਿਦ ॥ 
The perfect guru has shown me that without the name, 
everything is useless. 
ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਭਰਿਮਆ ਜੋ ਲਗੇ ਦੂਜੈ ਸਾਿਦ  
The faithless evil people; attached to other tastes wander 
around. 
ਜਨ ਨਾਨਿਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਬੁਿਝਆ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਿਦ ॥੨॥ 
Servant Nanak realized God, by the grace of the guru. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਾਟੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥਿਟਆ ॥ 



The Creator created the creation. 
ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਟਆ ॥ 
He is the perfect banker and earns His profit. 
ਆਪੇ ਕਿਰ ਪਾਸਾਰੁ ਆਪੇ ਰੰਗ ਰਿਟਆ ॥ 
He created the universe and imbued them with His love. 
ਕੁਦਰਿਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ ਅਲਖ ਬਰ੍ਹਮਿਟਆ ॥ 
The value of God’s creative power cannot be estimated. 
ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਪਰੈ ਪਰਿਟਆ ॥ 
He is inaccessible, unfathomable, endless and the farthest. 
ਆਪੇ ਵਡ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਆਿਪ ਵਜੀਰਿਟਆ ॥ 
He is the great emperor; He is the  minister. 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਮ ਕੇਵਡੁ ਮਿਟਆ ॥ 
No one knows His worth, or the greatness of His resting place. 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਆਿਪ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਿਟਆ ॥੧॥ 
He is our true Lord. He reveals Himself to the guru-willed. ||1|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਸੁਿਣ ਸਜਣ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮੇਿਰਆ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਹੁ ਿਦਖਾਿਲ ॥ 
Listen, O my beloved friend: please take me to the true guru. 
ਹਉ ਿਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਿਨਤ ਿਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਿਲ ॥ 
I offer my mind to him and enshrine him in the mind. 
ਇਕਸੁ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਿਰ   
Those without the guru; their living in the world is useless. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਤਨਾ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਜਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਿਲ ॥੧॥ 
O servant Nanak; those who live with the guru forever are 
united with him. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਮੇਰੈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਚਾ ਿਮਲਣ ਕੀ ਿਕਉ ਪਾਵਾ ਪਰ੍ਭ ਤੋਿਹ ॥ 
I have yearning to meet with you; how can I find You O God? 
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਜੋ ਮੇਲੇ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਮੋਿਹ ॥ 
I will search for a friend, who will unite me with my beloved. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਇ ॥ 
The perfect guru has united me with Him; wherever I look, 
there He is. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ 
Servant Nanak serves that God; there is no other as great as 
He. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਸਾਲਾਹੀਐ ॥ 
He is the great giver; with what mouth can I praise Him? 



ਿਜਸੁ ਰਖੈ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸਮਾਹੀਐ ॥ 
By His grace He protects, preserves and sustains us. 
ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਵਿਸ ਸਭਨਾ ਇਕ ਧਰ ॥ 
No one is under anyone else’s control; He is the support of all. 
ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਿਗ ਦੇ ਕੈ ਆਿਪ ਕਰ ॥ 
He take care all like a child and supports by giving His hand. 
ਕਰਦਾ ਅਨਦ ਿਬਨੋਦ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥    
He stages His happy plays, which no one understands at all. 
ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰਥ ਹਉ ਿਤਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ॥ 
The all-powerful Lord gives His support to all; I admire Him. 
ਗਾਈਐ ਰਾਿਤ ਿਦਨੰਤੁ ਗਾਵਣ ਜੋਿਗਆ ॥ 
Night and day, sing the praises of the one worthy of praise. 
ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ਿਤਨੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਿਗਆ ॥੨॥ 
Those who fall at guru’s feet, enjoy the sublime essence of the 
Lord. ||2|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨੁ ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੰਬੈ ਨਾਿਲ ॥ 
He widened the narrow path and preserves the honor of my 
family. 
ਕਾਰਜ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਸੋ ਪਰ੍ਭ ਸਦਾ ਸਭਾਿਲ  
He resolved all my affairs. I dwell upon God forever. 
ਪਰ੍ਭੁ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕੰਿਠ ਲਾਇਦਾ ਲਹੁੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਿਲ ॥ 
God is my mother and father; He embraces and cherishes me 
like a child. 
ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍ ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ 
O Nanak; all beings are kind to me by God’s grace. ||1|| 
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ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਵਣੁ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਿਜ ਮੰਗਣਾ ਿਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ  
To ask from anyone other than You brings pain and more pain. 
ਦੇਿਹ ਨਾਮੁ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥ 
Please bless me with Your name that I become content and 
eliminate hunger. 
ਗੁਿਰ ਵਣੁ ਿਤਣੁ ਹਿਰਆ ਕੀਿਤਆ ਨਾਨਕ ਿਕਆ ਮਨੁਖ ॥੨॥ 
The guru made woods, meadows green again O Nanak; what 
to say of man? ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ 
Such is that great giver; may I never forget Him from my mind. 



ਘੜੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਚਸਾ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਨਾ ਸਰੈ ॥ 
I cannot survive without Him, for an instant, for a moment, or a 
second. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੰਿਗ ਿਕਆ ਕੋ ਲੁਿਕ ਕਰੈ ॥ 
He is with me inside out; how can I hide! 
ਿਜਸੁ ਪਿਤ ਰਖ ੈਆਿਪ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ 
Whoever he blesses, swims across the world ocean. 
ਭਗਤੁ ਿਗਆਨੀ ਤਪਾ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥ 
Whom God blesses, is a devotee, divine, and disciplined. 
ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਿਜਸ ਨੋ ਬਲੁ ਧਰੈ ॥ 
Whom He blesses is perfect and above all. 
ਿਜਸਿਹ ਜਰਾਏ ਆਿਪ ਸੋਈ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ॥ 
He endures the unendurable; whom the Lord inspires; 
ਿਤਸ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਸਚੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਗੁਰ ਮਿਨ ਧਰੈ ॥੩॥ 
He who enshrines God in the mind obtains the true lesson. ||3|| 
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾਪਤ ਸਭ ਿਤਖ ਜਾਇ ॥ 
Blessed are those beautiful tunes which quench thirst by 
singing. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਜੰਤ ਸੁਹਾਵੜੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਪਦੇ ਨਾਉ  
Blessed are those beautiful guru-willed who recite God’s 
name. 
ਿਜਨੀ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕੁ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਨ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who single-mindedly worship God. 
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿੜ ਹਮ ਬਾਛਦੇ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
I yearn for the dust of their feet; it is obtained by luck. 
ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਗੋਿਵਦ ਕੈ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who are imbued with love of the Lord of the 
universe. 
ਆਖਾ ਿਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਮੇਲਹੁ ਰਾਇ ॥     
I tell them the state of my mind and pray that I unite with my 
beloved. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ  
The perfect guru united me with Him and the pain of birth and 
death ended. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੧॥ 
Servant Nanak found the inaccessible, infinitely beautiful Lord,  
now he does not have to go anywhere else. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 



ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲੁ ਸਾਰੁ  
Blessed is the time, hour, second and the moment. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਿਦਨਸੁ ਸੰਜੋਗੜਾ ਿਜਤੁ ਿਡਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰੁ ॥ 
Blessed is the day, the opportunity, when I saw the guru in 
person. 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ 
My mind’s desires are fulfilled, I found the inaccessible, 
unfathomable Lord. 
ਹਉਮੈ ਤੁਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇਕੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
Ego and worldly attachment is eradicated, only God’s name is 
my resolve. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ਹਿਰ ਉਧਿਰਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 
O servant Nanak; serving God the whole world is saved. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹਣੁ ਭਗਿਤ ਿਵਰਲੇ ਿਦਤੀਅਨੁ ॥ 
Those who praise God are rare in the world. 
ਸਉਪੇ ਿਜਸੁ ਭੰਡਾਰ ਿਫਿਰ ਪੁਛ ਨ ਲੀਤੀਅਨੁ ॥ 
Whoever God blesses the treasure, does not question again. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਸੇ ਰੰਿਗ ਰਿਤਆ ॥ 
Those who are imbued with His love are absorbed in love. 
ਓਨਾ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਇਕਾ ਉਨ ਭਿਤਆ ॥ 
They take the support of one name; One name is their food. 
ਓਨਾ ਿਪਛੈ ਜਗੁ ਭੰੁਚੈ ਭੋਗਈ ॥ 
Following them those who eat that food also are fulfilled. 
ਓਨਾ ਿਪਆਰਾ ਰਬੁ ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ ॥ 
They love God; that is their yoga. 
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਿਤਿਨ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਣਆ  
Those who meet the guru; they realize God. 
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਿਜ ਖਸਮੈ ਭਾਿਣਆ ॥੪॥ 
I admire those who are pleasing to their Lord the master. ||4|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਦੋਸਤੀ ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਰੰਗੁ ॥ 
O God; I am friends with one and I love One Lord. 
ਹਿਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਸਜਣੋ ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਸੰਗੁ ॥ 
The Lord is my only friend and companion O God; 
ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਨਾਿਲ ਮੈ ਗੋਸਟੇ ਮੁਹੁ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨ ਭੰਗੁ  
O God; I consult with one; He never makes me worry. 
ਜਾਣੈ ਿਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਕਦੇ ਨ ਮੋੜੈ ਰੰਗੁ ॥ 
He knows the state of my mind; He never ignores my love. 



ਹਿਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰਥੁ  
He is my only counselor, all-powerful to destroy and create. 
ਹਿਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਿਸਿਰ ਦਾਿਤਆ ਜਗ ਹਥੁ ॥ 
The Lord is my only giver. He places His hand on everyone’s 
head. 
ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਦੀ ਮੈ ਟੇਕ ਹੈ ਜੋ ਿਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ॥ 
I take the support of one Lord; He is powerful of all. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ਮਸਤਿਕ ਧਿਰ ਕੈ ਹਥੁ ॥ 
He united me with the saint guru by placing His hand on my 
forehead. 
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ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਇਆ ਿਜਿਨ ਤਾਿਰਆ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 
The guru united me with the great master; who saved the 
world. 
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥ 
The desires of the mind are fulfilled; I attained Him by pre-
ordained destiny. 
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ ॥੧॥ 
Nanak has obtained the true name; He enjoys it forever. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਮਨਮੁਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 
Friendship with self-willed is for worldly wealth. 
ਵੇਖਿਦਆ ਹੀ ਭਿਜ ਜਾਿਨ ਕਦੇ ਨ ਪਾਇਿਨ ਬੰਧੁ  
They leave you in front of your eyes; they never stand firm. 
ਿਜਚਰੁ ਪੈਨਿਨ ਖਾਵਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਿਤਚਰੁ ਰਖਿਨ ਗੰਢੁ ॥ 
As long as they get food and clothing, they stick around. 
ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਿਕਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਿਤਤੁ ਿਦਿਨ ਬੋਲਿਨ ਗੰਧੁ ॥ 
The day they receive nothing, they start cursing. 
ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ॥ 
The self-willed ignorant do not know the essence of mind! 
They are blind. 
ਕੂੜਾ ਗੰਢੁ ਨ ਚਲਈ ਿਚਕਿੜ ਪਥਰ ਬੰਧੁ ॥ 
The false bonds do not last; it is like stones thrown in the mud. 
ਅੰਧੇ ਆਪੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਫਕੜੁ ਿਪਟਿਨ ਧੰਧੁ ॥ 
The blind do not understand; they are engrossed in false 
worldly entanglements. 
ਝੂਠੈ ਮੋਿਹ ਲਪਟਾਇਆ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਿਬਹੰਧੁ  
Entangled in false attachments, they pass their lives in ego 
and self-conceit. 



ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਪਣੀ ਧੁਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮੁ ਕਰੇਇ ॥ 
Whoever God blesses; does good deeds from destiny. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ॥੨॥ 
O Nanak, those seek guru’s refuge are saved. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸੇਈ ਸਚੁ ਹਾਕੁ ॥ 
Those who are imbued with realizing God, speak the truth. 
ਿਜਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮੁ ਿਕਉ ਲਭੈ ਿਤਨਾ ਖਾਕੁ ॥ 
They realize God why should they go after dirt. 
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰੁ ਹੋਵੈ ਸੰਿਗ ਪਾਕੁ ॥ 
The mind, stained by corruption, becomes pure by associating 
with them. 
ਿਦਸੈ ਸਚਾ ਮਹਲੁ ਖੁਲੈ ਭਰਮ ਤਾਕੁ ॥ 
One finds the destiny and the lock of doubt opens. 
ਿਜਸਿਹ ਿਦਖਾਲੇ ਮਹਲੁ ਿਤਸੁ ਨ ਿਮਲੈ ਧਾਕੁ ॥ 
Whom God bestows salvation; they are not pushed around. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਿਨਹਾਲੁ ਿਬੰਦਕ ਨਦਿਰ ਝਾਕੁ ॥ 
The mind and body become content by His glance of grace. 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਲਾਗੁ  
The priceless treasure is realized following guru’s teachings. 
ਿਤਸੈ ਿਮਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕੁ ਮਸਤਿਕ ਿਜਸੈ ਭਾਗੁ ॥੫॥ 
The fortunate apply the dust of the saints to their forehead. ||5|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ॥ 
O deer-eyed bride, I speak the truth, which shall save you. 
ਸੰੁਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਛਬੀਲੀ ਿਪਰੁ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ॥ 
Listen to the beautiful words O beautiful bride; your beloved 
Lord is in your mind. 
ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਓ ਦਿਸ ਿਵਖਾ ਮੈ ਕਾਰਣੁ ॥ 
You have fallen in love with an evil person; tell me why? 
ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਿਵਹੂਣੀ ॥ 
I lack nothing and I am not sad or depressed; I have no 
deficiency at all. 
ਿਪਰੁ ਛੈਲੁ ਛਬੀਲਾ ਛਿਡ ਗਵਾਇਓ ਦੁਰਮਿਤ ਕਰਿਮ ਿਵਹੂਣੀ ॥ 
I lost my beloved Husband lord due to bad deeds. 
ਨਾ ਹਉ ਭੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ  
I am not mistaken or confused; I have no ego  
and commit no sin and I have no blame. 
ਿਜਤੁ ਹਉ ਲਾਈ ਿਤਤੁ ਹਉ ਲਗੀ ਤੂ ਸੁਿਣ ਸਚੁ ਸੰਦੇਸਾ ॥ 



As You have linked me, so I do; listen to my true message. 
ਸਾਈ ਸੋਿਹਗਿਣ ਸਾਈ ਭਾਗਿਣ ਜੈ ਿਪਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
She, who is blessed by God is blessed and happy soul-bride; 
ਿਪਿਰ ਅਉਗਣ ਿਤਸ ਕੇ ਸਿਭ ਗਵਾਏ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ ॥ 
Her Husband Lord eliminates her demerits; He embellishes 
and embraces her. 
ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਿਬਨੰਤੀ ਕਿਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥ 
The unfortunate soul-bride prays: O Nanak, when will my turn 
come? 
ਸਿਭ ਸੁਹਾਗਿਣ ਮਾਣਿਹ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਿਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 
All the blessed soul-brides enjoy; bless me for one night O 
Lord. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂ ਡੋਲਤਾ ਹਿਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥ 
Why do you waver, O my mind? The Lord is the fulfiller of 
desires. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਧਆਇ ਤੂ ਸਿਭ ਦੁਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 
Recite the true Lord; he eliminates all sufferings. 
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਆਰਾਿਧ ਮਨ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਜਾਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥ 
Recite God’s name in the mind; all sins will be eliminated. 
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥ 
Those with pre-ordained destiny fall in love with formless God; 
ਓਨੀ ਛਿਡਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ ਧਨੁ ਸੰਿਚਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
They gave up the interest of worldly wealth and gather Godly 
wealth. 
ਅਠੇ ਪਹਰ ਇਕਤੈ ਿਲਵੈ ਮੰਨੇਿਨ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰੁ  
Twenty-four hours a day, they are lovingly absorbed 
 in one Lord; they obey the will of the infinite Lord. 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਇਕੁ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਿਨ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥ 
Servant Nanak begs for one gift: O beloved may I visualize 
You; ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਿਤਸ ਨੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ॥ 
One who misses You is at peace forever. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਜਮ ਨਾਿਹ ਦੁਖ ॥ 
One who misses You is not troubled by the devil of death. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਿਕ ਕਾਿੜਆ ॥ 
One who misses You has no worry; 



ਿਜਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
One who has the Creator his friend - all his affairs are 
resolved. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਜਨੁ ॥ 
One who misses You is accepted by You. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਬਹੁਤਾ ਿਤਸੁ ਧਨੁ ॥ 
One who misses You is rich. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਸੋ ਵਡ ਪਰਵਾਿਰਆ ॥ 
One who misses You has a large family. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਆਵਿਹ ਿਚਿਤ ਿਤਿਨ ਕੁਲ ਉਧਾਿਰਆ ॥੬॥ 
One who misses You is saved along with his family. ||6|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ  
Blind inside, is blind outside,  the false sings false. 
ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਕਰ੍ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੋ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ॥ 
He washes his body, and draws ritual marks on it, he is after 
wealth. 
ਅੰਦਿਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ 
The inner filth of ego does not wash away; they keep taking 
birth again and again. 
ਨ ਦ ਿਵਆਿਪਆ ਕਾਿਮ ਸੰਤਾਿਪਆ ਮੁਖਹੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਹਾਵੈ ॥ 
Bothered by sleep and worried about sex yet he says God 
God from the mouth. 
ਬੈਸਨੋ ਨਾਮੁ ਕਰਮ ਹਉ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹ ਕੁਟੇ ਿਕਆ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ 
He is called a devotee, he does egotistic deeds; 
 how can he obtain fruit by beating the shell. 
ਹੰਸਾ ਿਵਿਚ ਬੈਠਾ ਬਗੁ ਨ ਬਣਈ ਿਨਤ ਬੈਠਾ ਮਛੀ ਨੋ ਤਾਰ ਲਾਵੈ ॥ 
The crane sitting with swans does not become a swan. He is 
just looking for fish. 
ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਿਰ ਦੇਖਿਨ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਿਲ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ॥ 
When the swans sit and contemplate; the crane never joins 
them. 
ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗੁ ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ  
The swans peck at the diamonds and pearls, the crane chases 
after frogs. 
ਉਡਿਰਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ ਮਤੁ ਹੋਵੈ ਮੰਞੁ ਲਖਾਵੈ  
The poor crane flies away, so that his secret is not exposed. 
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਿਕਸੁ ਦੋਸੁ ਿਦਚੈ ਜਾ ਹਿਰ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ 
They do what they are asked to; who can they blame when 



this pleases God. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ 
The guru is full of pearls; he who meets the guru obtains it. 
ਿਸਖ ਹੰਸ ਸਰਵਿਰ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੈ ॥ 
The devotee swans gather at the lake by guru’s command. 
ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਿਰ ਭਰਪੂਰੇ ਖਾਇ ਖਰਿਚ ਰਹੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 
The lake is filled with the wealth of these jewels and pearls; 
 they spend and consume, but they never run out. 
ਸਰਵਰ ਹੰਸੁ ਦੂਿਰ ਨ ਹੋਈ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ 
The swan never leaves the lake; it is by God’s will; 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਦੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਿਸਖੁ ਗੁਰੂ ਪਿਹ ਆਵੈ ॥ 
O Nanak, one with pre-ordained destiny meets the guru; 
ਆਿਪ ਤਿਰਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਭ ਤਾਰੇ ਸਭਾ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਛਡਾਵੈ ॥੧॥ 
He saves himself, all his family and the whole world. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਪੰਿਡਤੁ ਆਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਿਜਨੇਹਾ ॥ 
He is called a scholar, yet he wanders along many paths.  
He is as hard as uncooked beans. 
ਅੰਦਿਰ ਮੋਹੁ ਿਨਤ ਭਰਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਿਤਸਟਿਸ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ ॥ 
He is filled with attachment, and troubled by doubt; his body 
falls apart. 
ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਿਨਤ ਜੋਹਾ  
Looking for worldly wealth the false comes and goes. 
ਸਚੁ ਕਹੈ ਤਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ ਅੰਤਿਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ ॥ 
If someone speaks the truth, he is troubled and gets angry. 
ਿਵਆਿਪਆ ਦੁਰਮਿਤ ਕੁਬੁਿਧ ਕੁਮੂੜਾ ਮਿਨ ਲਾਗਾ ਿਤਸੁ ਮੋਹਾ ॥ 
The ignorant bothered by evil will and ill intellect is attached to 
worldly wealth. 
ਠਗੈ ਸੇਤੀ ਠਗੁ ਰਿਲ ਆਇਆ ਸਾਥੁ ਿਭ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ॥ 
The cheat meets the cheat and enjoys similar company. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ ਨਦਰੀ ਿਵਚਦੋ ਕਢੈ ਤਾਂ ਉਘਿੜ ਆਇਆ ਲੋਹਾ ॥ 
When the jeweler appraises, the iron shows up. 
ਬਹੁਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇ ਿਦਤਾ ਉਘਿੜਆ ਪੜਦਾ ਅਗੈ ਆਇ ਖਲੋਹਾ ॥ 
Mixed with genuine many times, but the secret opens 
immediately. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣੀ ਆਵੈ ਿਫਿਰ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਹਾ ॥ 
Coming to guru’s refuge whole-heartedly changes the iron to 
gold. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਨਰਵੈਰੁ ਪੁਤਰ੍  ਸਤਰ੍ ਸਮਾਨੇ ਅਉਗਣ ਕਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧੁ ਦੇਹਾ ॥ 



The guru treats everyone equally. He eliminates demerits and 
cleanses the body. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਿਲਿਖਆ ਿਤਸੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਿਲ ਸਨੇਹਾ ॥ 
O Nanak one with pre-ordained destiny falls in love with God. 
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ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਸਿਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਜਸੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਿਤਸੁ ਿਰਦੈ ਵਸੇਹਾ ॥ 
Guru’s sermon is sacred; whom He is kind enshrines in the 
mind. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਿਤਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਹਾ ॥੨॥ 
His coming and going ends and attains eternal peace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੋ ਤੁਧੁ ਬੁਝਈ ॥ 
He who obeys your will realizes You. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਿਸਝਈ ॥ 
He who obeys your will is honored in Your court. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਿਰ ਹਉਮੈ ਿਤਸੁ ਗਈ ॥ 
Whoever you bless eliminates ego. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਸੰਤੁਸਟੁ ਕਲਮਲ ਿਤਸੁ ਖਈ ॥ 
Whoever you are satisfied with eliminates his filth. 
ਿਜਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਵਿਲ ਿਨਰਭਉ ਸੋ ਭਈ ॥ 
One, who has the Lord on his side, becomes carefree. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਚਾ ਸੋ ਿਥਅਈ ॥ 
One, who is blessed with Your grace, becomes truthful. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਨ ਪੋਹੈ ਅਗਨਈ ॥ 
One, who is blessed with Your Kindness, is not touched by 
fire. 
ਿਤਸ ਨੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮਿਤ ਲਈ ॥੭॥ 
You are forever kind to those who learn from the guru. ||7|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਕਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈ ॥ 
O kind Lord; be kind and bless me. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਇ ਪੈ  
That I recite your name forever and touch guru’s feet ; 
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਵਸੁ ਦੂਖਾ ਨਾਸੁ ਹੋਇ ॥ 
Please, dwell in my mind and body and end my sufferings. 
ਹਥ ਦੇਇ ਆਿਪ ਰਖੁ ਿਵਆਪੈ ਭਉ ਨ ਕੋਇ ॥ 
Please give me Your hand that I am not bothered by concerns. 
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਣ ਏਤੈ ਕੰਿਮ ਲਾਇ ॥ 
May I sing Your praises day and night; please commit me to 



this task. 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥ 
Associating with the humble saints, the disease of ego is 
eradicated. 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ॥ 
One Lord is pervading and permeating everywhere. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਿਹਆ ॥ 
By guru’s grace, I have truly found the truest of the true. 
ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲ ਅਪਣੀ ਿਸਫਿਤ ਦੇਹੁ  
O kind Lord; please be kind and bless me to praise You. 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ੀਿਤ ਏਹ ॥੧॥ 
Nanak has this longing to visualize You and attain 
contentment. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਇਕਸ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 
Recite one God in the mind and seek his refuge. 
ਇਕਸੁ ਿਸਉ ਕਿਰ ਿਪਰਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ  
Be in love with One Lord; there is no other such place. 
ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 
Beg from one Lord the great giver; he will bestow you with 
everything. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਪਰ੍ਭੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਿਧਆਇ ॥ 
In your mind and body, with each breath and morsel of food, 
recite one God. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
Truly the guru-willed realize the treasure of sacred name. 
ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਿਜਨ ਮਿਨ ਵੁਠਾ ਆਇ  
The saints who enshrine God in the mind are fortunate. 
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
He is pervading in water and land; there is no other at all. 
ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਨਾਮੁ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥੨॥ 
I recite God’s name, speak God’s name O Nanak by God’s 
grace. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਿਤਸੁ ਕਉਣੁ ॥ 
One You protect; who can kill him? 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਿਜਤਾ ਿਤਨੈ ਭੈਣੁ ॥ 
One You protect is a winner O sister. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥ 



One who has You on his side – he is a happy face. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ਿਨਰਮਲੀ ਹੰੂ ਿਨਰਮਲਾ ॥ 
One who has You on his side, is the purest of pure. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਿਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਛੀਐ ॥ 
One who is blessed by You is not called to give his account. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸੀ ਿਤਿਨ ਨਉ ਿਨਿਧ ਭੰੁਚੀਐ ॥ 
One with whom You are pleased, obtains the nine treasures. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਪਰ੍ਭ ਵਿਲ ਿਤਸੁ ਿਕਆ ਮੁਹਛੰਦਗੀ  
One who has You on his side O God . Why should he rely on 
others? 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ਸੁ ਤੇਰੀ ਬੰਿਦਗੀ ॥੮॥ 
One who is blessed with Your Kindness worships You. ||8|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਹੋਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਿਗ ਿਵਹਾਵੇ  
Be kind, O my Lord that I spend my life in the society of saints. 
ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਿਸ ਜਿਮ ਜਿਮ ਮਰਦੇ ਿਤਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਿਨ ਹਾਵੇ ॥੧॥ 
Those who forget You, are born and die again and again;  
their sufferings never end. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਸਮਰਹੁ ਆਪਣਾ ਘਿਟ ਅਵਘਿਟ ਘਟ ਘਾਟ ॥ 
Recite your true guru everywhere all the time. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਿਤਆ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਵਾਟ ॥੨॥ 
Reciting God’s name, no one will block your path. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
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ਿਤਥੈ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਿਜਥੈ ਕੋਇ ਨਾਿਹ ॥ 
Where no one helps; You are there. 
ਓਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਿਹ ॥ 
You protect in the heat of the womb. 
ਸੁਿਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਛਿਡ ਜਾਿਹ ॥ 
Hearing Your name, the devil of death leaves one alone. 
ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਿਰ ਪਾਿਹ ॥ 
The terrifying, treacherous, impassible world-ocean 
 is crossed over, through guru’s teachings. 
ਿਜਨ ਕਉ ਲਗੀ ਿਪਆਸ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੇਇ ਖਾਿਹ ॥ 
Those who feel thirst for You, drink the nectar. 
ਕਿਲ ਮਿਹ ਏਹੋ ਪੰੁਨੁ ਗੁਣ ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਿਹ ॥ 
In today’s age singing God’s praises is the greatest deed. 
ਸਭਸੈ ਨੋ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਸਾਿਹ ਸਾਿਹ ॥ 



God protects and cares for all forever. 
ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਿਜ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਆਿਹ ॥੯॥ 
Those who come to You with love, do not go empty. ||9|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਦੂਜਾ ਿਤਸੁ ਨ ਬੁਝਾਇਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
O supreme Lord; whom You bless with Your name; do not 
know any other. 
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਿਹਬੋ ਸਮਰਥੁ ਸਚੁ ਦਾਤਾਰੁ  
Inaccessible, unfathomable Lord is all-powerful the true great 
giver: 
ਤੂ ਿਨਹਚਲੁ ਿਨਰਵੈਰੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਦਰਬਾਰੁ  
You are eternal without enemy; Your court bestows true 
justice. 
ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ  
Your worth cannot be described; You have no end or limit. 
ਪਰ੍ਭੁ ਛੋਿਡ ਹੋਰੁ ਿਜ ਮੰਗਣਾ ਸਭੁ ਿਬਿਖਆ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥ 
Forsake God and beg from others; all are useless and taste 
like dirt. 
ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸਚੁ ਸਾਹ ਸੇ ਿਜਨ ਸਚਾ ਿਬਉਹਾਰੁ ॥ 
They find peace, and they are the true kings, who deal in truth. 
ਿਜਨਾ ਲਗੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰ੍ਭ ਨਾਮ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ  
Those who love God’s name, attain contentment and 
happiness. 
 ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਆਰਾਧੇ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾਰੁ ॥੧॥ 
O Nanak; recite one God and be the dust of the feet of saints. 
||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਅਨਦ ਸੂਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਨਤ ਹਿਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ 
Singing God’s praises all the time, attains joy, peace and 
comfort. 
ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਛਾਿਡ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਉਧਰਿਸ ਨਾਇ ॥੨॥ 
Give up all other intelligent ideas and attain salvation reciting 
God; ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਬਹੁਤੁ ਿਘਣਾਵਣੇ ॥ 
No one can control you, by hating the world. 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਬੇਦ ਪੜਾਵਣੇ ॥ 
No one can control You by reading scriptures. 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਤੀਰਿਥ ਨਾਈਐ ॥ 



No one can control you by bathing at shrines. 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ ॥ 
No one can control You by wandering all over the world. 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਿਕਤੈ ਿਸਆਣਪੈ ॥ 
No one can control You by clever tricks. 
ਨਾ ਤੂ ਆਵਿਹ ਵਿਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨੁ ਦੇ ॥ 
No one can control You by giving large donations. 
ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ॥ 
Everyone is under Your control O inaccessible, unfathomable 
Lord. 
ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਿਸ ਭਗਤਾ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ॥੧੦॥ 
You are under the control of devotees; You are devotee’s 
strength. ||10|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਆਪੇ ਵੈਦੁ ਆਿਪ ਨਾਰਾਇਣੁ ॥ 
You are a doctor and God. 
ਏਿਹ ਵੈਦ ਜੀਅ ਕਾ ਦੁਖੁ ਲਾਇਣ ॥ 
These physicians  of the world, increase the pain of mind. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਖਾਇਣ ॥ 
They drink nectar through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਸ ਕੇ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਮਟਾਇਣ ॥੧॥ 
O Nanak, those who enshrines God in the mind; their 
sufferings are eradicated. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਹੁਕਿਮ ਉਛਲੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ॥ 
He overflows by God’s command and lives by God’s 
command. 
ਹੁਕਮੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਿਰ ਸਹੈ ॥ 
By His command he thinks of pain and pleasure alike. 
ਹੁਕਮੇ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
By His command, he recites God day and night. 
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਵੈ ਦਾਿਤ ॥ 
O Nanak, only he does so, who is blessed. 
ਹੁਕਿਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ ॥ 
He lives and dies by His command. 
ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਵਡਾ ਥੀਵੈ ॥ 
By His command the tiny become large. 
ਹੁਕਮੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਆਨੰਦ ॥ 
By His command, he enjoys happiness and sorrow. 



ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਿਨਰੋਧਰ ਗੁਰਮੰਤ ॥ 
By His command, he recites absolute guru’s teachings. 
ਹੁਕਮੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥ 
By His command, coming and going ends. 
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ॥੨॥ 
O Nanak, whom God links to worship God. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਹਉ ਿਤਸੁ ਢਾਢੀ ਕੁਰਬਾਣੁ ਿਜ ਤੇਰਾ ਸੇਵਦਾਰੁ ॥ 
I admire the minstrel who serves You. 
ਹਉ ਿਤਸੁ ਢਾਢੀ ਬਿਲਹਾਰ ਿਜ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਅਪਾਰ ॥ 
I praise the minstrel, who sings the praise of infinite Lord. 
ਸੋ ਢਾਢੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿਜਸੁ ਲੋੜੇ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
Blessed is the minstrel, who longs for the formless God. 
ਸੋ ਢਾਢੀ ਭਾਗਠੁ ਿਜਸੁ ਸਚਾ ਦੁਆਰ ਬਾਰੁ ॥ 
That minstrel is fortunate who reaches the court of the Lord. 
ਓਹੁ ਢਾਢੀ ਤੁਧੁ ਿਧਆਇ ਕਲਾਣੇ ਿਦਨੁ ਰੈਣਾਰ  
That minstrel recites You and sings your praises day and 
night. 
ਮੰਗੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਨ ਆਵੈ ਕਦੇ ਹਾਿਰ ॥ 
He begs for the sacred name and never loses. 
ਕਪੜੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਰਹਦਾ ਿਲਵੈ ਧਾਰ ॥ 
His clothes and his food are true, and lives loving You. 
ਸੋ ਢਾਢੀ ਗੁਣਵੰਤੁ ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ਭ ਿਪਆਰੁ ॥੧੧॥ 
Praiseworthy is that minstrel, who loves God. ||11|| 
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ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ਅਿਮਉ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
The sacred sermon tastes sacred and God’s name is sacred. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਹਰਦੈ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
Recite God in the mind, body and heart twenty four hours a 
day. 
ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰਿਸਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 
Listen to these teachings, O guru’s followers. This is the true 
purpose of life. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੋਇ ਮਨ ਮਿਹ ਲਾਇਹੁ ਭਾਉ ॥ 
This priceless human life will be fruitful; embrace love of Lord 
in your mind. 
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਪਰ੍ਭ ਜਪਿਤਆ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 
Reciting God obtains peace, contentment and joy. The 



sufferings depart. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥੧॥ 
O Nanak, reciting God`s name peace wells up and attains 
honor in God`s court. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਿਤ ਦੇਇ  
O Nanak, recite God`s name through perfect guru`s teachings. 
 ਭਾਣੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਭਾਣੈ ਹੀ ਕਿਢ ਲੇਇ ॥ 
By Lord’s will, they practice meditation, austerity 
 and self-discipline; by Lord’s will and they are saved. 
ਭਾਣੈ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਐ ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥ 
By Lord’s will, they wander in reincarnation; by Lord’s will, they 
are blessed. 
ਭਾਣੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭੋਗੀਐ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥ 
By Lord’s will, pain and pleasure are experienced; By Lord’s 
will, we do deeds. 
ਭਾਣੈ ਿਮਟੀ ਸਾਿਜ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋਿਤ ਧਰੇਇ ॥ 
By Lord’s will, He creates the being; by Lord’s will, He infuses 
the light in it. 
ਭਾਣੈ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ਭਾਣੈ ਮਨਿਹ ਕਰੇਇ ॥ 
By Lord’s will, enjoyments are enjoyed; by Lord’s will, they are 
denied; 
ਭਾਣੈ ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਉਤਾਰੇ ਭਾਣੈ ਧਰਿਣ ਪਰੇਇ  
By Lord’s will, they go to heaven and hell; by Lord’s will, they 
fall to the ground. 
ਭਾਣੈ ਹੀ ਿਜਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਹੇ ॥੨॥ 
By Lord’s will, those committed to His worship O Nanak; are 
rare. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਵਿਡਆਈ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸੁਿਣ ਸੁਣੇ  
I live by listening to the praises of God`s name. 
ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਅਿਗਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇਕ ਖਣੇ ॥ 
The ignorant animals and ghosts are saved in a moment. 
ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪੀਐ ॥ 
Day and night, recite God`s name forever. 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਿਵਕਰਾਲ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਧਰ੍ਾਪੀਐ ॥ 
Greed, hunger and other useless desires depart reciting Your 
name. 
ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਦੁਖੁ ਵੰਞੈ ਿਜਸੁ ਨਾਉ ਮਿਨ ਵਸੈ ॥ 



Disease, sorrow and pain run away enshrining God`s name in 
the mind. 
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਲਾਲੁ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੈ ॥ 
He, who recites God through guru`s teachings; obtains the 
treasure. 
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਧਾਰਣਹਾਿਰਆ ॥ 
O savior of the worlds, solar systems and unlimited others. 
ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਧੁ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥੧੨॥ 
You are your glory, O my beloved Lord. ||12|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਿਮਤਰ੍ੁ ਿਪਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਛਿਡ ਗਵਾਇਆ ਰੰਿਗ ਕਸੰੁਭੈ ਭੁਲੀ ॥ 
O Nanak; I abandoned my beloved friend and fooled by 
 the transitory color of safflower, which fades away. 
ਤਉ ਸਜਣ ਕੀ ਮੈ ਕੀਮ ਨ ਪਉਦੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਢੁ ਨ ਲਹਦੀ ॥੧॥ 
I did not know Your value, O my friend; without You, I am 
worth nothing. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਸਸੁ ਿਵਰਾਇਿਣ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਸਸੁਰਾ ਵਾਦੀ ਜੇਠੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ ॥ 
My mother-in-law is my enemy, O Nanak; my father-in-law  
is argumental and my brother-in-law burns me at every step. 
ਹਭੇ ਭਸੁ ਪੁਣੇਦੇ ਵਤਨੁ ਜਾ ਮੈ ਸਜਣੁ ਤੂਹੈ ॥੨॥ 
They are all like dust, when You are my friend, O Lord. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਵੁਠਾ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਦਰਦੁ ਿਨਵਾਰਣੋ ॥ 
Those, who enshrine You in the mind eliminate their pain. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਵੁਠਾ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਕਦੇ ਨ ਹਾਰਣੋ ॥ 
Those, who enshrine You in the mind, do not ever lose. 
ਿਜਸੁ ਿਮਿਲਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁ ਸਰਪਰ ਤਾਰਣੋ ॥ 
One who meets the perfect guru will surely be saved. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਸਿਚ ਿਤਸੁ ਸਚੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਣੋ ॥ 
One, who is attached to truth, contemplates truth. 
ਿਜਸੁ ਆਇਆ ਹਿਥ ਿਨਧਾਨੁ ਸੁ ਰਿਹਆ ਭਾਲਣੋ  
One, who finds the treasure, stops searching. 
ਿਜਸ ਨੋ ਇਕੋ ਰੰਗੁ ਭਗਤੁ ਸੋ ਜਾਨਣੋ ॥ 
He, who is dyed by God`s love is God`s devotee. 
ਓਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਿਬਰਹੀ ਚਾਰਣੋ ॥ 
He is the dust of the feet of all; yearns for love of Lord’s feet. 
ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਕਾਰਣੋ ॥੧੩॥ 
Everything is Your amazing play; the whole creation is Yours. 



||13|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਿੜਆ ਹਭੁ ਿਕਝੁ ਿਤਆਗੀ ॥ 
I have discarded praise and slander, O Nanak; I have 
abandoned everything. 
ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂੜਾਵੇ ਿਡਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥ 
When I found that all relation are false; I held on to Your lap. 
||1|| 
 ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਿਫਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਹਉ ਫਾਵੀ ਥੀਈ ਬਹੁਤੁ ਿਦਸਾਵਰ ਪੰਧਾ ॥ 
O Nanak; I felt ashamed of wandering all over. 
ਤਾ ਹਉ ਸੁਿਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ ਜਾ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਸਜਣੁ ਮੈ ਲਧਾ ॥੨॥ 
Since I found my beloved through the guru; I sleep in peace. 
||2|| 
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ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਭੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੀਐ ॥ 
When I forget You, I endure all pains and worries. 
ਜੇ ਕੀਚਿਨ ਲਖ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨ ਘੁਲੀਐ ॥ 
Making thousands of efforts, they are still not eliminated. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਵਸਰੈ ਨਾਉ ਸੁ ਿਨਰਧਨੁ ਕਾਂਢੀਐ ॥ 
One, who forgets God`s name becomes poor. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਵਸਰੈ ਨਾਉ ਸੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੀਐ ॥ 
One, who forgets God`s Name, wanders in life`s. 
ਿਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੈ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਜਮੁ ਡੰਡੁ ਦੇ  
One who does not remember God, is punished by the devil of 
death. 
ਿਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ ॥ 
One who does not remember God, is a sick person. 
ਿਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਸੁ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ॥ 
One who does not remember God is an ignorant proud. 
ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਿਗ ਿਜਿਨ ਨਾਉ ਿਵਸਾਰੀਆ ॥੧੪॥ 
One who forgets God`s Name is miserable in this world. ||14|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਤੈਡੀ ਬੰਦਿਸ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਿਡਠਾ ਤੂ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਭਾਣਾ ॥ 
I have not seen anyone like You. You are pleasing to Nanak’s 
mind. 
ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਿਤਸੁ ਿਮਤਰ੍  ਿਵਚੋਲੇ ਜੈ ਿਮਿਲ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਾ ॥੧॥ 
I admire that friend the middle man who led me to recognize 



my Husband Lord. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਿਧਿਰ ਜੁਲਦੇ ਸੀਸੁ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ ॥ 
Beautiful are those feet which walk towards You;  
beautiful is that head which falls at Your feet. 
ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ਪਇਆ ਤਉ ਸਰਣੀ ॥੨॥ 
Beautiful is that mouth which sings Your praises; 
 beautiful is that soul which seeks Your sanctuary. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤਸੰਿਗ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵੀਆ ॥ 
Meeting the ladies in true Congregation, I sing the songs of 
joy. 
ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਧਾਵੀਆ ॥ 
I became stable and I do not wander anymore. 
ਿਬਨਠੀ ਦੁਰਮਿਤ ਦੁਰਤੁ ਸੋਇ ਕੂੜਾਵੀਆ ॥ 
Bad learning and thinking bad of others is dispelled, so is 
falsehood. 
ਸੀਲਵੰਿਤ ਪਰਧਾਿਨ ਿਰਦੈ ਸਚਾਵੀਆ ॥ 
I am known as being calm and truthful. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਇਕੁ ਇਕ ਰੀਤਾਵੀਆ ॥ 
Inside out I follow one Lord. 
ਮਿਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿਪਆਸ ਚਰਣ ਦਾਸਾਵੀਆ  
My mind is thirsty to visualize Him and become the servant of 
His feet. 
ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਖਸਿਮ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ ॥ 
I am glorified wearing jewelry, when my Lord enjoys me. 
ਿਮਲੀਆ ਆਇ ਸੰਜੋਿਗ ਜਾਂ ਿਤਸੁ ਭਾਵੀਆ ॥੧੫॥ 
I met Him through my destiny by pleasing Him. ||15|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਹਿਭ ਗੁਣ ਤੈਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਮੈ ਕੂ ਥੀਏ ਮੈ ਿਨਰਗੁਣ ਤੇ ਿਕਆ ਹੋਵੈ ॥ 
O Nanak; You bestowed all virtues on me; what can I the 
virtueless do? 
ਤਉ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਕੁ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੈ ॥੧॥ 
There is no other giver as great as You. I the beggar beg of 
You forever. ||1|| 
ਮਹਲਾ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਦੇਹ ਿਛਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਝੂਣਾ ਗੁਿਰ ਸਜਿਣ ਜੀਉ ਧਰਾਇਆ ॥ 
My body is wasting away and depressed. The guru, my friend 
consoled me. 



ਹਭੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜਾ ਸੁਤਾ ਿਜਤਾ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥ 
My whole world sleeps in peace and joy. 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ ॥ 
Your court is eternal and Your throne is true. 
ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਿਨਹਚਲੁ ਚਉਰੁ ਛਤੁ ॥ 
You are the emperor of emperors with an eternal canopy flies 
over Your head. 
ਜੋ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਸੋਈ ਸਚੁ ਿਨਆਉ ॥ 
Whatever pleases God is the true justice. 
ਜੇ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਿਨਥਾਵੇ ਿਮਲੈ ਥਾਉ ॥ 
If it pleases God; the homeless finds a home. 
ਜੋ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਕਰਤਾਿਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗਲ ॥ 
Whatever the Creator does, is a good thing. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮੁ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ॥ 
Those who realize God the master find a place in God’s court. 
ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਿਕਨੈ ਨ ਫੇਰੀਐ ॥ 
True is Your Command; no one can challenge it. 
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਿਤ ਤੇਰੀਐ ॥੧੬॥ 
O merciful Lord, cause of causes, You are the Creator of the 
universe. ||16|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਸੋਇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ ਨਾਮੁ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ॥ 
Listening to His praises my mind and body blossom;  
reciting God it gets dyed deep red. 
ਪੰਿਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਢਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲੀ ॥੧॥ 
Walking on that path, I am soothed; seeing the guru I am 
content. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਹਠ ਮੰਝਾਹੂ ਮੈ ਮਾਣਕੁ ਲਧਾ ॥ 
I have found the jewel in my heart. 
ਮੁਿਲ ਨ ਿਘਧਾ ਮੈ ਕੂ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਤਾ ॥ 
I did not buy it; my guru gave it to me. 
ਢੰੂਢ ਵਞਾਈ ਥੀਆ ਿਥਤਾ ॥ 
My search has ended and I have become stable. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ਿਜਤਾ ॥੨॥ 
O Nanak, I have conquered this priceless human life. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਿਜਸ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ॥ 



One, with pre-ordained destiny starts to serve God; 
ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਸੋ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥ 
One, who blossoms, meeting the guru; remains awake forever. 
ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਸਭੁ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
All doubt and fear runs away from one who is in love with 
Lord’s lotus feet. 
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ਆਤਮੁ ਿਜਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਆਗੰਜਤ ਪਾਗਾ ॥ 
He conquers his soul; following guru’s teachings and becomes 
immortal. 
ਿਜਸਿਹ ਿਧਆਇਆ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੋ ਕਿਲ ਮਿਹ ਤਾਗਾ ॥ 
He who recites the supreme Lord attains salvation in today’s 
age. 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਅਠਸਿਠ ਮਜਨਾਗਾ ॥ 
In devotee’s company he became as pure as bathing at sixty 
eight shrines. 
ਿਜਸੁ ਪਰ੍ਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ  
He who realizes God is fortunate person. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜਸੁ ਏਵਡ ਭਾਗਾ ॥੧੭॥ 
Nanak admires such a person whose destiny is so great! ||17|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਜਾਂ ਿਪਰੁ ਅੰਦਿਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਿਰ ॥ 
When the Husband Lord is in the heart, the worldly wealth 
goes out. 
ਜਾਂ ਿਪਰੁ ਬਾਹਿਰ ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਹਿਰ ॥ 
When one’s Husband Lord is out, then the worldly wealth 
rules. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਫੇਰ ਿਫਰਾਹਿਰ ॥ 
Without God’s name, one wanders all over. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੰਿਗ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਹਿਰ ॥ 
The true guru reveals God in the mind. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਹਿਰ ॥੧॥ 
Servant Nanak truly merges in the truest of the true. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਆਹਰ ਸਿਭ ਕਰਦਾ ਿਫਰੈ ਆਹਰੁ ਇਕੁ ਨ ਹੋਇ  
Making all sorts of efforts, they do not accomplish anything. 
ਨਾਨਕ ਿਜਤੁ ਆਹਿਰ ਜਗੁ ਉਧਰੈ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
O Nanak; only a few know the effort which bestows salvation. 
||2|| 



ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ॥ 
The greatest of the great, infinite is Your status. 
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਿਨਹ੍ਹ੍  ਕਰਤਬਾ ॥ 
Your colors and tints are numerous; no one can know Your 
actions. 
ਜੀਆ ਅੰਦਿਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਲਾ ॥ 
Everything is in the mind; know that! 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰੈ ਵਿਸ ਤੇਰਾ ਘਰੁ ਭਲਾ ॥ 
Everything is under Your control; Your home is gracious. 
ਤੇਰੈ ਘਿਰ ਆਨੰਦੁ ਵਧਾਈ ਤੁਧੁ ਘਿਰ ॥ 
Your home is filled with bliss and honor. 
ਮਾਣੁ ਮਹਤਾ ਤੇਜੁ ਆਪਣਾ ਆਿਪ ਜਿਰ ॥ 
Your honor, importance and glory are Yours alone. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੁ ਿਦਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ॥ 
You are omnipresent; I see You wherever I look. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਿਬਨਵਤਾ ॥੧੮॥ 
Nanak, the slave of Your slaves, prays to You; ||18|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਛਤੜੇ ਬਾਜਾਰ ਸੋਹਿਨ ਿਵਿਚ ਵਪਾਰੀਏ ॥ 
In the covered bazaar; the trades look beautiful. 
ਵਖਰੁ ਿਹਕੁ ਅਪਾਰੁ ਨਾਨਕ ਖਟੇ ਸੋ ਧਣੀ ॥੧॥ 
O Nanak, there is one priceless merchandise; whoever earns 
it is lucky. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਹਮ ਿਕਸ ਹੂ ਕੇ ਨਾਿਹ  
O Kabeer, no one is mine, I belong to no one.  
ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਿਤਸ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥੨॥ 
I am absorbed in the one, who created this creation. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਸਫਿਲਉ ਿਬਰਖੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹਿਰ ਸਫਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ  
The Lord is the beautiful fruit tree, bearing fruits of nectar. 
ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਉਨਹ੍ਹ੍  ਿਮਲਣ ਕਉ ਿਕਉ ਵੰਞੈ ਿਘਤਾ ॥ 
My mind longs to meet Him; how can I ever find Him? 
ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਿਜਤਾ ॥ 
He has no color or form; He is inaccessible and 
unconquerable. 
ਓਹੁ ਿਪਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ਜੋ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ੈ  ਿਭਤਾ ॥ 
He who opens the secret of life is my beloved. 
ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਸਾੜੀਆ ਮੈ ਦਿਸਹੁ ਿਮਤਾ ॥ 



I shall serve you forever, if you tell me of my friend. 
ਕੁਰਬਾਣੀ ਵੰਞਾ ਵਾਰਣੈ ਬਲੇ ਬਿਲ ਿਕਤਾ ॥ 
I praise, dedicated, devoted to Him. 
ਦਸਿਨ ਸੰਤ ਿਪਆਿਰਆ ਸੁਣਹੁ ਲਾਇ ਿਚਤਾ ॥ 
The beloved saints explain; listen carefully? 
ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਸੁ ਨਾਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਤਾ ॥੧੯॥ 
One who has such pre-ordained destiny, O slave Nanak, 
 is blessed with God’s Name by the guru. ||19|| 
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸਿਹ ਗਾਿਹ  
O Kabeer, the land of devotee’s is occupied by thieves. 
ਧਰਤੀ ਭਾਿਰ ਨ ਿਬਆਪਈ ਉਨ ਕਉ ਲਾਹੂ ਲਾਿਹ ॥੧॥   
The earth is not affected if the thieves come and sit on it. ||1|| 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਣੇ ਤੁਖ ਕਉ ਮੁਹਲੀ ਲਾਇ  
O Kabeer, for the sake of rice, the husks is beaten. 
ਸੰਿਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੨॥ 
When one sits in evil company; the justice of destiny asks 
questions. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਹੀ ਵਡ ਪਰਵਾਰੁ ਆਿਪ ਇਕਾਤੀਆ ॥ 
He has the large family; He is alone also. 
ਆਪਣੀ ਕੀਮਿਤ ਆਿਪ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆ ॥ 
He alone knows His own worth. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਉਪੰਿਨਆ ॥ 
He is everything, he created Himself. 
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਿਪ ਆਿਪ ਵਰੰਿਨਆ ॥ 
Only He can describe His creation. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਿਜਥੈ ਤੂ ਵੁਠਾ ॥ 
Blessed is the place, where You live; 
Page 966 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਸਚੁ ਤੰੂ ਿਡਠਾ ॥ 
Blessed are Your devotees, who see You, O true Lord. 
ਿਜਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਲਾਹੇ ਸੋਇ ਤੁਧੁ ॥ 
He, who is blessed by You; praises You. 
ਿਜਸੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਿਨਰਮਲ ਸੋਈ ਸੁਧੁ ॥੨੦॥ 
One, who meets the guru O Nanak; becomes pure; ||20|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਫਰੀਦਾ ਭੂਿਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਿਝ ਿਵਸੂਲਾ ਬਾਗੁ ॥ 



O Fareed, this world is beautiful, but there is a poisonous 
garden in it. 
ਜੋ ਨਰ ਪੀਿਰ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥੧॥ 
Those who are blessed by their spiritual teacher are not 
touched by it. ||1|| 
ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਿਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇਹ ॥ 
O Fareed; blessed is the life with such a beautiful body. 
ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍  ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਾ ਿਪਆਰੇ ਨੇਹ ॥੨॥ 
There are only a few who love the beloved God. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਏ ॥ 
He obtains meditation, austerities, self-discipline,  
compassion and faith; whom the Lord blesses. 
ਿਜਸੁ ਬੁਝਾਇਿਹ ਅਗਿਨ ਆਿਪ ਸੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ  
He recites God’s name; whose burning fire is extinguished by 
God’s grace. 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖੁ ਇਕ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਦਖਾਏ ॥ 
The inner-knower, immortal God sees everything with one eye. 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਆਸਰੈ ਪਰ੍ਭ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 
One gets imbued with God’s love in devotee’s company. 
ਅਉਗਣ ਕਿਟ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਤਰਾਏ  
One’s faults are eradicated, happiness bestowed and attains 
salvation. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਕਿਟਓਨੁ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਏ  
The concern of birth death is eliminated; one does not take 
birth again. 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਿਢਅਨੁ ਲੜੁ ਆਿਪ ਫੜਾਏ ॥ 
God pulls him out of the deep, dark pit by attaching him to the 
hem of His robe. 
ਨਾਨਕ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਰਖ ੇਗਿਲ ਲਾਏ ॥੨੧॥ 
O Nanak; God unites him with Him and embraces him. ||21|| 
ਸਲੋਕ ਮ  ੫ ॥ Hymn, Fifth Mahalla: 
ਮੁਹਬਿਤ ਿਜਸੁ ਖਦੁਾਇ ਦੀ ਰਤਾ ਰੰਿਗ ਚਲੂਿਲ ॥ 
One who loves God is imbued with the deep crimson color of 
love. 
ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਪਾਈਅਿਹ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀਮ ਨ ਮੂਿਲ ॥੧॥ 
O Nanak, such a person is rare; his value cannot be 
estimated. ||1|| 



ਮ  ੫ ॥ Fifth Mahalla: 
ਅੰਦਰੁ ਿਵਧਾ ਸਿਚ ਨਾਇ ਬਾਹਿਰ ਭੀ ਸਚੁ ਿਡਠੋਿਮ ॥ 
He is pierced by true name inside out. 
ਨਾਨਕ ਰਿਵਆ ਹਭ ਥਾਇ ਵਿਣ ਿਤਰ੍ ਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਰੋਿਮ ॥੨॥ 
O Nanak; God pervades all places, forest, grass the hair and 
the universe. ||2|| 
ਪਉੜੀ ॥ Ladder: 
ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਰਚਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਤਆ ॥ 
He created the universe; He imbued it in His love. 
ਆਪੇ ਹੋਇਓ ਇਕੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਭਿਤਆ ॥ 
He is one and He is all. 
ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਮੰਿਝ ਆਪੇ ਬਾਹਰਾ ॥ 
He is in all, and He is beyond all. 
ਆਪੇ ਜਾਣਿਹ ਦੂਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਰਾ ॥ 
He is known to be far away, and He is seen close. 
ਆਪੇ ਹੋਵਿਹ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਪਰਗਟੀਐ ॥ 
He is hidden and He is revealed. 
ਕੀਮਿਤ ਿਕਸੈ ਨ ਪਾਇ ਤੇਰੀ ਥਟੀਐ ॥ 
No one can estimate the value of Your creation O Lord. 
ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਗਣਤੁ ਤੰੂ ॥ 
You are deep profound, unfathomable, infinite and invaluable. 
ਨਾਨਕ ਵਰਤੈ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਤੰੂ ॥੨੨॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ ॥ 
O Nanak, One Lord is all-pervading. You are  
One and only one. ||22||1||2|| declaration|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਿਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਿਮ ਆਖੀ 
Vaar Of Raamkalee, Uttered By Satta And Balwand The 
Drummer: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਿਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਦੈ  
One who recites the name of the almighty Creator - how can 
his words be weighed? 
ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਿਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਿਤ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ ॥ 
His divine virtues are the true sisters and brothers; 
 through them, the gift of salvation is obtained. 
ਨਾਨਿਕ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ ॥ 
Nanak established the kingdom; He built the  
fortress of truth on a very strong foundation. 
ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤੁ ਿਸਿਰ ਕਿਰ ਿਸਫਤੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵਦੈ ॥ 



He installed the royal canopy over Lehna’s head;  
singing God’s praises he drank the nectar. 
ਮਿਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਿਗ ਜੋਿਰ ਪਰਾਕੁਇ ਜੀਅ ਦੈ ॥ 
By the grace of guru’s teachings, he was united with God 
reciting God. 
ਗੁਿਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਿਸ ਕੀਈ ਨਾਨਿਕ ਸਲਾਮਿਤ ਥੀਵਦੈ ॥ 
The guru bowed down to His disciple, while Nanak was still 
alive. 
ਸਿਹ ਿਟਕਾ ਿਦਤੋਸੁ ਜੀਵਦੈ ॥੧॥ 
He put the mark of guru ship on his forehead while living. ||1|| 
ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਐ ॥ 
Nanak proclaimed Lehna’s succession - he earned it. 
ਜੋਿਤ ਓਹਾ ਜੁਗਿਤ ਸਾਇ ਸਿਹ ਕਾਇਆ ਫੇਿਰ ਪਲਟੀਐ ॥ 
The soul and the process became one; his body changed 
immediately. 
ਝੁਲੈ ਸੁ ਛਤੁ ਿਨਰੰਜਨੀ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ ॥ 
Formless Lord’s canopy waves over him; He sits on the throne 
in  guru’s shop. 
ਕਰਿਹ ਿਜ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਸਲ ਜੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥ 
He does as the guru commands; He licked the rock of salt of 
yoga. 
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ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥ 
The common kitchen runs. There is no limit of benefits from 
guru’s teachings. 
ਖਰਚੇ ਿਦਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਿਰ ਦਬਟੀਐ ॥ 
He spent His master’s gift and distributes it to all. 
ਹੋਵੈ ਿਸਫਿਤ ਖਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥ 
The praises of the master were sung, and divine 
 Light descended from the heavens to the earth. 
ਤੁਧੁ ਿਡਠੇ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥ 
Seeing You O my Lord; the filth of many a life is eliminated. 
ਸਚੁ ਿਜ ਗੁਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਕਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥ 
The guru taught the truth; then why should we stop telling 
truth? 
ਪੁਤਰ੍ ੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਿਲਓ ਕਿਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨਹ੍ਹ੍  ਮੁਰਟੀਐ ॥ 
His sons did not obey His Word; they are pulled from the ear 
and suffer. 
ਿਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਿਫਰਿਨਹ੍ਹ੍  ਬੰਿਨਹ੍ਹ੍  ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਿਨਹ੍ਹ੍  ਛਟੀਐ ॥ 



The evil-minded became rebellious; they carry loads of sin on 
their backs. 
ਿਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਿਤਨੈ ਥਟੀਐ ॥ 
Whatever the guru says; do it. You get what you earn. 
ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਿਕਿਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥ 
Who lost, and who won? ||2|| 
ਿਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲੁ ਿਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ  
You get what you earn; earn shell you get shell, earn rice you 
get rice? 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ ॥ 
The justice of destiny is the judge; He takes a cut to take your 
case. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ ॥ 
If you do what the guru says; that is accepted in God’s court. 
ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਿਫਰੀ ਸਚੁ ਕਰਤੈ ਬੰਿਧ ਬਹਾਲੀ ॥ 
Guru Angad was proclaimed, and the true Creator confirmed 
it. 
ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਿਰ ਮਿਲ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ ॥ 
Nanak merely changed his body; He still sits  
on the throne, with hundreds of branches reaching out. 
ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਉਮਿਤ ਖੜੀ ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲੀ  
Standing at His door, His followers serve Him; by this service, 
their filth is  removed. 
ਦਿਰ ਦਰਵੇਸੁ ਖਸੰਮ ਦੈ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ  
The saintly recites God’s name with love and accepted at 
God’s court. 
ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਿਜਸੁ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰ੍ਾਲੀ  
Balwand says that Khivi, guru’s wife, is a noble woman, 
 who gives soothing, leafy shade to all. 
ਲੰਗਿਰ ਦਉਲਿਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਖੀਿਰ ਿਘਆਲੀ ॥ 
She distributes rice pudding added with sugar and butter the 
wealth of guru’s kitchen. 
ਗੁਰਿਸਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ  
The faces of the guru-willed are happy and the self-willed are 
bad like straw. 
ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ ਨਾਿਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ  
The master gave His approval, when Angad proclaimed him 
the guru. 
ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਇ ਿਜਿਨ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ ॥੩॥ 



Such is the Husband of mother Khivi; He sustains the world. 
||3|| 
ਹੋਿਰਂਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਿਨਆਈ ਆਖੈ ਿਕ ਿਕਓਨੁ ॥ 
Guru Nanak touched Angad’s feet; the process is reversed? 
 ਨਾਨਕ ਈਸਿਰ ਜਗਨਾਿਥ ਉਚਹਦੀ ਵੈਣੁ ਿਵਿਰਿਕਓਨੁ ॥ 
Nanak the Lord, the Lord of the world, spoke the words out 
loud. 
ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤੁ ਕਿਰ ਨੇਿਤਰ੍  ਬਾਸਕੁ ਸਬਿਦ ਿਰੜਿਕਓਨੁ ॥ 
He churned the mountain with the fragrance of guru’s 
teachings. 
ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਿਨਕਾਿਲਅਨੁ ਕਿਰ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਚਲਿਕਓਨੁ ॥ 
From it, He extracted the fourteen jewels and illuminated the 
world. 
ਕੁਦਰਿਤ ਅਿਹ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ਿਜਿਣ ਐਵਡ ਿਪਡ ਿਠਣਿਕਓਨੁ ॥ 
He appraised guru Angad by his mighty power. 
ਲਹਣੇ ਧਿਰਓਨੁ ਛਤਰ੍ੁ ਿਸਿਰ ਅਸਮਾਿਨ ਿਕਆੜਾ ਿਛਿਕਓਨੁ ॥ 
He raised the royal canopy to wave over the 
 head of Lehna, and raised His glory to the skies. 
ਜੋਿਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਿਤ ਮਾਿਹ ਆਪੁ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਿਮਿਕਓਨੁ ॥ 
His light merged into the light and He blended him into 
Himself. 
ਿਸਖਾਂ ਪੁਤਰ੍ ਾਂ ਘੋਿਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਿਤ ਵੇਖਹੁ ਿਜ ਿਕਓਨੁ ॥ 
Guru Nanak tested His followers and His sons, and everyone 
saw what happened. 
ਜਾਂ ਸੁਧੋਸੁ ਤਾਂ ਲਹਣਾ ਿਟਿਕਓਨੁ ॥੪॥ 
When Lehna was found to be pure, then He was put on the 
throne. ||4|| 
ਫੇਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੁਆਿਣ ਸਿਤਗੁਿਰ ਖਾਡੂਰੁ ॥ 
Then, the guru, the son of Pheru, came to live at Khadoor. 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਿਲ ਤੁਧੁ ਹੋਰੁ ਮੁਚੁ ਗਰੂਰੁ ॥ 
Meditation, austerities and self-discipline rest with You; the 
egotistic will fall.    
ਲਬੁ ਿਵਣਾਹੇ ਮਾਣਸਾ ਿਜਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰੁ ॥ 
Greed ruins mankind, like the algae in the water. 
ਵਿਰਹ੍ਐ ਦਰਗਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰੁ ॥ 
In guru’s court, the divine light shines by God’s grace. 
ਿਜਤੁ ਸੁ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਤੂੰ ਓਹੁ ਠਰੂਰੁ ॥ 
You are the mountain where the hand does not reach. 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤੁਧੁ ਿਵਿਚ ਭਰਪੂਰੁ  



You are filled with treasure of God’s name. 
ਿਨੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਞੈ ਚੂਰੁ ॥ 
Whoever slanders You will be  destroyed in pieces. 
ਨੇੜੈ ਿਦਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧੁ ਸੁਝੈ ਦੂਰੁ ॥ 
The world is seen close by but You can see far beyond. 
ਫੇਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੁਆਿਣ ਸਿਤਗੁਿਰ ਖਾਡੂਰੁ ॥੫॥ 
Then the true guru, the son of Pheru, came to live at Khadoor. 
||5|| 
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ਸੋ ਿਟਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
The same mark on the forehead, the same throne, and the 
same Royal court. 
ਿਪਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਿਵਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
Just like the father and grandfather, the son is approved. 
ਿਜਿਨ ਬਾਸਕੁ ਨੇਤਰ੍ ੈ ਘਿਤਆ ਕਿਰ ਨੇਹੀ ਤਾਣੁ ॥ 
He churned the essence with a string of love. 
ਿਜਿਨ ਸਮੰੁਦੁ ਿਵਰੋਿਲਆ ਕਿਰ ਮੇਰੁ ਮਧਾਣੁ ॥ 
He churned the world ocean with mountain as churning 
machine. 
ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਿਨਕਾਿਲਅਨੁ ਕੀਤੋਨੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ 
He extracted the fourteen jewels, and enlightened the world. 
ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਜ ਦਾ ਜਤੁ ਕੀਓ ਪਲਾਣੁ ॥ 
He made contentment his horse, and renunciation his saddle. 
ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣੁ ॥ 
He placed the arrow of Lord’s praise in the bow of truth. 
ਕਿਲ ਿਵਿਚ ਧੂ ਅੰਧਾਰੁ ਸਾ ਚਿੜਆ ਰੈ ਭਾਣੁ ॥ 
It is dark in today’s age. Then, He rose like the sun after night. 
ਸਤਹੁ ਖੇਤੁ ਜਮਾਇਓ ਸਤਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥ 
He grew the field of truth and spread the canopy of truth. 
ਿਨਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ ਿਘਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣੁ ॥ 
Your kitchen always has butter and flour to eat. 
ਚਾਰੇ ਕੰੁਡਾਂ ਸੁਝੀਓਸੁ ਮਨ ਮਿਹ ਸਬਦੁ ਪਰਵਾਣੁ  
Enshrining guru’s teachings in the mind, one can see the 
whole world. 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਨਵਾਿਰਓ ਕਿਰ ਨਦਿਰ ਨੀਸਾਣੁ  
Coming and going ends by God’s grace. 
ਅਉਤਿਰਆ ਅਉਤਾਰੁ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ 
You are the prophet, the incarnation of the all-knowing primal 
Lord. 



ਝਖਿੜ ਵਾਉ ਨ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤੁ ਮੇਰਾਣੁ ॥ 
You are not pushed or shaken by the wind storm; you are a 
mountain. 
ਜਾਣੈ ਿਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥ 
You know the state of the soul; You are all knower. 
ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਜਾਂ ਤੂ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ 
How can I praise You, O true Lord; You are divine and all-
knowing? 
ਦਾਨੁ ਿਜ ਸਿਤਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਸੋ ਸਤੇ ਦਾਣੁ ॥ 
The blessings that please the guru are the blessing for Satta. 
ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ੍ੁ ਿਸਿਰ ਉਮਿਤ ਹੈਰਾਣੁ ॥ 
Seeing Nanak’s canopy waving over Your head, everyone was 
surprised. 
ਸੋ ਿਟਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 
The same mark on the forehead, the same throne,  
and the same Royal court. 
ਿਪਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਿਵਹਾ ਪੋਤਰ੍ ਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥੬॥ 
Just like the father and grandfather, the son is approved. ||6|| 
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਿਤਨੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
Blessed is guru Raam Daas; He who created You also 
dignified You. 
ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਿਤ ਆਿਪ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਿਰਆ ॥ 
Perfect is Your miracle; the Creator Lord installed You on the 
throne. 
ਿਸਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਕਿਰ ਨਮਸਕਾਿਰਆ ॥ 
The followers and the Congregation recognize You 
 as the supreme Lord and bow down to You. 
ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੁ ਤੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਿਰਆ ॥ 
You are unchanging, unfathomable and immeasurable; You 
have no end or limit. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਤੰੂ ਸੇਿਵਆ ਭਾਉ ਕਿਰ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਆ ॥ 
Those who serve You with love – You bestow salvation to 
them. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਿਰ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਿਰਆ ॥ 
Greed, envy, lust, anger and emotional attachment: 
 You have beaten and driven them out. 
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਿਰਆ ॥ 
Blessed is Your place, and true is Your magnificent glory. 
ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਿਰਆ ॥ 



You are Nanak, You are Angad, and You are Amar Daas; so I 
see! 
ਗੁਰੁ ਿਡਠਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਿਰਆ ॥੭॥ 
When I saw the guru, my mind was consoled. ||7|| 
ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥ 
The four gurus enlightened the four ages; God assumed the 
fifth form. 
ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ  ਆਪੁ ਸਾਿਜਓਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ ਖਲੋਆ ॥ 
He created Himself, and He is the supporting pillar of the 
universe. 
ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਿਪ ਆਿਪ ਿਲਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥ 
He is the paper, the pen, and the writer. 
ਸਭ ਉਮਿਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਿਨਰੋਆ ॥ 
His entire congregation comes and goes; He is ever fresh and 
new. 
ਤਖਿਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਿਤਗੁਰ ਕਾ ਿਖਵੈ ਚੰਦੋਆ ॥ 
Guru Arjun sits on the throne; the royal canopy waves over the 
guru. 
ਉਗਵਣਹੁ ਤੈ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆ ॥ 
From east to west, He illuminates the four directions. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਿਵਓ ਮਨਮੁਖਾ ਪਇਆ ਮੋਆ  
Those self-willed who do not serve the guru die in shame. 
ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਮਾਿਤ ਸਚੇ ਕਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 
Your miracle power increase two to four-fold; truth wells truth. 
ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੮॥੧॥ 
The four gurus enlightened the four ages; God assumed the 
fifth form. ||8||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ 
Raamkalee, The Word Of The Devotees. 
ਕਬੀਰ ਜੀਉ Kabeer Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਿਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥ 
Make your body the pot and the mix; put guru’s teachings as 
jagri in it. 
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ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥ 
Cut up desire, lust, anger, pride and envy, and let them be the 
fermenting bark. ||1|| 



ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥ 
Is there any saint, with peace and contentment; I will pay 
 commission to him if he offers me meditation and self 
discipline. 
ਏਕ ਬੰੂਦ ਭਿਰ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਜੋ ਮਦੁ ਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
If he gives me a drop of that intoxication, I will offer my mind 
and body. ||1||Pause|| 
ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਬਰ੍ਹਮ ਅਗਿਨ ਤਿਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ॥ 
I made the fourteen worlds the furnace and burnt my body with 
godly fire. 
ਮੁਦਰ੍ ਾ ਮਦਕ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥ 
My yogic stick as an intoxicant and intoxicated with 
 contentment and paint it with divine words. ||2|| 
ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮ ਰਿਵ ਸਿਸ ਗਹਨੈ ਦੇਉ ਰੇ ॥ 
I mortgage pilgrimage, fast, principle, cleansing,  
self-discipline even the sun and moon for it; 
ਸੁਰਿਤ ਿਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ ॥੩॥ 
I make my mind the cup and pour nectar as the pure juice and 
drink it. ||3|| 
ਿਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰੇ ॥ 
The pure stream constantly flows down and my 
 mind is intoxicated by the sublime essence. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੋ ਰੇ ॥੪॥੧॥ 
Says Kabeer, all other intoxicant are tasteless; this is the only 
true taste. ||4||1|| 
ਗੁੜੁ ਕਿਰ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕਿਰ ਮਹੂਆ ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ॥ 
Make knowledge the molasses, meditation the mix  
and the fear of God the fire enshrined in your mind. 
ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਜ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨਹਾਰਾ ॥੧॥ 
The spinal vein merges in peace by drinking it. ||1|| 
ਅਉਧੂ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥ 
O hermit, my mind is intoxicated. 
ਉਨਮਦ ਚਢਾ ਮਦਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਰ੍ਭਵਨ ਭਇਆ ਉਿਜਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When the liquor intoxicates; I can see the whole universe. 
||1||Pause|| 
ਦੁਇ ਪੁਰ ਜੋਿਰ ਰਸਾਈ ਭਾਠੀ ਪੀਉ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭਾਰੀ ॥ 
Joining the two channels of the breath, I have lit  
the furnace and I drink the  sublime essence. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਦੁਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ ਛੂਿਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥ 



I burnt both lust and anger and I am saved from the world. ||2|| 
ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਗਾਸ ਿਗਆਨ ਗੁਰ ਗੰਿਮਤ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਿਧ ਪਾਈ ॥ 
I learnt this from the guru and attained divine wisdom 
enlightenment and joy. 
ਦਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਤਾਸੁ ਮਦ ਮਾਤਾ ਉਚਿਕ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥੩॥੨॥ 
Slave Kabeer is intoxicated with that wine, which never wears 
off. ||3||2|| 
ਤੰੂ ਮੇਰੋ ਮੇਰੁ ਪਰਬਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥ 
You are my mountain O my Lord; I have grasped Your 
support. 
ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਿਗਰਤੇ ਰਿਖ ਲੀਨੀ ਹਿਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 
You do not shake, I do not fall. You have preserved my honor. 
||1|| 
ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ 
Now and then, here and there, You, only You! 
ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਿਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
By Your grace, I am forever in peace. ||1||Pause|| 
ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਿਸਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Believing in You I settled at Magahar and my burning fire is 
extinguished. 
ਪਿਹਲੇ ਦਰਸਨੁ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਿਨ ਕਾਸੀ ਬਸੇ ਆਈ ॥੨॥ 
First, I visualized You at magahar and then came and settled 
at Kashi. ||2|| 
ਜੈਸਾ ਮਗਹਰੁ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਿਰ ਜਾਨੀ  
As is Magahar, so is Kashi; I see them one and the same. 
ਹਮ ਿਨਰਧਨ ਿਜਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਿਟ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥ 
I the poor attained this wealth; the proud die breaking in 
pieces. ||3|| 
ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ਚੁਭਿਹ ਿਤਸੁ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥ 
The proud feels the pinch of thorns; no one will take them out. 
ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ ਿਬਲਲ ਿਬਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥ 
They are crying of pinching and go to hell crying. ||4|| 
ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਿਕਆ ਸੁਰਗੁ ਿਬਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਊ ਰਾਦੇ ॥ 
What is hell, what is heaven? The saints reject both. 
ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਿਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੫॥ 
I do not say any fault of anyone by guru’s grace. ||5|| 
ਅਬ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਿਸੰਘਾਸਿਨ ਿਮਲੇ ਹੈ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥ 
Now, I reached the throne of the Lord and met the sustainer of 
the world. 



ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥ 
God and Kabeer became one; no one can differentiate 
anymore. ||6||3|| 
ਸੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ  
I obey the saints, and punish the wicked; this is my duty; 
ਿਦਵਸ ਰੈਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਿਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥ 
Day and night, I massage Your feet; I wave my hair as a fan. 
||1|| 
ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥ 
I am a dog at Your Court O Lord; 
ਭਉਕਿਹ ਆਗੈ ਬਦਨੁ ਪਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I lie down and bark in front of You. ||1||Pause|| 
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ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤਉ ਿਮਿਟਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 
I am Your servant from the previous life; I cannot leave you 
now. 
ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੈ ਧੁਿਨ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ ॥੨॥ 
The divine music plays on my forehead at Your door. ||2|| 
ਦਾਗੇ ਹੋਿਹ ਸੁ ਰਨ ਮਿਹ ਜੂਝਿਹ ਿਬਨੁ ਦਾਗੇ ਭਿਗ ਜਾਈ ॥ 
Those who were wounded before, will fight the battle, 
 those who were not wounded will run away. 
ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਿਤ ਪਛਾਨੈ ਹਿਰ ਲਏ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥ 
The devotee will recognize the devotee and treasure the 
godliness. ||3|| 
ਕੋਠਰੇ ਮਿਹ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥ 
In the fortress is the chamber; that sacred chamber is realized 
by contemplating. 
ਗੁਿਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤੁ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵਹੁ ਬਸਤੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ॥੪॥ 
The guru blessed Kabeer with the merchandise to keep it safe. 
||4|| 
ਕਬੀਿਰ ਦੀਈ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗੁ ॥ 
Kabeer gave it to the world; the fortunate obtain it. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਿਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥ 
Those who obtain the taste of nectar; their marriage is eternal. 
||5||4||  
ਿਜਹ ਮੁਖ ਬੇਦੁ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਿਨਕਸੈ ਸੋ ਿਕਉ ਬਰ੍ਹਮਨੁ ਿਬਸਰੁ ਕਰੈ ॥ 
The mouth which spoke prayer and the Vedas; why should a 
scholar forget that! 
ਜਾ ਕੈ ਪਾਇ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਲਾਗੈ ਸੋ ਿਕਉ ਪੰਿਡਤੁ ਹਿਰ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ 



The whole world falls at His feet; why not  
those scholars say God from their mouth? ||1|| 
ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਨ ਹਿਰ ਨ ਕਹਿਹ ॥ 
Why, O my scholar; you do not say God from your mouth? 
ਰਾਮੁ ਨ ਬੋਲਿਹ ਪਾਡੇ ਦੋਜਕੁ ਭਰਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
If you don’t recite God O scholar; you will go to hell. 
||1||Pause|| 
ਆਪਨ ਊਚ ਨੀਚ ਘਿਰ ਭੋਜਨੁ ਹਠੇ ਕਰਮ ਕਿਰ ਉਦਰੁ ਭਰਿਹ ॥ 
You think you are high but you eat at the lowly houses;  
you fill your belly by practicing rituals. 
ਚਉਦਸ ਅਮਾਵਸ ਰਿਚ ਰਿਚ ਮਾਂਗਿਹ ਕਰ ਦੀਪਕੁ ਲੈ ਕੂਿਪ ਪਰਿਹ ॥੨॥ 
On the fourteenth day of new moon, you beg allover; even 
 you hold the lamp in your hand, still you fall into the pit. ||2|| 
ਤੰੂ ਬਰ੍ਹਮਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਮੁਿਹ ਤੋਿਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਨਿਹ ॥ 
You are a scholar; I am only a weaver from Banaras. How can 
I compare with you? 
ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਹ ਉਬਰੇ ਬੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਿਬ ਮਰਿਹ ॥੩॥੫॥ 
I attained salvation saying God’s name; you will drown 
believing in Vedas; ||3||5|| 
ਤਰਵਰੁ ਏਕੁ ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸਾਖਾ ਪੁਹਪ ਪਤਰ੍  ਰਸ ਭਰੀਆ ॥ 
There is one tree, with countless branches full of leaves and 
flowers. 
ਇਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ ਿਤਿਨ ਹਿਰ ਪੂਰੈ ਕਰੀਆ ॥੧॥ 
This world is a garden of nectar. The perfect Lord created it. 
||1|| 
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ॥ 
I have come to know the story of my sovereign Lord. 
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਬਰਲੈ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The soul has realized God in it; only a few guru-willed know it. 
||1||Pause|| 
ਭਵਰੁ ਏਕੁ ਪੁਹਪ ਰਸ ਬੀਧਾ ਬਾਰਹ ਲੇ ਉਰ ਧਿਰਆ ॥ 
The bumble bee, addicted to the nectar enshrining twelve 
yogic sects in the mind. 
ਸੋਰਹ ਮਧੇ ਪਵਨੁ ਝਕੋਿਰਆ ਆਕਾਸੇ ਫਰੁ ਫਿਰਆ ॥੨॥ 
He drenched the sixteen sects when flies in the sky. ||2|| 
ਸਹਜ ਸੰੁਿਨ ਇਕੁ ਿਬਰਵਾ ਉਪਿਜਆ ਧਰਤੀ ਜਲਹਰੁ ਸੋਿਖਆ ॥ 
In the profound void of contentment one tree  
grew up and soaked the water of the earth. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਿਜਿਨ ਇਹੁ ਿਬਰਵਾ ਦੇਿਖਆ ॥੩॥੬॥ 



Says Kabeer, I am the servant of those who have seen this 
tree. ||3||6|| 
ਮੰੁਦਰ੍ ਾ ਮੋਿਨ ਦਇਆ ਕਿਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ੍ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥ 
Make silence your ear-rings and compassion the  
begging bag and reciting the begging bowl. 
ਿਖੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥ 
Sew this body as your patched coat, and take God’s Name as 
your support. ||1|| 
ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥ 
Practice such Yoga, O Yogi. 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed, enjoy meditation, austerities and self-
discipline. ||1||Pause|| 
ਬੁਿਧ ਿਬਭੂਿਤ ਚਢਾਵਉ ਅਪੁਨੀ ਿਸੰਗੀ ਸੁਰਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥    
Apply the ashes of wisdom to your body and your mind the 
horn. 
ਕਿਰ ਬੈਰਾਗੁ ਿਫਰਉ ਤਿਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਜਾਈ ॥੨॥ 
Be detached, and wander through the city of  
your body and blow the horn of your mind. ||2|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਲੈ ਿਹਰਦੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਿਨਰਾਲਮ ਤਾੜੀ  
Enshrine the five elements in your mind and be in real trance. 
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਬਾੜੀ ॥੩॥੭॥ 
Says Kabeer, listen, O Saints: make faith of kindness your 
garden. ||3||7|| 
ਕਵਨ ਕਾਜ ਿਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਿਰ ਜਨਿਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
For what purpose you came into the world and what did you 
attain? 
ਭਵ ਿਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
You never missed God the bestowal of salvation even for a 
moment. ||1|| 
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ਗੋਿਬੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
O Lord of the universe, I am such a sinner! 
ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਭ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਿਤਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God gave me body and soul, but I did not practice His worship 
lovingly. ||1||Pause|| 
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਿਨੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥ 
I do not give up other’s wealth, other’s bodies, 
 other’s slander and bad mouthing others.   



ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਿਨ ਫੁਿਨ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਤੂਟੈ ॥੨॥ 
I keep coming and going; it never stops. ||2|| 
ਿਜਹ ਘਿਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਿਰ ਸੰਤਨ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੋ  ਮੈ ਫੇਰਾ ॥ 
That house, where God’s saints speak God’s sermon; I never 
went there; 
ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਿਤਨ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥ 
Drunkards, thieves and evil-doers; I constantly live with them. 
||3|| 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥ 
I am attached to lust, anger, worldly wealth and false 
attachments. 
ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਤਿਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 
I do not even dream about kindness, faith or serving the guru. 
||4|| 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਭਗਿਤ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ ॥ 
He is merciful to the meek, kind and benevolent,  
the love of His devotees and the destroyer of fear. 
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ॥੫॥੮॥ 
Says Kabeer, please protect Your servant from  
disaster; O Lord, I serve only You. ||5||8|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਹੋਇ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰੁ ॥ 
Reciting His name attains salvation. 
ਜਾਿਹ ਬੈਕੰੁਿਠ ਨਹੀ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
You shall go to heaven and not return to this earth. 
ਿਨਰਭਉ ਕੈ ਘਿਰ ਬਜਾਵਿਹ ਤੂਰ ॥ 
In the home of the carefree Lord, the divine music plays. 
ਅਨਹਦ ਬਜਿਹ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ॥੧॥ 
The infinite divine music plays there all the time. ||1|| 
ਐਸਾ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
Practice such recitation o my mind; 
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਮੁਕਿਤ ਕਤ ਨਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Salvation is not obtained without reciting God. ||1||Pause|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਨਾਹੀ ਨਨਕਾਰੁ ॥ 
There is no stopping reciting God; 
ਮੁਕਿਤ ਕਰੈ ਉਤਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ॥ 
You will be liberated and the great load will be taken away. 
ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਮਾਿਹ ॥ 
Bow in humility in your heart; 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਵਨੁ ਨਾਿਹ ॥੨॥ 



Your coming and going will end. ||2|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਕਰਿਹ ਤੂ ਕੇਲ ॥ 
Reciting Him gives you happiness. 
ਦੀਪਕੁ ਬਾਂਿਧ ਧਿਰਓ ਿਬਨੁ ਤੇਲ ॥ 
God has lit the lamp without oil. 
ਸੋ ਦੀਪਕੁ ਅਮਰਕੁ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
That lamp makes the world immortal; 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਿਬਖੁ ਕਾਢੀਲੇ ਮਾਿਰ ॥੩॥ 
It conquers and drives out the poisons of lust and anger. ||3|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਤੇਰੀ ਗਿਤ ਹੋਇ ॥ 
Reciting Him saves you; 
ਸੋ ਿਸਮਰਨੁ ਰਖੁ ਕੰਿਠ ਪਰੋਇ ॥ 
Recite that recitation in your heart forever. 
ਸੋ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰ ਨਹੀ ਰਾਖੁ ਉਤਾਿਰ ॥ 
Practice that recitation and never let it go. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੪॥ 
By guru’s grace, you shall cross over. ||4|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਨਾਹੀ ਤੁਿਹ ਕਾਿਨ ॥ 
Reciting God; you will not suffer any shortage. 
ਮੰਦਿਰ ਸੋਵਿਹ ਪਟੰਬਰ ਤਾਿਨ ॥ 
You shall sleep in your mansion, in covers of silk. 
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਿਬਗਸੈ ਜੀਉ ॥ 
Your soul shall be peaceful and mind joyous. 
ਸੋ ਿਸਮਰਨੁ ਤੂ ਅਨਿਦਨੁ ਪੀਉ ॥੫॥ 
Drink that recitation all the time. ||5|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥ 
Reciting Him, your troubles will depart. 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਤੁਝੁ ਪੋਹੈ ਨ ਮਾਇ ॥ 
Reciting Him the worldly wealth will not rob you. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਗਾਈਐ ॥ 
Recite and sing God God in your mind. 
ਇਹੁ ਿਸਮਰਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੬॥ 
This recitation is obtained from the guru. ||6|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਸਮਿਰ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥ 
Recite God forever day and night. 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ॥ 
While standing sitting with every breath and morsel of food. 
ਜਾਗੁ ਸੋਇ ਿਸਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 
While awake and asleep, enjoy the essence of recitation. 



ਹਿਰ ਿਸਮਰਨੁ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥ 
Reciting God is pre-ordained. ||7|| 
ਿਜਹ ਿਸਮਰਿਨ ਨਾਹੀ ਤੁਝੁ ਭਾਰ ॥ 
Recitation that will not load you down; 
ਸੋ ਿਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥ 
Make that recitation of God’s name your resolve. 
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ॥ 
Says Kabeer, He has no limits; 
ਿਤਸ ਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤੁ ਨ ਮੰਤੁ ॥੮॥੯॥ 
No ritual works in front of it. ||8||9|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ 
Raamkalee, Second House, The word of Kabeer Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one; He is realized by guru’s grace. 
ਬੰਧਿਚ ਬੰਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
He is trapped by worldly deeds. 
ਮੁਕਤੈ ਗੁਿਰ ਅਨਲੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
The liberated guru extinguished my fire. 
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ਜਬ ਨਖ ਿਸਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥ 
When I searched my mind thoroughly through guru’s 
teachings; 
ਤਬ ਅੰਤਿਰ ਮਜਨੁ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ਾ ॥੧॥ 
I cleansed my mind. ||1|| 
ਪਵਨਪਿਤ ਉਨਮਿਨ ਰਹਨੁ ਖਰਾ ॥ 
God the preserver of honor abides in the mind. 
ਨਹੀ ਿਮਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He does not die or go through life. ||1||Pause|| 
ਉਲਟੀ ਲੇ ਸਕਿਤ ਸਹਾਰੰ ॥ 
Turn away from worldly powers. 
ਪੈਸੀਲੇ ਗਗਨ ਮਝਾਰੰ ॥ 
And fly in the universe. 
ਬੇਧੀਅਲੇ ਚਕਰ੍ ਭੁਅੰਗਾ ॥ 
Get pierced by the yogic mysticism. 
ਭੇਟੀਅਲੇ ਰਾਇ ਿਨਸੰਗਾ ॥੨॥ 
And merge with the Lord intuitively. ||2|| 
ਚੂਕੀਅਲੇ ਮੋਹ ਮਇਆਸਾ ॥ 
My attachment to worldly wealth and attachment is gone. 
ਸਿਸ ਕੀਨੋ ਸੂਰ ਿਗਰਾਸਾ ॥ 



The moon engulfed the sun. 
ਜਬ ਕੰੁਭਕੁ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ॥ 
When the pool got filled to the brim; 
ਤਹ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥੩॥ 
The infinite divine music starts to play. ||3|| 
ਬਕਤੈ ਬਿਕ ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥ 
The guru read his teachings. 
ਸੁਨਤੈ ਸੁਿਨ ਮੰਿਨ ਬਸਾਇਆ ॥ 
The listener listened and enshrined in the mind. 
ਕਿਰ ਕਰਤਾ ਉਤਰਿਸ ਪਾਰੰ ॥ 
Reciting God attains salvation. 
ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰੰ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
Says Kabeer to the world; ||4||1||10|| 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੁ ॥ 
The moon and the sun are both the embodiment of light. 
ਜੋਤੀ ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਅਨੂਪੁ ॥੧॥ 
Within their light, is the incomparable God; ||1|| 
ਕਰੁ ਰੇ ਿਗਆਨੀ ਬਰ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 
O wise man, contemplate God. 
ਜੋਤੀ ਅੰਤਿਰ ਧਿਰਆ ਪਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
God’s light pervades the universe. ||1||Pause|| 
ਹੀਰਾ ਦੇਿਖ ਹੀਰੇ ਕਰਉ ਆਦੇਸੁ ॥ 
One diamond enlightens the next diamond. 
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਿਨਰੰਜਨ ਅਲੇਖੁ ॥੨॥੨॥੧੧॥ 
Says Kabeer, the Lord is indescribable. ||2||2||11|| 
ਦੁਨੀਆ ਹੁਸੀਆਰ ਬੇਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹਉ ਰੇ ਭਾਈ ॥ 
You are being robbed while awake; you are being robbed O 
brother; 
ਿਨਗਮ ਹੁਸੀਆਰ ਪਹਰੂਆ ਦੇਖਤ ਜਮੁ ਲੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
While the Vedas stand guard watching, the  
devil of death takes you away; ||1||Pause|| 
ਨ ਬੁ ਭਇਓ ਆਂਬੁ ਆਂਬੁ ਭਇਓ ਨ ਬਾ ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਿਰ ॥ 
He thinks that the bitter nim fruit is a mango, and the mango is 
a  
bitter nim. He imagines the thorny bush bears the ripe banana 
fruit. 
ਨਾਲੀਏਰ ਫਲੁ ਸੇਬਿਰ ਪਾਕਾ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 
He thinks that the ripe coconut hangs on the  
simmal tree; what a stupid fool he is! ||1|| 



ਹਿਰ ਭਇਓ ਖਾਂਡੁ ਰੇਤੁ ਮਿਹ ਿਬਖਿਰਓ ਹਸਤਨ  ਚੁਿਨਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The Lord is like sugar spilled in the sand; cannot be picked by 
hand. 
ਕਿਹ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਿਤ ਪਾਂਿਤ ਤਿਜ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਿਨ ਖਾਈ ॥੨॥੩॥੧੨॥ 
Says Kabeer, give up your ancestry, social status and honor;  
be tiny like an ant;   then pick and eat it. ||2||3||12|| 
ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧ 
The Word of Naam Dev Jee, Raamkalee, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥ 
Cut a paper, make a kite and fly in the sky. 
ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 
Talking with the friends, he still keeps his attention on the kite 
string. ||1|| 
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥ 
My mind has been pierced by the Name of the Lord; 
ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Like the goldsmith, whose attention is held by his work; 
||1||Pause|| 
ਆਨੀਲੇ ਕੰੁਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਿਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥ 
The princess goes to the well and fills the pitcher with water. 
ਹਸਤ ਿਬਨੋਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਿਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥ 
She laughs, plays and talks with her friends,  
but she keeps her mind on the pitcher. ||2|| 
ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥ 
There is one divine abode with ten doors and cows graze 
there. 
ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥ 
The cow grazes five miles away but she focuses her mind on 
the calf. ||3|| 
ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਿਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥ 
Says Naam Dev, listen, O Trilochan: the herder’s child sleeps 
on the ground. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕਾਜ ਿਬਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਬਾਿਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥ 
The mother works all over but she keeps her mind on the 
child. ||4||1|| 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤਰ੍ ਆਨੰਤਾ ਗੀਤ ਕਿਬਤ ਨ ਗਾਵਉਗੋ ॥ 
There are countless scriptures; I do not sing their songs and 



hymns. 
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ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਿਨਰੰਕਾਰ ਮਿਹ ਅਨਹਦ ਬੇਨੁ ਬਜਾਵਉਗੋ ॥੧॥ 
In the imperishable realm of the formless Lord, I play divine 
music. ||1|| 
ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮਿਹ ਗਾਵਉਗੋ ॥ 
Becoming detached, I sing Lord’s Praises. 
ਸਬਿਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਿਦ ਰਾਤਾ ਆਕੁਲ ਕੈ ਘਿਰ ਜਾਉਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Imbued with divine music from the past goes to immortal 
God’s home. ||1||Pause|| 
ਇੜਾ ਿਪੰਗੁਲਾ ਅਉਰੁ ਸੁਖਮਨਾ ਪਉਨੈ ਬੰਿਧ ਰਹਾਉਗੋ ॥ 
Then the yogi who breathes through two veins will live by 
breathing air. 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਿਰ ਰਾਖਉ ਬਰ੍ਹਮ ਜੋਿਤ ਿਮਿਲ ਜਾਉਗੋ ॥੨॥ 
Those who look sun and the moon the same way merge with 
God. ||2|| 
ਤੀਰਥ ਦੇਿਖ ਨ ਜਲ ਮਿਹ ਪੈਸਉ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨ ਸਤਾਵਉਗੋ ॥ 
Seeing the sacred shrine; do not bathe in it. You disturb the 
beings there; 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਿਦਖਾਏ ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਉਗੋ ॥੩॥ 
The guru showed me sixty eight shrines in the body; bathe in 
it; ||3|| 
ਪੰਚ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਭਲੋ ਭਲੋ ਨ ਕਹਾਵਉਗੋ ॥ 
Entangled in five passion and attain worldly admiration; I do 
not care about it. 
 ਕਹੈ ਿਚਤੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਾਤਾ ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਸਮਾਉਗੋ ॥੪॥੨॥ 
Says Naam Dev, my mind is imbued with God;  
I am absorbed in absolute state. ||4||2|| 
ਮਾਇ ਨ ਹੋਤੀ ਬਾਪੁ ਨ ਹੋਤਾ ਕਰਮੁ ਨ ਹੋਤੀ ਕਾਇਆ ॥ 
When there was no mother and father, no deeds and no 
human body; 
ਹਮ ਨਹੀ ਹੋਤੇ ਤੁਮ ਨਹੀ ਹੋਤੇ ਕਵਨੁ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੧॥ 
Then I was not and you were not there, then who came from 
where? ||1|| 
ਰਾਮ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਕੇਰਾ ॥ 
O Lord, no one belongs to anyone else. 
ਜੈਸੇ ਤਰਵਿਰ ਪੰਿਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
We are like birds perched on a tree. ||1||Pause|| 
ਚੰਦੁ ਨ ਹੋਤਾ ਸੂਰੁ ਨ ਹੋਤਾ ਪਾਨੀ ਪਵਨੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 



When there was no moon and no sun, then water was merged 
in air. 
ਸਾਸਤੁ ਨ ਹੋਤਾ ਬੇਦੁ ਨ ਹੋਤਾ ਕਰਮੁ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥ 
When there were no scriptures; where did the fate come from? 
||2|| 
ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ 
Living in the sky or earth, sacred shrubs and rosary are 
obtained by guru’s grace. 
ਨਾਮਾ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਿਤਗੁਰ ਹੋਇ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥੩॥ 
Naam Dev prays; this is the reality realized through guru’s 
teachings. ||3||3|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥ Raamkalee, Second House: 
ਬਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਿਟ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਿਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥ 
Some practice austerities at Banaras, or hang upside-down, 
die at 
 a sacred shrine, sit in the middle of fire; do such practices; 
ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥ 
Perform the horse-sacrificial ceremony, or donate lot  
of gold; nothing equals reciting God’s name. ||1|| 
ਛੋਿਡ ਛੋਿਡ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
O hypocrite, abandon your hypocrisy; do not practice 
deception. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Recite God’s name all the time. ||1||Pause|| 
ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੋਦਾਵਿਰ ਜਾਈਐ ਕੰੁਿਭ ਜਉ ਕੇਦਾਰ ਨਹ੍ਹ੍ ਾਈਐ ਗੋਮਤੀ ਸਹਸ ਗਊ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ  
Some go to Ganges, others to Godawary, some to Kumbh , 
some go to  
Kaidar Nath, some to Gomti river to bathe. Some donate 
hundreds of cows. 
ਕੋਿਟ ਜਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਤਨੁ ਜਉ ਿਹਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥੨॥ 
He may make millions of pilgrimages, or destroy his body in 
the  
Himalayas; still, nothing equals reciting God’s name. ||2|| 
ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਿਸਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਿਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਿਨਤ ਿਨਤਿਹ ਕੀਜੈ ॥ 
Some donate horses and elephants, or women of their beds, 
 or land; they may donate such things day and night. 
ਆਤਮ ਜਉ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਿਰ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਰ ਤਊ ਨ ਪੂਜੈ 
॥੩॥ 
He may purify his soul by donating gold equal to his weight. 



 Nothing equals to reciting God’s name. ||3|| 
ਮਨਿਹ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਿਹ ਨ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਬਾਣ ਪਦੁ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍  ਲੀਜੈ ॥ 
Do not be angry, do not blame the devil of death; 
 then find the pure state of salvation. 
ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਨੰਦੁ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੪॥ 
My Sovereign Lord King is Raam Chander, the Son of the King 
Dasrat’h; 
 prays Naam Dev, I drink the divine nectar. ||4||4|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ 
Raamkalee, the word of Ravi Daas Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪੜੀਐ ਗੁਨੀਐ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਸੁਨੀਐ ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨ ਦਰਸੈ ॥ 
By reading, thinking and hearing God’s name; still God is not 
visualized. 
ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਿਹਰਨ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਜਉ ਪਾਰਸਿਹ ਨ ਪਰਸੈ ॥੧॥ 
How can iron be transformed into gold, unless it touches  
philosopher’s stone? ||1|| 
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ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਿਠ ਨ ਛੂਟੈ ॥ 
O Lord, the knot of skepticism does not open. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਨ ਪੰਚਹੁ ਿਮਿਲ ਲੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Lust, anger, worldly wealth, intoxication and jealousy.   
These five have joined to plunder the world. ||1||Pause|| 
ਹਮ ਬਡ ਕਿਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਿਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ॥ 
I am a great poet, noble heritage; a scholar, a yogi and a 
renunciate; 
ਿਗਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁਿਧ ਕਬਿਹ ਨ ਨਾਸੀ ॥੨॥ 
I am a preacher, a warrior and a bestowal; such thinking never 
ends. ||2|| 
ਕਹੁ ਰਿਵਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀ ਸਮਝਿਸ ਭੂਿਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬਉਰੇ ॥ 
Says Ravi Daas, no one understands; they are all lost like an 
insane. 
ਮੋਿਹ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਮੋਰੇ ॥੩॥੧॥ 
Lord’s Name is my support; He is my life and wealth. ||3||1|| 
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ 
Raamkalee, the word of Baynee Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਇੜਾ ਿਪੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਿਨ ਬਸਿਹ ਇਕ ਠਾਈ ॥ 
Three energy veins abide in one place. 
ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਿਪਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਿਤਥਾਈ ॥੧॥ 
Says Baynee, three veins, bathing at Sangam  
and bathing at Piraag, is in the mind. ||1|| 
ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਿਨਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ ॥ 
O saints, the Lord dwells there; 
ਗੁਰ ਗਿਮ ਚੀਨੈ ਿਬਰਲਾ ਕੋਇ ॥ 
Only a few search the mind; 
ਤਹਾਂ ਿਨਰੰਜਨੁ ਰਮਈਆ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
That is where God dwells; ||1||Pause|| 
ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਿਕਆ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 
What is the sign of divine Lord’s dwelling? 
ਤਹ ਬਾਜੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ॥ 
The infinite divine music plays there. 
ਤਹ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਪਉਣੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥ 
There is no moon or sun, no air or water there. 
ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਣੀ ॥੨॥ 
The guru-willed become aware and realize God through guru’s 
teachings. ||2|| 
 ਉਪਜੈ ਿਗਆਨੁ ਦੁਰਮਿਤ ਛੀਜੈ ॥ 
Divine wisdom wells up, and evil-mindedness departs; 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਿਸ ਗਗਨੰਤਿਰ ਭੀਜੈ ॥ 
The universe gets drenched with sublime nectar. 
ਏਸੁ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ 
One who knows the secret of this process? 
ਭੇਟੈ ਤਾਸੁ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਉ ॥੩॥ 
Surrenders to You o sacred guru; ||3|| 
ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ॥ 
The tenth gate is the home of the inaccessible, infinite 
supreme Lord. 
ਊਪਿਰ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਿਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਿਰ ਥਾਤੀ ॥੪॥ 
There is a shop and niche on top of it and in it is the wealth; 
||4|| 
ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਸੋਵੈ ॥ 
One, who remains awake, never sleeps; 
ਤੀਿਨ ਿਤਲੋਕ ਸਮਾਿਧ ਪਲੋਵੈ ॥ 
He realizes the universe. 
ਬੀਜ ਮੰਤਰ੍ੁ ਲੈ ਿਹਰਦੈ ਰਹੈ ॥ 



He enshrines the seed of teachings in the mind. 
ਮਨੂਆ ਉਲਿਟ ਸੰੁਨ ਮਿਹ ਗਹੈ ॥੫॥ 
His mind changes and attains the absolute state. ||5|| 
ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ ॥ 
He remains awake, and he does not lie. 
ਪਾਚਉ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਬਿਸ ਕਿਰ ਰਾਖੈ ॥ 
He keeps the five sensory organs under his control. 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਿਤ ॥ 
He enshrines guru’s teachings in the mind. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਿਕਰ੍ਸਨ ਪਰੀਿਤ ॥੬॥ 
He offers his mind and body for God’s love. ||6|| 
ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
Even if for a moment he contemplates guru’s teachings. 
ਅਪਨਾ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥ 
He does not lose his life in a gamble. 
ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਧੈ ਮੂਲੁ ॥ 
He plugs up the source of the river of evil tendencies. 
ਪਿਛਮ ਫੇਿਰ ਚੜਾਵੈ ਸੂਰੁ ॥ 
He makes the sunrise from the west; 
ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਸੁ ਿਨਝਰੁ ਝਰੈ ॥ 
He bears the unbearable and the nectar trickle down within; 
ਜਗੰਨਾਥ ਿਸਉ ਗੋਸਿਟ ਕਰੈ ॥੭॥ 
He speaks with the Lord of the world. ||7|| 
ਚਉਮੁਖ ਦੀਵਾ ਜੋਿਤ ਦੁਆਰ ॥ 
The four-sided lamp burns in God’s abode. 
ਪਲੂ ਅਨਤ ਮੂਲੁ ਿਬਚਕਾਿਰ ॥ 
The primal Lord is at the center of the countless leaves. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਹੈ ॥ 
He abides there with all His powers. 
ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਰਤਨਾ ਮਿਹ ਗੁਹੈ ॥੮॥ 
He mixes the jewels into the pearl of the mind. ||8|| 
ਮਸਤਿਕ ਪਦਮੁ ਦੁਆਲੈ ਮਣੀ ॥ 
The lotus is at the forehead, and the jewels surround it. 
ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਧਣੀ ॥ 
There, lives God the rich Lord of the universe. 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਨਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ ॥ 
Five divine tunes of purity play there. 
ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਸੰਖ ਘਨ ਗਾਜੇ ॥ 
The religious fan waves and the conch shell sounds like 



thunder. 
ਦਿਲ ਮਿਲ ਦੈਤਹੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ॥ 
The guru-willed tramples and destroys the demons through 
divine knowledge. 
ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੯॥੧॥ 
Baynee longs for Your Name O Lord. ||9||1|| 
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ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ 
Raag Nat Naaraayan, Fourth Mahalla: 
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 own His own. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ 
O my mind, recite God’s name forever. 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਦੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਿਰ ਪਾਿਸ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I committed millions of sins. All are with me; please eliminate 
them; ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿਹ ਆਰਾਧਿਹ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥  
The devotees sing God’s praises and recite His name with 
love. 
ਿਕਲਿਬਖ ਦੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਿਰ ਿਜਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥ 
All sins are erased, just as water washes off the dirt. ||1|| 
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਿਹ ਮੁਿਖ ਬੋਲਿਹ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥   
O mortal; sing praises of God from your mouth. 
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਿਹ ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਦੂਿਰ ਕਰੇ ॥੨॥ 
In a moment God will get rid of the five incurable diseases of 
the body. ||2|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਤ ਹਰੇ ॥ 
The fortunate God’s devotees recite God’s name. 
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਦੇਿਹ ਪਰ੍ਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਿਨਸਤਰੇ ॥੩॥ 
I beg for their company O God so that I the ignorant fool attain 
salvation. ||3|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਧਾਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਿਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਿਨ ਪਰੇ ॥ 
O life of the world, I am at your refuge; be kind and save me. 
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥ 
Servant Nanak is at your refuge O God; preserve my honor; 
||4||1|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 



ਰਾਮ ਜਿਪ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਰਲੇ ॥ 
Reciting God the devotees merge with God. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਿਰ ਧਾਰੀ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I recite God’s name through guru’s teachings and God 
became kind to me. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਿਪ ਿਮਿਲ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥ 
The devotee merges with inaccessible and unfathomable  
God with ease reciting His name intuitively. 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਮਿਲ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਿਲ ਬਲਲੇ ॥੧॥ 
Devotees of God enjoy God’s love in the congregation. I 
admire them. ||1|| 
ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਗਾਇਓ ਸਿਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਦਲਲੇ ॥ 
God’s devotees sing supreme God’s name. Their poverty and 
pain is erased. 
ਿਵਿਚ ਦੇਹੀ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਹਿਰ ਕੀਏ ਿਖਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥ 
There are five thieves in the body; God drove them away 
quickly. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਿਜਉ ਦੇਖੈ ਸਿਸ ਕਮਲੇ ॥ 
God’s saint loves God in his mind, like the lotus flower seeing 
the moon. 
ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਿਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਿਨ ਿਬਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥ 
Hearing the thunder of a dark cloud the peacock dances in 
love. ||3|| 
ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹ ਦੇਿਖ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ॥ 
My Lord made me think and I live by realizing and visualizing 
God. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਅਮਲ ਹਿਰ ਲਾਏ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਅਨਦ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥ 
Servant Nanak is addicted to God; I am peaceful visualizing 
God. ||4||2|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥ 
O my mind my friend; recite God’s name. 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਓ ਹਮ ਸਿਤਗੁਰ ਚਰਨ ਪਖੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, I recite God’s name and wash my guru’s feet. 
||1||Pause|| 
ਊਤਮ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸੁਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਿਨ ਰਖ ੇ॥ 
The sacred Lord the master of the universe, keeps me a 
sinner in His refuge. 



 ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਿਰ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ਮੁਖੇ ॥੧॥ 
You are the great Lord, destroyer of the pains  
of the poor; You made me recite Your name. ||1|| 
ਹਿਰ ਗੁਨ ਊਚ ਨੀਚ ਹਮ ਗਾਏ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਿਗ ਸਖੇ ॥ 
I the lowly sing God’s praises in the company of my guru. 
ਿਜਉ ਚੰਦਨ ਸੰਿਗ ਬਸੈ ਿਨੰਮੁ ਿਬਰਖਾ ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਸਖੇ ॥੨॥ 
Like the bitter nim tree, growing near the sandalwood  
tree and acquires the smell of sandalwood. ||2|| 
ਹਮਰੇ ਅਵਗਨ ਿਬਿਖਆ ਿਬਖੈ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਨਮਖੇ ॥ 
I commit sins and acts of corruption countless times. 
ਅਵਗਿਨਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਹਿਰ ਤਾਰੇ ਸੰਿਗ ਜਨਖੇ ॥੩॥ 
I am virtueless, heavy like a rock; God took me across along 
with others. ||3|| 
ਿਜਨ ਕਉ ਤੁਮ ਹਿਰ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਿਤਨ ਕੇ ਪਾਪ ਿਕਰ੍ਖੇ ॥ 
Those whom You save O Lord; their sins are destroyed. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੁਸਟ ਤਾਰੇ ਹਰਣਖੇ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak’s kind Lord and master; You saved many sinner 
demons. ||4||3|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥ 
O my mind, recite God with love. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸੁਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ਜਨ ਪਿਗ ਲਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Lord of the universe became kind to me; I recite  
God and touch the feet of His devotees. ||1||Pause|| 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਅਬ ਆਏ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨਗੇ ॥ 
Making mistakes for many a life; now I came to God’s refuge. 
ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਿਤ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ ॥੧॥ 
O Lord; You save those who come to Your refuge. Please 
save me the sinner. ||1|| 
ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਕੋ ਕੋ ਨ ਉਧਿਰਓ ਪਰ੍ਭ ਕੀਏ ਪਿਤਤ ਪਵਗੇ ॥ 
Who would not be saved in Your company? God saves the 
sinners. 
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸਟਾਿਰਓ ਪਰ੍ਿਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਨਗੇ ॥੨॥ 
The seamster Naam Dev was driven out by the evil. 
 You preserved the honor of Your humble servant. ||2|| 
ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਿਹ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਿਲ ਿਤਨਗੇ ॥ 
Those who sing Your praises, O Lord; I admire them. 
ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਿਵਤਰ੍ ਸਿਭ ਕੀਏ ਜਹ ਧੂਿਰ ਪਰੀ ਜਨ ਪਗੇ ॥੩॥ 
You sanctified the homes, where the dust of your devotee’s 



fell; ||3|| 
ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਪਰ੍ਭ ਕਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਹਮ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਗੇ ॥ 
I cannot describe Your virtues O God; You are the greatest 
primal Lord. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਸੇਵਹ ਤੁਮ ਜਨ ਪਗੇ ॥੪॥੪॥ 
Please be kind to Your servant Nanak that I serve the feet of 
Your devotees. ||4||4|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇ ॥ 
O my mind, recite God’s name with love. 
ਜਗੰਨਾਿਥ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮ ਬਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The master of the universe became kind, I recite God’s  
name through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਓ ਉਪਦੇਿਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੁਨੇ ॥ 
Listening to guru’s teachings, God’s devotees sing God’s 
praises. 
ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਨਾਮ ਹਿਰ ਕਾਟੇ ਿਜਵ ਖੇਤ ਿਕਰ੍ਸਾਿਨ ਲੁਨੇ ॥੧॥ 
God’s name cut the sins like a farmer cuts the crop. ||1|| 
ਤੁਮਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰ੍ਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਕਿਹ ਨ ਸਕਿਹ ਹਿਰ ਗੁਨੇ ॥ 
Only You know Your greatness. I cannot describe God’s 
virtues. 
ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਤੈਸੇ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਹੁ ਪਰ੍ਭ ਅਪੁਨੇ ॥੨॥ 
You are what You are O God; You alone know Your Virtues. 
||2|| 
ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਬਹੁ ਬੰਧੇ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਖੁਲ ਖੁਲਨੇ ॥ 
The mortals are bound by worldly wealth; Reciting God 
removes the bonds. 
ਿਜਉ ਜਲ ਕੰੁਚਰੁ ਤਦੂਐ ਬਾਂਿਧਓ ਹਿਰ ਚੇਿਤਓ ਮੋਖ ਮੁਖਨੇ ॥੩॥ 
Like the elephant, which was caught in the water by an 
octopus; 
 he was freed reciting God. ||3|| 
ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੁਮ ਖੋਜਹੁ ਜੁਗ ਜੁਗਨੇ ॥ 
O my master and transcendent Lord, throughout the ages, 
mortals search for You. 
ਤੁਮਰੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰ੍ਭ ਵਡਨੇ ॥੪॥੫॥ 
Your extent cannot be known, O great God of servant Nanak. 
||4||5|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਲ ਕੀਰਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ਵਣੇ ॥ 



O my mind, sing and pray to God in today’s age. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਭ ਧਾਰੀ ਲਿਗ ਸਿਤਗੁਰ ਹਿਰ ਜਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Kind God became kind and I recite God in guru’s refuge. 
||1||Pause|| 
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ਹਿਰ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਰੁੜਣੇ ॥ 
O my Lord, You are great, inaccessible and unfathomable;  
all recite Your name o beautiful Lord. 
ਿਜਨ ਕਉ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਵਡ ਕਟਾਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣੇ ॥੧॥ 
Those whom You see with grace, the guru-willed recite God. 
||1|| 
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਪਰ੍ਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜੁਗਣੇ ॥ 
You created the universe O Lord, may you live forever O life of 
the world; 
ਿਜਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਉਠਿਹ ਬਹੁ ਲਹਰੀ ਿਮਿਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਣੇ ॥੨॥ 
As the waves rise little by little and merge again with water. 
||2|| 
ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀਆ ਸੁ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਨਹ ਜਾਣੀ ਹਿਰ ਗਹਣੇ ॥ 
You know whatever You do. O Lord, I do not know. 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਕਉ ਿਰਦ ਉਸਤਿਤ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਕਰਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਸਮਰਣੇ ॥੩॥ 
I am Your child; please enshrine Your praises in my 
 heart so that I recite Your name O God; ||3|| 
ਤੁਮ ਜਲ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਫਲਣੇ ॥ 
O God; You are deep like Lake Maansrovar; whoever 
worships reaps the reward. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਂਛੈ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਣੇ ॥੪॥੬॥ 
Servant Nanak longs for God; please bestow Your name on 
Him. ||4||6|| 
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ 
Nat Naaraayan, Fourth Mahalla, Partaal: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਿਰ ਘਾਲ ॥ 
O my mind; serve the Lord, and receive the fruits of your effort. 
ਲੇ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥ 
Receive the dust of guru’s feet. 
ਸਿਭ ਦਾਿਲਦ ਭੰਿਜ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥ 
All poverty will be eliminated and your pains will disappear. 
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



O God, be kind and bestow peace on me by your grace. 
||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਿਗਰ੍ਹੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਿਰਓ ਹਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥ 
God embellishes His house. It looks beautiful and entices me. 
ਹਿਰ ਆਪਨੀ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੀ ਆਿਪ ਿਗਰ੍ਿਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਿਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ 
ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਭਈ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ 
God came to my house by His grace. My guru represented  
me and I am content visualizing Him. ||1|| 
ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਗੁਿਰ ਪਾਈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਿਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ 
ਲਾਲ ਹਿਰ ਲਾਲ ॥ 
The guru told me of God’s coming and I became happy O my 
friend. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਭਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ 
Servant Nanak became intoxicated and content meeting God; 
||2||1||7|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਮਨ ਿਮਲੁ ਸੰਤ ਸੰਗਿਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ॥ 
O mind, join the society of the saints, and become adorable. 
ਸੁਿਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ॥ 
Listen to the unspoken speech of the peace-giving Lord. 
ਸਭ ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ॥ 
All sins will be washed away. 
ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਿਲਖਤੁ ਿਲਖੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meet the Lord, according to pre-ordained destiny. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਲਜੁਗ ਿਵਿਚ ਊਤਮ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ ॥ 
Praising God in today’s age is the highest. Recite Him through 
guru’s teachings. 
ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜਿਨ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੰਤੀ ॥੧॥ 
I am a sacrifice to the person who listens and believes. ||1|| 
ਹਿਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਿਜਿਨ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ਿਤਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਤੀ ॥ 
Those who enjoy the untold story of God; their hunger 
disappears. 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਿਣ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹੋਵੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥ 
Servant Nanak is content listening to God’s sermon; 
 they become God itself. ||2||2||8|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਕੋਈ ਆਿਨ ਸੁਨਾਵੈ ਹਿਰ ਕੀ ਹਿਰ ਗਾਲ ॥ 
If someone would come and tell me  Lord’s sermon. 
ਿਤਸ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਾਲ ॥ 



I admire Him forever. 
ਸੋ ਹਿਰ ਜਨੁ ਹੈ ਭਲ ਭਾਲ ॥ 
That humble servant of the Lord is gentle of all. 
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ਹਿਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਿਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting the Lord, you become content. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰ ਸੰਿਤ ਬਤਾਇਓ ਗੁਿਰ ਚਾਲ ਿਦਖਾਈ ਹਿਰ ਚਾਲ ॥ 
The guru showed me the way to divinity and way to walk on it. 
ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਿਸਖਹੁ ਿਨਹਕਪਟ ਕਮਾਵਹੁ ਹਿਰ ਕੀ ਹਿਰ ਘਾਲ ਿਨਹਾਲ 
ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ॥੧॥ 
O my guru-brothers; eliminate inner corruption and  
worship God with pure mind and be content. ||1|| 
ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਿਸਖ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਭਾਏ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਿਨਓ ਮੇਰਾ ਨਾਿਲ ॥ 
Those guru’s followers please God; who realize God with 
them. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ਿਭ ਦੀਨੀ ਹਿਰ ਦੇਿਖ ਿਨਕਿਟ ਹਦੂਿਰ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਲ 
ਿਨਹਾਲ ॥੨॥੩॥੯॥ 
God guided servant Nanak; Seeing God close by he is 
contented. ||2||3||9|| 
ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ 
Raag Nat Naaraayan, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਮ ਹਉ ਿਕਆ ਜਾਨਾ ਿਕਆ ਭਾਵੈ ॥ 
O Lord, What do I know what pleases You? 
ਮਿਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I have a great yearning to visualize you in the mind. 
||1||Pause|| 
ਸੋਈ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ॥ 
He, who you are kind to; becomes your devotee and divine; 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਿਜਸੁ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਵੈ ॥੧॥ 
Whoever You are kind to; sings Your praises forever. ||1|| 
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਿਗਆਨ ਿਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ॥ 
What sort of Yoga, spiritual wisdom or meditation, and what 
virtues please You? 
ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਿਨਜ ਭਗਤਾ ਿਜਸੁ ਊਪਿਰ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 
Whom You inspire to love you becomes your devotee. ||2|| 
ਸਾਈ ਮਿਤ ਸਾਈ ਬੁਿਧ ਿਸਆਨਪ ਿਜਤੁ ਿਨਮਖ ਨ ਪਰ੍ਭੁ ਿਬਸਰਾਵੈ ॥ 
That is intelligence, wisdom and cleverness, which  



inspires one not to forget God, even for an instant. 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਲਿਗ ਏਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਗੁਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ॥੩॥ 
I obtained this benefit in saint’s company and recite God’s 
praises forever. ||3|| 
ਦੇਿਖਓ ਅਚਰਜੁ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਿਕਛੁ ਆਨ ਨਹੀ ਿਦਸਟਾਵੈ ॥ 
I see the amazing beautiful scene; I see nothing else at all. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਿਰ ਲਾਿਹਓ ਤਹ ਗਰਭ ਜੋਿਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, the guru eliminated my filth; that eliminates 
rebirth. ||4||1|| 
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ 
Raag Nat Naaraayan, Fifth Mahalla, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥ 
I don’t blame anyone else. 
ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whatever You do is sweet to my mind. ||1||Pause|| 
ਆਿਗਆ ਮਾਿਨ ਜਾਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰੋ ਜੀਓ ॥ 
Obeying Your word I find peace and I live by listening to Your 
name. 
ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਹਿਰ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜੀਓ ॥੧॥ 
Here and hereafter, O Lord, only You are there. The guru 
taught me this lesson. ||1|| 
ਜਬ ਤੇ ਜਾਿਨ ਪਾਈ ਏਹ ਬਾਤਾ ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ ॥ 
Since I came to realize this, I became happy and content. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਿਸਓ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ ॥੨॥੧॥੨॥ 
Nanak is enlightened in devotee’s company; not anyone else. 
||2||1||2|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਜਾ ਕਉ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ ਧੀਰ ॥ 
Whoever has You for support; 
ਜਮ ਕੀ ਤਰ੍ ਾਸ ਿਮਟੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਨਕਸੀ ਹਉਮੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Their fear of death removed; peace found  
and the pain of ego eliminated. ||1||Pause|| 
ਤਪਿਤ ਬੁਝਾਨੀ ਅਿੰਮਰ੍ਤ ਬਾਨੀ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਖੀਰ ॥ 
The fire extinguished through sacred sermon, I am content like 
a child with milk. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਬੀਰ ॥੧॥ 
The saints are my mother, father and friends brothers and my 



support. ||1|| 
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ਖੁਲੇ ਭਰ੍ਮ ਭੀਿਤ ਿਮਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਹੀਰੈ ਬੇਧੇ ਹੀਰ ॥ 
The doors of doubt opened; I met God  
and enlightened like a diamond touching diamonds.   
ਿਬਸਮ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਠਾਕੁਰ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥੨॥੨॥੩॥ 
Nanak is amazed reciting God’s praises the treasure of 
virtues. ||2||2||3|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਅਪਨਾ ਜਨੁ ਆਪਿਹ ਆਿਪ ਉਧਾਿਰਓ ॥ 
He saved His humble servant. 
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਬਿਸਓ ਮਨ ਤੇ ਨਾਿਹ ਿਬਸਾਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Twenty-four hours a day, He dwells with His humble servant; 
 He never forgets him from His mind. ||1||Pause|| 
ਬਰਨੁ ਿਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਪੇਿਖਓ ਦਾਸ ਕਾ ਕੁਲੁ ਨ ਿਬਚਾਿਰਓ ॥ 
He does not look at his color form or considers the ancestry of 
His slave. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਦੀਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਸਵਾਿਰਓ ॥੧॥ 
By His grace, God blesses him with His name and takes care 
intuitively. ||1|| 
ਮਹਾ ਿਬਖਮੁ ਅਗਿਨ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ਿਤਸ ਤੇ ਪਾਿਰ ਉਤਾਿਰਓ ॥ 
The ocean of fire is treacherous and difficult, but he is carried 
across. 
ਪੇਿਖ ਪੇਿਖ ਨਾਨਕ ਿਬਗਸਾਨੋ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਿਲਹਾਿਰਓ ॥੨॥੩॥੪॥ 
Witnessing this Nanak is joyous and admires Him forever. 
||2||3||4|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਨ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਕਿਹਓ ॥ 
I say God God God in my mind. 
ਕੋਿਟ ਅਪਰ੍ਾਧ ਿਮਟਿਹ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਰਿਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Millions of sins are erased in an instant and pain is relieved. 
||1||Pause|| 
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਲਿਹਓ  
By searching, I became detached; I recite God in devotee’s 
company. 
ਸਗਲ ਿਤਆਿਗ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਨ ਗਿਹਓ ॥੧॥ 
Renouncing everything, I am lovingly focused on God. I seek 
God’s refuge. ||1|| 
ਕਹਤ ਮੁਕਤ ਸੁਨਤੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਸਰਿਨ ਪਇਓ ॥ 



Those who recite or listen or seek God’s refuge attain 
salvation. 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਨਦੁ ਭਇਓ ॥੨॥੪॥੫॥ 
Says Nanak; reciting God he is very happy. ||2||4||5|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਿਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥ 
I am in love with Your lotus feet. 
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਿਰ ਪਰਮ ਗਿਤ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O Lord, ocean of peace, please, bless me with the supreme 
status. ||1||Pause|| 
ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੋ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥ 
He attaches His devotee with Him and pierces His mind with 
love. 
ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਭਗਿਤ ਰਸੁ ਉਪਿਜਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥੧॥ 
Singing His praises, love wells up in the devotee, 
and the trap of worldly pleasure is broken. ||1|| 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥ 
The Lord, the ocean of mercy, is all-pervading; I do not see 
anyone else. 
ਨਾਨਕ ਮੇਿਲ ਲੀਓ ਦਾਸੁ ਅਪੁਨਾ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ ॥੨॥੫॥੬॥ 
He has united slave Nanak with Him; His love never 
diminishes. ||2||5||6|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਿਪ ਹਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 
O my mind, recite the word God. 
ਕਬਹੂ ਨ ਿਬਸਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I shall never forget Him from my mind; twenty-four 
 hours a day, I sing His praises. ||1||Pause|| 
ਸਾਧੂ ਧੂਿਰ ਕਰਉ ਿਨਤ ਮਜਨੁ ਸਭ ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਣ ॥ 
I bathe in devotee’s dust daily; all my sins and sufferings 
eliminated. 
ਪੂਰਨ ਪੂਿਰ ਰਹੇ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਘਿਟ ਘਿਟ ਿਦਸਿਟ ਸਮਾਇਣੁ ॥੧॥ 
The Lord, the ocean of mercy, is all-pervading and abides in 
all. ||1|| 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਿਟ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣ ਤੁਿਲ ਨ ਲਾਇਣ ॥ 
All kind of meditations, austerities and worships do not equal 
to reciting God. 
ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥੨॥੬॥੭॥ 
With his palms pressed together, Nanak begs for this blessing, 



 that he may become the slave of Your slaves. ||2||6||7|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 
The treasure of God’s name is everything for me. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਿਲਓ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By God’s grace I met God’s devotees and the guru blessed 
me. ||1||Pause|| 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨੁ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨੁ ॥ 
Singing the praises of God the bestowal of happiness  
and destroyer of sins attains divine wisdom. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ  ਿਬਨਿਸਓ ਮੂੜ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੧॥ 
Lust, anger and greed are destroyed; ignorance and self- pride 
eliminated. ||1|| 
ਿਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰ੍ਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥ 
What virtues of Yours should I say? O God, You know all. 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਿਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੮॥ 
I seek the refuge of Your lotus feet, O Lord,  
ocean of peace; Nanak admires You forever. ||2||8|| 
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ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Nat, Fifth Mahalla: 
ਹਉ ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I praise the guru, the Lord of the world. ||1||Pause|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥ 
I am unworthy; You are the perfect giver. You are 
 kind Lord of the meek. ||1|| 
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀਅ ਪਰ੍ਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥ 
While standing sitting sleeping and awake, You are my life 
wealth and property. ||2|| 
ਦਰਸਨ ਿਪਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਿਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਿਨਹਾਲ ॥੩॥੯॥ 
I am thirsty of visualizing You; Nanak will be content 
visualizing You. ||3||9|| 
ਨਟ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫ Nat Partaal, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ॥ 
Is there any friend or companion of mine? 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਨੀਤ ॥ 
Who will read God’s name to me daily? 
ਿਬਨਸੈ ਦੁਖੁ ਿਬਪਰੀਿਤ ॥ 



And get rid of my pains and evil tendencies? 
ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I will surrender my mind, body and everything. ||1||Pause|| 
ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਤ ॥ 
There are only a few who will make me their own. 
ਸੰਿਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਤ ॥ 
In his refuge my mind will soothe. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਤ ॥੧॥ 
By his grace he bestows God’s praises on me. ||1|| 
ਹਿਰ ਭਿਜ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤ ॥ 
Reciting God the priceless life is conquered. 
ਕੋਿਟ ਪਿਤਤ ਹੋਿਹ ਪੁਨੀਤ ॥ 
Millions of sinners are sanctified. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਿਲ ਬਿਲ ਕੀਤ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥ 
Slave Nanak admires Him. ||2||1||10||19|| 
ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ 
Nat Ashtapadees, Fourth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 
O Lord, Your Name is the support of my mind and body. 
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਰਿਹ ਨ ਸਕਉ ਿਬਨੁ ਸੇਵਾ ਮੈ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I cannot survive for a moment without serving You. 
 I recite Your name through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਿਧਆਵਹੁ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I recite God God in the mind, I love God’s name. 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 
God became kind to the poor and took my care through guru’s 
teachings. ||1|| 
ਮਧਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
Almighty Lord is the  slayer of demons, life of the  
world, my Lord and master, inaccessible and infinite: 
ਇਕ ਿਬਨਉ ਬੇਨਤੀ ਕਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥੨॥ 
I pray to my guru that I may wash the feet of devotees. ||2|| 
ਸਹਸ ਨੇਤਰ੍  ਨੇਤਰ੍  ਹੈ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 
Unique God is one but he has millions of eyes. 
ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਏਕੋ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੋ ਗੁਰਮਿਤ ਤਾਰੇ ॥੩॥ 
God is one but seen in many forms; guru’s teachings bestow 
salvation. ||3|| 



ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਦਮੋਦਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Obeying guru’s teachings, I realized God,  
reciting and enshrining His name in the mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਬਨੀ ਅਿਤ ਮੀਠੀ ਿਜਉ ਗੰੂਗਾ ਗਟਕ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥੪॥ 
God’s sermon tastes sweet to me like a mute enjoys sweets. 
||4|| 
ਰਸਨਾ ਸਾਦ ਚਖੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਅਿਤ ਫੀਕੇ ਲੋਭ ਿਬਕਾਰੇ ॥ 
Deluded by duality the tongue enjoys other tastes that are 
bland and useless. 
ਜੋ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਦ ਚਖਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਸਭ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਿਬਸਾਰੇ ॥੫॥ 
The guru-willed enjoys the taste of God’s name forgets other 
tastes. ||5|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੁਿਣ ਕਹਿਤਆ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
I realized the wealth of God’s name through guru’s teachings; 
 listening or saying God eliminates the sins. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਿਪਆਰੇ ॥੬॥ 
The devil of death or justice of destiny do not 
 come close to my Lord’s beloved devotees. ||6|| 
ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮੈ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ॥   
I recite God with every breath through guru’s teachings. 
ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ ਜਾਇ ਨਾਮੈ ਿਬਨੁ ਸੋ ਿਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਿਬਕਾਰੇ ॥੭॥ 
Any breath without reciting God goes waste. ||7|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਦੀਨ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨੀ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਜਨ ਮੇਿਲ ਿਪਆਰੇ ॥ 
O God; bless me in your refuge by your grace and unite me 
with Your devotees. 
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ਨਾਨਕ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੁ ਕਹਤੁ ਹੈ ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਿਨਹਾਰੇ ॥੮॥੧॥ 
Nanak, the slave of Your slaves, says, I am the water-carrier 
of Your slaves. ||8||1|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥Nat, Fourth Mahalla: 
ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਥਰ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥ 
O Lord, I am a virtueless stone. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ਹਮ ਪਾਹਨ ਸਬਿਦ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O God, unite me with the guru by your grace that I the stone 
 attain salvation through guru’s teachings. ||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਅਿਤ ਮੀਠਾ ਮੈਲਾਗਰੁ ਮਲਗਾਰੇ ॥ 
The guru reads God’s sweet name and spreads fragrance like 
sandalwood. 
ਨਾਮੈ ਸੁਰਿਤ ਵਜੀ ਹੈ ਦਹ ਿਦਿਸ ਹਿਰ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕ ਗੰਧਾਰੇ ॥੧॥ 



Through God’s Name, my awareness extends in ten 
directions;  
the fragrance of the fragrant Lord permeates the air. ||1|| 
ਤੇਰੀ ਿਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਮੀਠੀ ਗੁਿਰ ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਸਮਾਰੇ ॥ 
Your virtuous sermon is sweet; I recite God through guru’s 
sacred word. 
ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੨॥ 
I always sing God’s praises; the guru bestows salvation 
singing praises. ||2|| 
ਿਬਬੇਕੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਮਦਰਸੀ ਿਤਸੁ ਿਮਲੀਐ ਸੰਕ ਉਤਾਰੇ ॥ 
The guru has discerning  thinking and knows all; meeting him 
eliminates doubt. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰੇ ॥੩॥ 
Meeting the guru attains salvation; I admire my guru. ||3|| 
ਪਾਖੰਡ ਪਾਖੰਡ ਕਿਰ ਕਿਰ ਭਰਮੇ ਲੋਭੁ ਪਾਖੰਡੁ ਜਿਗ ਬੁਿਰਆਰੇ ॥ 
Practicing hypocrisy and deception, people are confused. 
 Greed and hypocrisy are evils in this world. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਖੜਾ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ॥੪॥ 
Here and hereafter it is painful. The devil of death hits them 
over the head. ||4|| 
ਉਗਵੈ ਿਦਨਸੁ ਆਲੁ ਜਾਲੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੈ ਿਬਖੁ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਬਸਥਾਰੇ ॥ 
At the day break they engage in evil deeds the expanse of evil 
worldly wealth. 
ਆਈ ਰੈਿਨ ਭਇਆ ਸੁਪਨੰਤਰੁ ਿਬਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਦੁਖ ਸਾਰੇ ॥੫॥ 
When night falls, they see dreams and see pain in dreams 
also. ||5|| 
ਕਲਰੁ ਖੇਤੁ ਲੈ ਕੂੜੁ ਜਮਾਇਆ ਸਭ ਕੂੜੈ ਕੇ ਖਲਵਾਰੇ ॥ 
They grow false in the salty land and harvest false; 
ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਿਭ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੇ ਦਿਰ ਠਾਢੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੇ ॥੬॥ 
The faithless people are always hungry; the mighty devil  
of death is waiting at the door. ||6|| 
ਮਨਮੁਖ ਕਰਜੁ ਚਿੜਆ ਿਬਖੁ ਭਾਰੀ ਉਤਰੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
The self-willed gathered lots of loan; it is paid by contemplating 
guru’s teachings. 
ਿਜਤਨੇ ਕਰਜ ਕਰਜ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਕਿਰ ਸੇਵਕ ਪਿਗ ਲਿਗ ਵਾਰੇ ॥੭॥ 
All debtors and creditors, obtain salvation touching God’s 
devotee’s feet. ||7|| 
ਜਗੰਨਾਥ ਸਿਭ ਜੰਤਰ੍  ਉਪਾਏ ਨਿਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨਥਹਾਰੇ ॥ 
The whole creation is under the control of the Lord of the 



universe. 
ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਿਖੰਚੈ ਿਤਵ ਚਲੀਐ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੮॥੨॥ 
O Nanak, as God pulls, so we go; the way it please my 
beloved God; ||8||2|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਰਾਮ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਵਾਰੇ ॥ 
O Lord; may I bathe in divine pool. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਗਆਨੁ ਮਜਨੁ ਹੈ ਨੀਕੋ ਿਮਿਲ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Bathing in guru’s divine wisdom is pure. It washes the filth of 
sins. ||1||Pause|| 
ਸੰਗਿਤ ਕਾ ਗੁਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਿਧਕਾਈ ਪਿੜ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ ॥ 
The virtues of devotee’s company are great! A prostitute  
attained salvation listening to a parrot saying God. 
ਪਰਸ ਨਪਰਸ ਭਏ ਕੁਿਬਜਾ ਕਉ ਲੈ ਬੈਕੰੁਿਠ ਿਸਧਾਰੇ ॥੧॥ 
The hunch back attained salvation by touching by Lord 
Krishna. ||1|| 
ਅਜਾਮਲ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪੁਤਰ੍  ਪਰ੍ਿਤ ਕੀਨੀ ਕਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ ॥ 
Ajaamal loved his son and called him God. 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥੨॥ 
By God’s grace and intuitive love, the pain of devil of death 
was driven away. ||2|| 
ਮਾਨੁਖੁ ਕਥੈ ਕਿਥ ਲੋਕ ਸੁਨਾਵੈ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
The mortal reads and explains others but does not follow what 
he says. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੈ ਤ ਿਦੜਤਾ ਆਵੈ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 
Meeting devotee’s company the faith wells up and attains 
salvation reciting God. ||3|| 
ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਹੈ ਸਾਬਤੁ ਤਬ ਲਿਗ ਿਕਛੁ ਨ ਸਮਾਰੇ ॥ 
As long as his soul and body are healthy, he does not think of 
God; 
ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਆਿਗ ਲਗਾਨੀ ਕਿਢ ਕੂਪੁ ਕਢੈ ਪਿਨਹਾਰੇ ॥੪॥ 
But when his home catches fire, then he wants to dig a well 
and  
extinguish fire by drawing and pouring water from the well. ||4|| 
ਸਾਕਤ ਿਸਉ ਮਨ ਮੇਲੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਰੇ ॥ 
O mind, do not accompany the faithless who forgot God’s 
name. 
ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਿਬਛੂਆ ਿਜਉ ਡਸੀਐ ਤਿਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ ॥੫॥ 
The faithless word stings like a scorpion; leave and stay away 



from him. ||5||  
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ਲਿਗ ਲਿਗ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗਾਈ ਲਿਗ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਸਵਾਰੇ ॥ 
I fell in love and embellished in devotee’s company. 
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਰੇ ॥੬॥ 
I believe in guru’s teachings and love my master the Lord. ||6|| 
ਪੂਰਿਬ ਜਨਿਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I earned it in previous life bit by bit reciting God’s name with 
love. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਰਸੁ ਗਾਵੈ ਰਸੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੭॥ 
By guru’s grace, I obtain sacred taste; I sing and think God’s 
name. ||7|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ ॥ 
O Lord, all forms and colors are Yours; O my beloved, my 
deep crimson ruby. 
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਦੇਿਹ ਸੋ ਹੋਵੈ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰੇ ॥੮॥੩॥ 
The love You bestow is obtained; what can the poor Nanak 
do? ||8||3|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਰਿਨ ਪਰ੍ਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 
O God; God saves us in guru’s refuge. 
ਿਜਉ ਕੰੁਚਰੁ ਤਦੂਐ ਪਕਿਰ ਚਲਾਇਓ ਕਿਰ ਊਪਰੁ ਕਿਢ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He protected the elephant, when caught by octopus.  
He pulled him out of water. ||1||Pause|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤੁ ਅਿਤ ਨੀਕੇ ਮਿਨ ਸਰਧਾ ਕਿਰ ਹਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
God’s servants are sublime and exalted; they enshrine God in 
the mind. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਿਭ ਸਰਧਾ ਭਗਿਤ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 
Faith and devotion please my God; He saves the honor of His 
devotees. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਸਭੁ ਦੇਖੈ ਬਰ੍ਹਮ ਪਸਾਰੇ ॥ 
God’s servant serves God and visualizes God’s expanse. 
ਏਕੁ ਪੁਰਖੁ ਇਕੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਏਕਾ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਰੇ ॥੨॥ 
He sees one and only one God, Who sees all with one eye. 
||2|| 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਰਿਵਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸਭੁ ਚੇਰੀ ਜਗਤੁ ਸਮਾਰੇ ॥ 
God pervades all and looks after His devotees. 
ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਿਵਿਚ ਪਾਥਰ ਕੀਰੇ ਕਾਰੇ ॥੩॥ 
The kind Lord kindly gives His kindness as gifts even to worms 



in stones. ||3|| 
ਅੰਤਿਰ ਵਾਸੁ ਬਹੁਤੁ ਮੁਸਕਾਈ ਭਰ੍ਿਮ ਭੂਲਾ ਿਮਰਗੁ ਿਸੰਙਹ੍ਾਰੇ ॥ 
The fragrance of musk is in the deer, he wanders allover 
deluded by doubt; 
ਬਨੁ ਬਨੁ ਢੂਿਢ ਢੂਿਢ ਿਫਿਰ ਥਾਕੀ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਘਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥ 
He is tired of wandering in the forest; the perfect 
 guru bestows salvation at home. ||4|| 
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸਾਰੇ ॥ 
Guru’s word is guru’s lesson. Guru’s teaching has nectar in it. 
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥ 
The devotee follows what guru says. Guru definitely bestows 
salvation. ||5|| 
ਸਭੁ ਹੈ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਹੈ ਪਸਿਰਆ ਮਿਨ ਬੀਿਜਆ ਖਾਵਾਰੇ ॥ 
All is God, God is the creation; man eats what he plants. 
ਿਜਉ ਜਨ ਚੰਦਰ੍ਹਾਂਸੁ ਦੁਿਖਆ ਿਧਰ੍ਸਟਬੁਧੀ ਅਪੁਨਾ ਘਰੁ ਲੂਕੀ ਜਾਰੇ ॥੬॥ 
When Chandarhaans was tormented by bad intellect; he burnt 
his house. ||6|| 
ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਜਨੁ ਅੰਤਿਰ ਿਰਦ ਲੋਚੈ ਪਰ੍ਭ ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਿਨਹਾਰੇ ॥ 
When a devotee misses God in the mind; God saves him. 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਜਨ ਪੀਛੈ ਜਗੁ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੭॥ 
By God’s grace the devotee worships God; he and his 
followers are saved. ||7|| 
ਆਪਨ ਆਿਪ ਆਿਪ ਪਰ੍ਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਵਾਰੇ ॥ 
God is all in all and looks after the universe. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਆਿਪ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੮॥੪॥ 
O servant Nanak, everything happens by God’s grace. 
 Salvation obtains by God’s grace. ||8||4|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 
ਰਾਮ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥ 
Grant Your Grace O Lord and save me. 
ਿਜਉ ਪਕਿਰ ਦਰ੍ ੋਪਤੀ ਦੁਸਟਾਂ ਆਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਜ ਿਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You saved Dropadi from shame when she was brought before 
the evil court. 
||1||Pause|| 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਜਾਿਚਕ ਜਨ ਤੇਰੇ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Be kind to Your beggar; I beg for one gift O Lord. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਿਨਤ ਸਰਧਾ ਲਾਗੀ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 
I long for my guru; please unite me with the guru. ||1|| 
ਸਾਕਤ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਿਜਉ ਮਥੀਐ ਿਨਤ ਪਾਣੀ ਝੋਲ ਝੁਲਾਰੇ ॥ 



The actions of the faithless are like churning water; he churns 
water and gets water. 
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਕਿਢ ਮਾਖਨ ਕੇ ਗਟਕਾਰੇ ॥੨॥ 
Joining the true congregation, the supreme status is obtained;  
the butter is produced churning milk and eaten with delight. 
||2|| 
ਿਨਤ ਿਨਤ ਕਾਇਆ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਿਨਤ ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇਹ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He constantly washes his body and rubs and cleans it. 
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ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਕੇ ਮਿਨ ਬਚਨ ਨ ਭਾਏ ਸਭ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸੀਗਾਰੇ ॥੩॥ 
If the word of my guru is not pleasing to his mind, then all his 
 preparations and beautiful decorations are useless. ||3|| 
ਮਟਿਕ ਮਟਿਕ ਚਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਸਾਰੇ ॥ 
Walk playfully and carefree, O my friends and enjoy the virtues 
of God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥੪॥ 
God is pleased with guru-willed’s service; I realize God 
through the guru. ||4|| 
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਨਾਰੀ ਸਭੁ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
Women and men all belong to God the primal Lord; 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਮਿਨ ਭਾਈ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥ 
The dust of God’s devotee’s pleases me; God  
bestows salvation in devotee’s company. ||5|| 
ਗਰ੍ਾਮ ਗਰ੍ਾਮ ਨਗਰ ਸਭ ਿਫਿਰਆ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਜਨ ਭਾਰੇ ॥ 
I wandered allover but God’s servant find God in the mind. 
ਸਰਧਾ ਸਰਧਾ ਉਪਾਇ ਿਮਲਾਏ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਗੁਰ ਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੬॥ 
With love, God unites us with the guru and the guru bestows 
salvation. ||6|| 
ਪਵਨ ਸੂਤੁ ਸਭੁ ਨੀਕਾ ਕਿਰਆ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
Contemplating guru’s teachings my breath has been purified. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਜਾਇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਆ ਿਬਨੁ ਨੈਨਾ ਜਗਤੁ ਿਨਹਾਰੇ ॥੭॥ 
I drink nectar in my home and see the world without eyes. ||7|| 
ਤਉ ਗੁਨ ਈਸ ਬਰਿਨ ਨਹੀ ਸਾਕਉ ਤੁਮ ਮੰਦਰ ਹਮ ਿਨਕ ਕੀਰੇ ॥ 
I cannot describe Your Virtues O Lord; You are great and I am 
a tiny worm. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਮੇਲਹੁ ਮੈ ਰਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੮॥੫॥ 
Be kind to Nanak and unite with the guru. My mind is at peace 
reciting God. ||8||5|| 
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Nat, Fourth Mahalla: 



ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 
O my mind, recite the inaccessible and infinite Lord the 
master. 
ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਹੁ ਿਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am a sinner and unworthy. O guru, be kind and save me. 
||1||Pause|| 
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਏ ਇਕ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I pray to my guru that I meet holy devotees. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪੂਜੀ ਦੇਵਹੁ ਸਭੁ ਿਤਸਨਾ ਭੂਖ ਿਨਵਾਰੇ ॥੧॥ 
Please, bless me with the wealth of God`s name;  
and eliminate my greed and hunger. ||1|| 
ਪਚੈ ਪਤੰਗੁ ਿਮਰ੍ਗ ਿਭਰ੍ ੰਗ ਕੰੁਚਰ ਮੀਨ ਇਕ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਪਕਿਰ ਸਘਾਰੇ ॥ 
The moth, the deer, the bumble bee, the elephant and the fish 
 are ruined, each by the one passion that controls them. 
ਪੰਚ ਭੂਤ ਸਬਲ ਹੈ ਦੇਹੀ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੇ ॥੨॥ 
Five demons control the body; the guru eliminates the sins. 
||2|| 
ਸਾਸਤਰ੍  ਬੇਦ ਸੋਿਧ ਸੋਿਧ ਦੇਖੇ ਮੁਿਨ ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 
I searched the Shaastras and the Vedas; Naarad also says the 
same words. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜਹੁ ਗਿਤ ਪਾਵਹੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਗੁਿਰ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 
Recite God`s name and attain salvation in guru`s company. 
||3|| 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ੀਿਤ ਲਗੀ ਪਰ੍ਭ ਕੇਰੀ ਿਜਵ ਸੂਰਜੁ ਕਮਲੁ ਿਨਹਾਰੇ ॥ 
I am in love with my beloved Lord like the lotus blooms seeing 
the sun. 
ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ ॥੪॥ 
The peacock dances on the mountain, when dark clouds 
thunder; ||4|| 
ਸਾਕਤ ਕਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਹੁ ਿਸੰਚਹੁ ਸਭ ਡਾਲ ਫੂਲ ਿਬਸੁਕਾਰੇ ॥ 
Water the faithless with nectar; even then the branches and 
flowers are bitter. 
ਿਜਉ ਿਜਉ ਿਨਵਿਹ ਸਾਕਤ ਨਰ ਸੇਤੀ ਛੇਿੜ ਛੇਿੜ ਕਢੈ ਿਬਖੁ ਖਾਰੇ ॥੫॥ 
As one bows down to the faithless; the faithless spits poison. 
||5|| 
ਸੰਤਨ ਸੰਤ ਸਾਧ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਗੁਣ ਬੋਲਿਹ ॥ 
When saints and devotees get together they talk divine 
wisdom. 
ਸੰਤੈ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਬਗਸੈ ਿਜਉ ਜਲ ਿਮਿਲ ਕਮਲ ਸਵਾਰੇ ॥੬॥ 



The saints enjoy meeting the saints, like the lotus enjoys 
meeting water. ||6|| 
ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ ਹਲਿਕਓ ਸਭਿਹ ਿਬਗਾਰੇ ॥ 
The waves of greed are like mad dogs with rabies. Their 
madness ruins everything. 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਦੀਬਾਿਨ ਖਬਿਰ ਹੋਈ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨੁ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਾਰੇ ॥੭॥ 
When the news reached the court of my Lord, the guru  
took up the sword of divine wisdom and killed them. ||7|| 
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪਰ੍ਭ ਮੇਰੇ ਮੈ ਰਾਖਹੁ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
Save me O my God; shower me with Your kindness and save 
me! 
ਨਾਨਕ ਮੈ ਧਰ ਅਵਰ ਨ ਕਾਈ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੮॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ 
O Nanak, I have no other support; the guru has saved me. 
||8||6|| First Set of Six Hymns|| 
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ਰਾਗੁ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ 
Raag Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
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. 
ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਿਰ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
Many have tried, but none have found Lord’s limit. 
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਬੋਿਧ ਆਦੇਸੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Lord is inaccessible, unapproachable and unfathomable;  
I humbly bow to God the Lord. ||1||Pause|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਿਨਤ ਝਗਰਤੇ ਝਗਰਾਇਆ  
Lust, anger, greed and emotional attachment bring continuous 
conflict and strife. 
ਹਮ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਆਇਆ ॥੧॥ 
Save me I am your humble creature, O Lord; I came to Your 
refuge O God; ||1|| 
ਸਰਣਾਗਤੀ ਪਰ੍ਭ ਪਾਲਤੇ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਨਾਇਆ ॥ 
You protect those who come to Your refuge O God; You look 
after your devotees. 
ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਹਰਨਾਿਖ ਪਕਿਰਆ ਹਿਰ ਰਾਿਖ ਲੀਓ ਤਰਾਇਆ ॥੨॥ 
Your humble servant Prahlaad was caught by Harnaakhash; 
 You saved Him and carried him across. ||2||           
 ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਰੇ ਮਨ ਮਹਲੁ ਪਾਵਣ ਸਭ ਦੂਖ ਭੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥ 



Recite God O my mind the bestowal of destiny and destroyer 
of pain. 
ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਨਵਾਿਰ ਠਾਕੁਰ ਹਿਰ ਗੁਰਮਤੀ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
O Lord; eliminate the fear of birth and death.  
God is realized through guru’s teachings. ||3|| 
ਹਿਰ ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਭਉ ਭਗਤ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥ 
I recite the name of savior of sinners and destroyer of fear with 
love. 
ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਹਿਰ ਉਿਰ ਧਾਿਰਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥ 
I wear God’s necklace in my mind and servant Nanak 
 is merged with God’s name. ||4||1|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
ਜਿਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
O my mind, recite the name of God the bestowal of happiness. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed enjoys reciting God in devotee’s  
company and realizes God. ||1||Pause|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ॥ 
The fortunate visualized the guru; meeting the guru realizes 
God. 
ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਸਿਰ ਨਾਤਾ ॥੧॥ 
The filth of evil is washed away and I bathe in God’s sacred 
pool. ||1|| 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਪੂਛਉ ਹਿਰ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ 
Blessed are the devotees who realized God; I ask them God’s 
stories. 
ਪਾਇ ਲਗਉ ਿਨਤ ਕਰਉ ਜੁਦਰੀਆ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਕਰਿਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥੨॥ 
I fall at their feet and pray to unite me with God the architect of 
destiny. ||2|| 
ਿਲਲਾਟ ਿਲਖੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 
Through pre-destined fate I met the devotee guru.  
My mind is imbued by guru’s teachings. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਆਇ ਿਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਤਾ ॥੩॥ 
Meeting God I attained peace and all sins are destroyed. ||3|| 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਤਾ ॥ 
Those who recite God through guru’s teachings; their words 
are sacred. 
ਿਤਨ ਕੀ ਪੰਕ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਚਰਿਨ ਪਰਾਤਾ ॥੪॥੨॥ 
The fortunate obtains the dust of their feet; servant Nanak 



touches their feet. ||4||2|| 
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ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
ਸਿਭ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਮੁਿਨ ਜਨਾ ਮਿਨ ਭਾਵਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਓ ॥ 
All mystics, seekers and sages recite God with love. 
ਅਪਰੰਪਰੋ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਅਲਖੁ ਗੁਰੂ ਲਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The supreme Lord is limitless; the guru knows the unknown 
Lord. ||1||Pause|| 
ਹਮ ਨੀਚ ਮਿਧਮ ਕਰਮ ਕੀਏ ਨਹੀ ਚੇਿਤਓ ਹਿਰ ਰਾਇਓ ॥ 
I am low and I do evil deeds; I do not recite God the Lord. 
ਹਿਰ ਆਿਨ ਮੇਿਲਓ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਖਨੁ ਬੰਧ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਓ ॥੧॥ 
The Lord united me with the guru; He liberated me from bonds 
in a minute. ||1|| 
ਪਰ੍ਿਭ ਮਸਤਕੇ ਧੁਿਰ ਲੀਿਖਆ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇਓ ॥ 
God wrote in my fate and I recite God with love through guru’s 
teachings. 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਦਰਗਹ ਬਾਿਜਆ ਹਿਰ ਿਮਿਲਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥੨॥ 
The five instruments play in God’s court; I sing songs of joy 
realizing God. ||2|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀ ਭਾਇਓ ॥ 
The name of the Lord is the purifier of sinners; it does not 
appeal to the unlucky. 
ਤੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਗਾਲੀਅਿਹ ਿਜਉ ਲੋਨੁ ਜਲਿਹ ਗਲਾਇਓ ॥੩॥ 
They rot in the womb for birth like salt dissolves in water. ||3|| 
ਮਿਤ ਦੇਿਹ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨੁ ਮੈ ਲਾਇਓ ॥ 
O inaccessible Lord, please guide me that I put my mind to 
guru’s feet.   
ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਹਉ ਲਾਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਓ ॥੪॥੩॥ 
Servant Nanak remains attached to God’s name and merges 
with it. ||4||3|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਰਿਸ ਲਾਗਾ ॥ 
My mind is addicted to the taste of Lord’s Name. 
ਕਮਲ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਜਿਪਓ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Meeting the guru, my mind enlightened. The doubt and fear 
departed. ||1||Pause|| 
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਿਤ ਜਾਗਾ ॥ 



I worship God with love. My sleeping mind woke up through 
guru’s teachings. 
ਿਕਲਿਬਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਿਤ ਆਈ ਹਿਰ ਉਰ ਧਾਿਰਓ ਵਡਭਾਗਾ ॥੧॥ 
My sins are erased and I found peace by 
 enshrining God in the mind by good fortune. ||1|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਰੰਗੁ ਕਸੰੁਭੁ ਹੈ ਕਚੂਆ ਿਜਉ ਕੁਸਮ ਚਾਿਰ ਿਦਨ ਚਾਗਾ ॥ 
The self-willed is like the false color of the safflower. 
 The flowers last only for a few days. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਪਰਤਾਪੈ ਡੰਡੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਲਾਗਾ ॥੨॥ 
He perishes in an instant by God’s power;  
He is punished by the justice of destiny. ||2|| 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸਾਧ ਅਿਤ ਗੂੜੀ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ਬਹੁ ਲਾਗਾ ॥ 
The love of devotee’s company is deep; it is like dying with 
deep red color. 
ਕਾਇਆ ਕਾਪਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਸਭਾਗਾ ॥੩॥ 
The cloth of the body may be torn to shreds, but still  
this beautiful color of Lord’s Love does not fade; ||3|| 
ਹਿਰ ਚਾਿਰਹ੍ਓ ਰੰਗੁ ਿਮਲੈ ਗੁਰੁ ਸੋਭਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਂਗਾ ॥ 
Dyed by God’s love obtains guru’s glory, God dyes one with 
deep crimson color. 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੪॥ 
Servant Nanak washes the feet of those who fall at God’s feet. 
||4||4|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਗੁਪਾਲਾ ॥ 
O my mind, recite God’s name the Lord of the world. 
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲੀਨੁ ਭਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind and body are merged in Lord’s 
 joyous name through guru’s teaching. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਜਪਮਾਲਾ ॥ 
Recite God’s name through guru’s teachings. Recite God in 
the rosary of mind. 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਲੀਿਖਆ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਬਨਮਾਲਾ ॥੧॥ 
Those with pre-ordained destiny realize God wearing a 
garland of flowers. ||1|| 
ਿਜਨਹ੍ਹ੍  ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਚੂਕੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥ 
Those who recite God’s name; their entanglements end. 
ਿਤਨਹ੍ਹ੍  ਜਮੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਹਿਰ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥ 
The devil of death does not come close to them;  



the guru, the savior Lord, saves them. ||2|| 
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਣਹੂ ਹਿਰ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
I am a child; I know nothing. The Lord cherishes me as my 
mother and father. 
ਕਰੁ ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਿਨਤ ਮੇਲਤੇ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ 
I  continuously put my hands in worldly fire; kind to the poor 
guru saved me; ||3|| 
ਬਹੁ ਮੈਲੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਿਕਲਿਬਖ ਹਿਰ ਜਿਸ ਜਾਲਾ ॥ 
I the filthy became pure. Singing God’s praises eliminated my 
sins. 
ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਨਹਾਲਾ ॥੪॥੫॥ 
My mind became happy meeting the guru. Servant 
 Nanak became content through guru’s teachings. ||4||5|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maalee Gauraa, Fourth Mahalla: 
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਭਜੁ ਸਭ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟ ॥ 
O my mind, recite God and all sins will be eliminated. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਰ ਧਾਿਰਓ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰਾ ਸੀਸੁ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਵਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I enshrined God in my mind through the guru;  
may I walk on guru`s path; ||1||Pause|| 
ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਮੈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਿਤਸੁ ਮਨੁ ਦੇਵਉ ਕਿਟ ਕਾਟ ॥ 
Whoever tells me the stories of my Lord; I will cut my mind and 
offer to him. 
ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਮੇਿਲਓ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਿਬਕਾਨੋ ਹਿਟ ਹਾਟ ॥੧॥ 
The perfect guru united me with my friend; I am sold on guru`s 
word. ||1|| 
ਮਕਰ ਪਰ੍ਾਿਗ ਦਾਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਸਰੀਰੁ ਦੀਓ ਅਧ ਕਾਿਟ ॥ 
I offered awns in the month of Maagh; I cut and offered half of 
my  body as well. 
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਕੰਚਨੁ ਦੀਜੈ ਕਿਟ ਕਾਟ ॥੨॥ 
No one attains salvation without God`s name; 
 he may donate huge amount of gold. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਮਿਨ ਉਘਰੇ ਕਪਟ ਕਪਾਟ ॥ 
I sing God`s praises through guru`s teaching and my mind 
opened. 
ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਫੋਿਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਲਜ ਭਾਨੀ ਮਟੁਕੀ ਮਾਟ ॥੩॥ 
The three qualities are shattered, doubt and fear ran away,  
the rope broke and the pitcher broke. ||3|| 
ਕਲਜੁਿਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਿਜਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਖੇ ਿਲਲਾਟ ॥ 



In today`s age, those with a pre-ordained destiny meet the 
perfect guru. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਸੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਿਤਖਾਟ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ 
Servant Nanak drinks the nectar; his hunger  
and thirst are quenched. ||4||6|| Set of Six Hymns || 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 
ਰੇ ਮਨ ਟਹਲ ਹਿਰ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ 
O mind, true peace comes from serving the Lord. 
ਅਵਰ ਟਹਲਾ ਝੂਠੀਆ ਿਨਤ ਕਰੈ ਜਮੁ ਿਸਿਰ ਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Other services are false, the devil of death 
 beats over the head all the time. ||1||Pause|| 
ਿਜਨਾ ਮਸਤਿਕ ਲੀਿਖਆ ਤੇ ਿਮਲੇ ਸੰਗਾਰ ॥ 
Those with pre-ordained destiny meet devotee`s company. 
ਸੰਸਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਾਿਰਆ ਹਿਰ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੧॥ 
God the infinite saint carried the world across the terrifying 
world-ocean. ||1|| 
ਿਨਤ ਚਰਨ ਸੇਵਹੁ ਸਾਧ ਕੇ ਤਿਜ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਬਕਾਰ ॥ 
Serve devotee`s feet forever eliminating greed and useless 
attachment. 
ਸਭ ਤਜਹੁ ਦੂਜੀ ਆਸੜੀ ਰਖੁ ਆਸ ਇਕ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੨॥ 
Abandon all other hopes, and rest your hopes in one formless 
Lord. ||2|| 
ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਸਾਕਤਾ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ॥ 
Some faithless are deluded by doubt; without the guru, there is 
pitch dark. 
ਧੁਿਰ ਹੋਵਨਾ ਸੁ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੩॥ 
Whatever is pre-ordained; comes to pass; no one can erase it. 
||3|| 
ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਗੋਿਬੰਦ ਕਾ ਅਿਨਕ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ॥ 
The beauty of the Lord of the universe is profound and 
unfathomable; 
 the names of the infinite Lord are unlimited. 
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਉਿਰ ਧਾਰ ॥੪॥੧॥ 
Blessed are those O Nanak, who enshrine God`s name in the 
mind; ||4||1|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 



I humbly bow to the name of the Lord. 
ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting it, one is saved. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਮਟਿਹ ਧੰਧ ॥ 
Reciting Him, conflicts end. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਛੂਟਿਹ ਬੰਧ ॥ 
Reciting Him, one’s bonds are cut. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ॥ 
Reciting Him, the fool becomes wise. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕੁਲਹ ਉਧਰ ॥੧॥ 
Reciting Him, one’s dynasty is saved. ||1|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਹਰੈ ॥ 
Reciting Him, fear and pain are taken away. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਅਪਦਾ ਟਰੈ ॥ 
Reciting Him, misfortune is avoided. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਮੁਚਤ ਪਾਪ ॥ 
Reciting Him, sins are erased. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥੨॥ 
Reciting Him, pain ends. ||2|| 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਰਦ ਿਬਗਾਸ ॥ 
Reciting Him, the mind becomes happy. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਕਵਲਾ ਦਾਿਸ ॥ 
Reciting Him, the worldly wealth becomes servant. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਿਨਿਧ ਿਨਧਾਨ ॥ 
Reciting Him, one obtains the priceless treasure. 
ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਤਰੇ ਿਨਦਾਨ ॥੩॥ 
Reciting Him, the ignorant attains salvation. ||3|| 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥ 
The name of the Lord is the purifier of sinners. 
ਕੋਿਟ ਭਗਤ ਉਧਾਰੁ ਕਰੀ ॥ 
It saves millions of devotees. 
ਹਿਰ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨੁ ਸਰਨ ॥ 
I the meek seek the refuge of God`s servants. 
ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ॥੪॥੨॥ 
Nanak puts his forehead on the feet of the saints. ||4||2|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 
Such a help is God`s name. 



ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting God in devotee`s company fulfills deeds. ||1||Pause|| 
ਬੂਡਤ ਕਉ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਿਮਲਤ ॥ 
It is like a boat to a drowning man. 
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ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਿਮਲਤ ਿਤਲਤ ॥ 
It is like oil to the lamp whose flame is dying out. 
ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਿਮਲਤ ਨੀਰ ॥ 
It is like water poured on the burning fire. 
ਜੈਸੇ ਬਾਿਰਕ ਮੁਖਿਹ ਖੀਰ ॥੧॥ 
It is like milk poured into baby’s mouth. ||1|| 
ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਿਹ ਸਖਾ ਭਰ੍ਾਤ ॥ 
As one’s brother comes to help on the battle field; 
ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ॥ 
As one’s hunger is satisfied by food; 
ਜੈਸੇ ਿਕਰਖਿਹ ਬਰਸ ਮੇਘ ॥ 
As rain saves the crops; 
ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਿਨ ਸਘ ॥੨॥ 
As one is protected in tiger’s den; ||2|| 
ਗਰੁੜ ਮੁਿਖ ਨਹੀ ਸਰਪ ਤਰ੍ ਾਸ ॥ 
As Guruda bird is not satisfied eating snakes. 
ਸੂਆ ਿਪੰਜਿਰ ਨਹੀ ਖਾਇ ਿਬਲਾਸੁ ॥ 
As the cat cannot eat the parrot in a cage; 
ਜੈਸੋ ਆਂਡੋ ਿਹਰਦੇ ਮਾਿਹ ॥ 
As a bird cherishes egg in the heart; 
ਜੈਸੋ ਦਾਨੋ ਚਕੀ ਦਰਾਿਹ ॥੩॥ 
As the grains are spared, by sticking to the central post of the 
mill; ||3|| 
ਬਹੁਤੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥ 
Your glory is so great; I can describe only a tiny bit of it. 
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਿਧ ਤੁਹੀ ॥ 
O Lord, You are inaccessible, unapproachable and 
unfathomable. 
ਊਚ ਮੂਚੌ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ॥ 
You are lofty and high, utterly great and infinite. 
ਿਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥ 
O Nanak; reciting God one swims across the world ocean. 
||4||3|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 



ਇਹੀ ਹਮਾਰੈ ਸਫਲ ਕਾਜ ॥ 
Please let my deeds be fulfilled. 
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਲੇਹੁ ਿਨਵਾਿਜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please honor Your servant. 
||1||Pause|| 
ਚਰਨ ਸੰਤਹ ਮਾਥ ਮੋਰ ॥ 
I put my forehead on the feet of the saints; 
ਨੈਿਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਿਨਿਸ ਭੋਰ ॥ 
May I see his face day and night? 
ਹਸਤ ਹਮਰੇ ਸੰਤ ਟਹਲ ॥ 
With my hands, I serve the saints. 
ਪਰ੍ਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸੰਤ ਬਹਲ ॥੧॥ 
I dedicate  my life, mind and wealth to the saints. ||1|| 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
My mind loves the society of the saints. 
ਸੰਤ ਗੁਨ ਬਸਿਹ ਮੇਰੈ ਚੀਿਤ ॥ 
The virtues of the saints abide in my mind. 
ਸੰਤ ਆਿਗਆ ਮਨਿਹ ਮੀਠ ॥ 
The will of the saints is sweet to my mind. 
ਮੇਰਾ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸੈ ਸੰਤ ਡੀਠ ॥੨॥ 
Seeing the saints, my heart-lotus blossoms; ||2|| 
ਸੰਤਸੰਿਗ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਿਨਵਾਸੁ ॥ 
I dwell in the society of the saints. 
ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੋਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਪਆਸ ॥ 
I have a great thirst for the saints. 
ਸੰਤ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨਿਹ ਮੰਤ ॥ 
Words of the saints are the lesson of my mind. 
ਸੰਤ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਮੇਰੇ ਿਬਖੈ ਹੰਤ ॥੩॥ 
By the grace of the saints, my corruption is eliminated. ||3|| 
ਮੁਕਿਤ ਜੁਗਿਤ ਏਹਾ ਿਨਧਾਨ ॥ 
This way of liberation is my treasure. 
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਮੋਿਹ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ॥ 
O merciful God, please bless me with this gift. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਭ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ॥ 
O God, shower Your mercy on Nanak. 
ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਰਦੇ ਮਝਾਿਰ ॥੪॥੪॥ 
I have enshrined the feet of the saints in my heart. ||4||4|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੀ ਨਾਹੀ ਦੂਿਰ ॥ 



He is with all; He is not far. 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the cause of causes, ever-present. ||1||Pause|| 
ਸੁਨਤ ਜੀਓ ਜਾਸੁ ਨਾਮੁ ॥ 
Hearing His name, one sings God`s name. 
ਦੁਖ ਿਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ ॥ 
Pain is dispelled; peace dwells in the mind. 
ਸਗਲ ਿਨਿਧ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਰੇ ॥ 
The Lord is a priceless treasure. 
ਮੁਿਨ ਜਨ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੧॥ 
The silent sages and mortals serve Him. ||1|| 
ਜਾ ਕੈ ਘਿਰ ਸਗਲੇ ਸਮਾਿਹ ॥ 
Everything is in His home. 
ਿਜਸ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾਿਹ ॥ 
No one is without Him. 
ਜੀਅ ਜੰਤਰ੍  ਕਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ॥ 
He takes care of all beings. 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੇਵਹੁ ਿਕਰਪਾਲ ॥੨॥ 
Serve the merciful Lord forever. ||2|| 
ਸਦਾ ਧਰਮੁ ਜਾ ਕੈ ਦੀਬਾਿਣ ॥ 
True justice is dispensed in His court forever. 
ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਿਕਛੁ ਕਾਿਣ ॥ 
He is carefree and owes allegiance to no one. 
ਸਭ ਿਕਛੁ ਕਰਨਾ ਆਪਨ ਆਿਪ ॥ 
He does everything. 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਿਪ ॥੩॥ 
O my mind, recite His name. ||3|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰ ॥ 
I admire the company of devotees. 
ਜਾਸੁ ਿਮਿਲ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥ 
Meeting him attains salvation. 
ਨਾਮ ਸੰਿਗ ਮਨ ਤਨਿਹ ਰਾਤ ॥ 
My mind and body are attuned to God`s name. 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰ੍ਿਭ ਕਰੀ ਦਾਿਤ ॥੪॥੫॥ 
God has blessed Nanak with this gift. ||4||5|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ 
Maalee Gauraa, Fifth Mahalla, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru`s grace. 



ਹਿਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ 
I seek the refuge of all-powerful Lord. 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My soul, body and wealth belong to God, the cause of causes. 
||1||Pause|| 
ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥ 
Reciting Him attains eternal peace. He is the source of life. 
ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥ 
He is all-pervading from smallest to the largest. ||1|| 
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ਆਲ ਜਾਲ ਿਬਕਾਰ ਤਿਜ ਸਿਭ ਹਿਰ ਗੁਨਾ ਿਨਿਤ ਗਾਉ ॥ 
Abandon all your entanglements and corruption; sing God’s 
praises daily. 
ਕਰ ਜੋਿੜ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਦੇਹੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥ 
With palms pressed together, Nanak begs for this blessing;  
please bless me with Your name. ||2||1||6|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਭ ਸਮਰਥ ਦੇਵ ਅਪਾਰ ॥ 
God is all-powerful, divine and infinite. 
ਕਉਨੁ ਜਾਨੈ ਚਿਲਤ ਤੇਰੇ ਿਕਛੁ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Who knows Your amazing plays? You have no end or limit. 
||1||Pause|| 
ਇਕ ਿਖਨਿਹ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪਦਾ ਘਿੜ ਭੰਿਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥    
In an instant, You establish and disestablish; You create and 
destroy O Lord. 
ਜੇਤ ਕੀਨ ਉਪਾਰਜਨਾ ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਦਾਤਾਰ ॥੧॥ 
As many beings as You created O God, You bless them all. 
||1|| 
ਹਿਰ ਸਰਿਨ ਆਇਓ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਭ ਊਚ ਅਗਮ ਮੁਰਾਰ ॥ 
I have come to Your sanctuary; I am Your slave, O 
inaccessible Lord; 
ਕਿਢ ਲੇਹੁ ਭਉਜਲ ਿਬਖਮ ਤੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੨॥੨॥੭॥ 
Pull me out of the terrifying world-ocean; 
servant Nanak admires You forever. ||2||2||7|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maalee Gauraa, Fifth Mahalla: 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਿਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ॥ 
The Lord of the world abides in my mind and body. 
ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਿਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Friend of the poor, love of His devotees is kind forever. 



||1||Pause|| 
ਆਿਦ ਅੰਤੇ ਮਿਧ ਤੂਹੈ ਪਰ੍ਭ ਿਬਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
You are from the beginning, in the end and the middle, no one 
is without You. 
ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਸਗਲ ਮੰਡਲ ਏਕੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ॥੧॥ 
He the master is pervading in the whole world; ||1|| 
ਕਰਿਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਨੇਤਰ੍  ਦਰਸਨੁ ਰਸਿਨ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 
With my ears I hear God’s praises; I visualize Him 
with my eyes and sing His praises with my tongue. 
ਬਿਲਹਾਿਰ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕੁ ਦੇਹੁ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੨॥੩॥੮॥੬॥੧੪॥ 
Nanak admires You forever; please, bless me with Your 
Name. ||2||3||8||6||14|| 
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ 
Maalee Gauraa, the word of devotee Naam Dev Jee: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਧਿਨ ਧੰਿਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ॥ 
Blessed is that flute which the Lord plays. 
ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਿਨ ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
The sweet, infinite divine music plays. ||1||Pause|| 
ਧਿਨ ਧਿਨ ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ ॥ 
Blessed is the rain from the cloud that rejuvenates everything. 
ਧਿਨ ਧਿਨ ਿਕਰ੍ਸਨ ਓਢੈ ਕਾਂਬਲੀ ॥੧॥ 
Blessed is the blanket worn by Krishna. ||1|| 
ਧਿਨ ਧਿਨ ਤੂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ॥ 
Blessed are you, O mother Devakee; 
ਿਜਹ ਿਗਰ੍ਹ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ ॥੨॥ 
In your home the Lord was born. ||2|| 
ਧਿਨ ਧਿਨ ਬਨ ਖੰਡ ਿਬੰਦਰ੍ ਾਬਨਾ ॥ 
Blessed are the forests of Brindaaban; 
ਜਹ ਖੇਲੈ ਸਰ੍ੀ ਨਾਰਾਇਨਾ ॥੩॥ 
The supreme Lord plays there. ||3|| 
ਬੇਨੁ ਬਜਾਵੈ ਗੋਧਨੁ ਚਰੈ ॥ 
He plays the flute and herds the cows; 
ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨਦ ਕਰੈ ॥੪॥੧॥ 
Naam Dev’s Lord the master plays happily. ||4||1|| 
ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਬੀਠੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my father, Lord of wealth; how handsome you are? 
||1||Pause|| 



ਕਰ ਧਰੇ ਚਕਰ੍ ਬੈਕੰੁਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪਰ੍ਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥ 
You hold the steel ring in Your hand; You came 
 down from Heaven, and saved the life of the elephant. 
ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦਰ੍ ੋਪਤੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥ 
In the court of Duhsaasan, You saved the honor 
 of Dropati, when her clothes were being removed. ||1|| 
ਗੋਤਮ ਨਾਿਰ ਅਹਿਲਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 
You saved Ahliyaa, the wife of Gautam; how many 
 have You purified and carried across? 
ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਿਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਿਤ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥ 
Such a lowly outcaste Naam Dev has come to Your sanctuary. 
||2||2|| 
ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥ 
Everbody says God God. 
ਰਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
What else they say; other than God? ||1||Pause|| 
ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੰੁਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ॥ 
Out of the same clay, the elephant the ant; many species are 
formed. 
ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥੧॥ 
In stationary life forms, moving beings, worms, 
 moths and in each and every heart, God abides. ||1|| 
ਏਕਲ ਿਚੰਤਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਤਾ ਅਉਰ ਤਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ॥ 
Remember the one, infinite Lord; abandon all other hopes. 
ਪਰ੍ਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਿਨਹਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥੨॥੩॥ 
Naam Dev prays humbly, I am the servant of that Lord. ||2||3|| 
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ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ 
Raag Maaroo, 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 g race. 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਿਰ ॥ 
O my Friend, I shall forever be the dust of Your feet. 
ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੧॥ 
Nanak seeks Your refuge and sees You ever-present. ||1|| 
ਸਬਦ ॥ Lesson: 



ਿਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਿਹ ॥ 
Recite God’s name in the last phase of the night; 
ਖੇਮੇ ਛਤਰ੍  ਸਰਾਇਚੇ ਿਦਸਿਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥   
Tents, canopies, pavilions and carriages are prepared and 
made ready for them. 
ਿਜਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਕਉ ਸਿਦ ਿਮਲੇ ॥੧॥ 
Those who recite Your name; You invite and meet them. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਿੜਆਰ ॥ 
O elder, I am unfortunate and a fraud. 
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਿਮ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I did not find Your name; my mind is blind and deluded by 
doubt. ||1||Pause|| 
ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁੜੇ ਪੂਰਿਬ ਿਲਖੇ ਮਾਇ ॥ 
I taste the blooming pains. They are pre-ordained O mother. 
ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥੨॥ 
Less happiness, more pains and I suffer in pain. ||2|| 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਕਾ ਿਕਆ ਵੀਛੁੜੈ ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੁ ॥ 
What to say of the separated and what to say of the united? 
ਸਾਿਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਦੇਿਖਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥ 
Praise the Lord, who created this play. ||3|| 
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਿਨ ਤਿਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ॥ 
By good destiny, they are united because of their past deeds. 
ਿਵਜੋਗੀ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥ 
The unfortunate separate after union O Nanak; this is also by 
luck. ||4||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਿਮਿਲ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਪੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
The union of the mother and father brings the body into being. 
ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਲੇਖੁ ਿਲਖਾਇਆ ॥ 
The Creator inscribes the fate in him. 
ਿਲਖੁ ਦਾਿਤ ਜੋਿਤ ਵਿਡਆਈ ॥ 
You get the enlightenment and honor according to your fate. 
ਿਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਿਤ ਗਵਾਈ ॥੧॥ 
You lost your intellect seeing the worldly wealth. ||1|| 
ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਿਹ ਮਾਣਾ ॥ 
O foolish mind, why are you so proud? 
ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You will depart according to God’s will. ||1||Pause|| 
ਤਿਜ ਸਾਦ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 



Abandon the tastes of the world and find intuitive peace. 
ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 
All must leave their home; no one remains here forever. 
ਿਕਛੁ ਖਾਜੈ ਿਕਛੁ ਧਿਰ ਜਾਈਐ ॥ 
Eat some, and save the rest for future; 
ਜੇ ਬਾਹੁਿੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥ 
If you are coming back into the world; ||2|| 
ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥ 
He adorns his body and dresses in silk robes. 
ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਬਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥ 
He issues all sorts of recommendations. 
ਕਿਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥ 
He sleeps in a comfortable bed. 
ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥ 
He does everything; why to cry then? ||3|| 
ਘਰ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥ 
Household affairs are whirlpools of entanglements, O brother; 
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ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Sin and stone do not float. 
ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥ 
So let the love of God be the boat to carry you across. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥ 
Says Nanak, only a few attain it; ||4||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ 
Maaroo, First Mahalla, First House: 
ਕਰਣੀ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਲੇਖ ਪਏ ॥ 
Actions are the paper, mind is the ink; good and bad are 
written on it. 
ਿਜਉ ਿਜਉ ਿਕਰਤੁ ਚਲਾਏ ਿਤਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤੁ ਹਰੇ ॥੧॥ 
Past deeds govern our present; there is no end to Your virtues 
O God. ||1|| 
ਿਚਤ ਚੇਤਿਸ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਿਰਆ ॥ 
Why do not keep this in mind O ignorant?    
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
Forgetting God, your virtues are finished and rot. ||1||Pause|| 
ਜਾਲੀ ਰੈਿਨ ਜਾਲੁ ਿਦਨੁ ਹੂਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ ॥ 
The night and the day is a net; there are as many traps as 
there are moments. 



ਰਿਸ ਰਿਸ ਚੋਗ ਚੁਗਿਹ ਿਨਤ ਫਾਸਿਹ ਛੂਟਿਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥੨॥ 
You peck on the bait with love and get caught; how will you 
escape? ||2|| 
ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਿਵਿਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਿਨ ਿਤਤੁ ਲਾਿਗ ਰਹੀ ॥ 
The body is a furnace, and the mind is the iron in it; the five 
fires are heating it. 
ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਿਤਸੁ ਊਪਿਰ ਮਨੁ ਜਿਲਆ ਸੰਨਹ੍ਹ੍ ੀ ਿਚੰਤ ਭਈ ॥੩॥ 
Sin is the charcoal put on it; which burns the mind 
 and the pliers to hold is the worry. ||3|| 
ਭਇਆ ਮਨੂਰੁ ਕੰਚਨੁ ਿਫਿਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਤਨੇਹਾ ॥ 
The burnt mind becomes gold again if he meets the guru; 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਓਹੁ ਦੇਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਿਤਰ੍ਸਟਿਸ ਦੇਹਾ ॥੪॥੩॥ 
He blesses with sacred God’s name and the body’s thirst 
quenches. ||4||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਿਬਮਲ ਮਝਾਿਰ ਬਸਿਸ ਿਨਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਿਨ ਜਾਵਲ ਰੇ ॥ 
In the middle of filth there is pure water and lotus grows there. 
ਪਦਮਿਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਿਤ ਸੰਿਗ ਦੋਖ ਨਹੀ ਰੇ ॥੧॥ 
The lotus flower lives in water and is not bothered by pollution. 
||1|| 
ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਬਿਹ ਨ ਜਾਨਿਸ ਰੇ ॥ 
You frog, you will never understand; 
ਭਖਿਸ ਿਸਬਾਲੁ ਬਸਿਸ ਿਨਰਮਲ ਜਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨ ਲਖਿਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You eat dirt, while you live in pure waters. 
 You do not know about nectar. ||1||Pause|| 
ਬਸੁ ਜਲ ਿਨਤ ਨ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ॥ 
You live in water; the bumble bee does not live there, that is 
worth talking. 
ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਿਨਵਸਿਸ ਅਨਭਉ ਕਾਰਿਨ ਰੇ ॥੨॥ 
Intuitively sensing the moon in the distance, the lotus bows its 
head. ||2|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਖੰਡੁ ਦੂਿਧ ਮਧੁ ਸੰਚਿਸ ਤੂ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ  
You think you are smart and enjoy nectar milk and honey;  
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਿਸ ਿਪਸਨ ਪਰ੍ੀਿਤ ਿਜਉ ਰੇ ॥੩॥ 
You never give up your habits like a slanderer. ||3|| 
ਪੰਿਡਤ ਸੰਿਗ ਵਸਿਹ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ ॥ 
The fool lives with a scholar and listens to the scriptures. 
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਿਸ ਸੁਆਨ ਪੂਿਛ ਿਜਉ ਰੇ ॥੪॥ 
You do not leave your habits like the tale of a dog. ||4|| 



ਇਿਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਿਮ ਨ ਰਾਚਿਹ ਇਿਕ ਹਿਰ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਰੇ ॥ 
Some hypocrites do not recite God’s name; others are 
absorbed in God’s feet. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਵਿਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਰੇ ॥੫॥੪॥ 
You get what you earn; O Nanak recite God’s name. ||5||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla, 
ਸਲੋਕੁ ॥ Hymn: 
ਪਿਤਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਿਹ ਹਿਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥ 
Attaching to God’s feet many sinners become sacred. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਭ ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗ ॥੧॥ 
Reciting God’s name is as good as bathing 
 at sixty eighty shrines by pre-ordained destiny. ||1|| 
ਸਬਦੁ ॥ Lesson: 
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਿਬ ਗਹੇਲੀ ॥ 
O friends and companions, filled with pride; 
ਸੁਿਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥ 
Listen to this one joyous story of your Husband Lord. ||1|| 
ਜੋ ਮੈ ਬੇਦਨ ਸਾ ਿਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥ 
Who can I tell about my pain, O my mother? 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
My mind cannot live without God; what can I do O mother? 
||1||Pause|| 
ਹਉ ਦੋਹਾਗਿਣ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥ 
I am a discarded bride, I am  miserable. 
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥ 
I have lost my youth; I regret and repent. ||2|| 
ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਸਿਰ ਮੇਰਾ ॥ 
You are my wise Lord and master over my head. 
ਿਖਜਮਿਤ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥ 
I serve You as Your humble slave. ||3|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅੰਦੇਸਾ ਏਹੀ ॥ 
Nanak humbly prays this is my only concern: 
ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥ 
Without seeing You; how can I recite You with love? ||4||5|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥ 
You bought me, I am Your dedicated servant and I am called a 
fortunate. 



ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਿਟ ਿਬਕਾਨਾ ਿਜਤੁ ਲਾਇਆ ਿਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ 
I was sold through guru’s word; I do what he said. ||1|| 
ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
What cleverness Your servant can have? 
ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
I do not follow Lord’s command. ||1||Pause|| 
ਮਾ ਲਾਲੀ ਿਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥ 
My mother and father are Your slaves and I am their child; 
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਿਤ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥ 
She dances and he sings and I worship You O Lord; ||2|| 
ਪੀਅਿਹ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਿਹ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥ 
If You wish to drink, I get water for You O Lord;  
if You wish to eat, I shall grind grain for You. 
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥ 
I wave fan and wash Your feet and continue reciting Your 
Name. ||3|| 
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਿਸਿਹ ਤੁਧੁ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Your slave Nanak is thankless; it is your greatness if You 
forgive him. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥ 
From the beginning for a long time O kind bestowal; 
 salvation is not attained without You. ||4||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥ 
Some call him a ghost; some say he is a demon. 
ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥ 
Some call him a man; it is only poor Nanak! ||1|| 
ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ 
Nanak has gone insane after his Lord the King. 
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I know of none other than the Lord. ||1||Pause|| 
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥ 
He is known to be insane, when he goes insane with love of 
God. 
ਏਕੀ ਸਾਿਹਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 
He recognizes none other than One Lord. ||2|| 
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
Call him real insane if he works for only one Lord. 
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਿਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥ 



He realizes Lord’s command; what other cleverness is there? 
||3|| 
ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਿਹਬ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ  
Call him insane, if he falls in love with his master. 
ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥ 
He sees himself bad and rest of the world good; ||4||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ॥ 
This wealth is all-pervading and permeating all. 
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਿਸ ਜਾਣਿਹ ਦੂਿਰ ॥੧॥ 
The self-willed wanders around thinking that it is far away. ||1|| 
ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ ॥ 
That merchandise the wealth of God’s name is in my mind. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਨਸਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever You bless with it, is liberated. ||1||Pause|| 
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 
This wealth does not burn; it cannot be stolen by a thief. 
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥ 
This wealth does not drown; its owner is never punished. ||2|| 
ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥ 
See; greatness of this wealth; 
ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥ 
You spend your life imbued in peace. ||3|| 
ਇਕ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥ 
Listen to this incomparably beautiful story, O my brothers; 
ਇਸੁ ਧਨ ਿਬਨੁ ਕਹਹੁ ਿਕਨੈ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੪॥ 
Tell me, without this wealth, who has ever obtained salvation? 
||4|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 
Says Nanak humbly the unspoken speech of the Lord; 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥ 
This wealth is obtained meeting with the guru. ||5||8|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸੂਰ ਸਰੁ ਸੋਿਸ ਲੈ ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੋਿਖ ਲੈ ਜੁਗਿਤ ਕਿਰ ਮਰਤੁ ਸੁ ਸਨਬੰਧੁ ਕੀਜੈ ॥ 
Dry the sun and drink the ego and control your breath through 
yoga practice. 
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਿਸਉ ਜੁਗਿਤ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੧॥ 
Stabilize your fish like mind that the swan neither flies nor 
jumps the wall; ||1|| 



ਮੂੜੇ ਕਾਇਚੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾ ॥ 
You fool, why are you deluded by doubt? 
ਨਹ ਚੀਿਨਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  
You do not remember the detached Lord of supreme bliss. 
||1||Pause|| 
ਅਜਰ ਗਹੁ ਜਾਿਰ ਲੈ ਅਮਰ ਗਹੁ ਮਾਿਰ ਲੈ ਭਰ੍ਾਿਤ ਤਿਜ ਛੋਿਡ ਤਉ ਅਿਪਉ ਪੀਜੈ ॥ 
Give up wandering and drink the nectar. 
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਿਸਉ ਜੁਗਿਤ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੨॥ 
Stabilize your fishy mind, then you will never waver. ||2|| 
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ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਜਨੋ ਰਵੈ ਜੇ ਹਿਰ ਮਨੋ ਮਨ ਪਵਨ ਿਸਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ॥ 
Nanak humbly prays, if a mortal recites God from the mind; 
 the mind drinks nectar with every breath. 
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਿਸਉ ਜੁਗਿਤ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਡੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੩॥੯॥ 
Stabilize your fishy mind; then you will never waver. ||3||9|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਮਾਇਆ ਮੁਈ ਨ ਮਨੁ ਮੁਆ ਸਰੁ ਲਹਰੀ ਮੈ ਮਤੁ ॥ 
Worldly wealth or the mind do not die neither do the waves in 
the ocean; 
ਬੋਿਹਥੁ ਜਲ ਿਸਿਰ ਤਿਰ ਿਟਕੈ ਸਾਚਾ ਵਖਰੁ ਿਜਤੁ  
The boat crosses over the water, carrying the true 
merchandise. 
ਮਾਣਕੁ ਮਨ ਮਿਹ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਸਿਚ ਨ ਲਾਗੈ ਕਤੁ ॥ 
The jewel mind conquers the mind. Nothing affects the truth. 
 ਰਾਜਾ ਤਖਿਤ ਿਟਕੈ ਗੁਣੀ ਭੈ ਪੰਚਾਇਣ ਰਤੁ ॥੧॥ 
The king sits on the throne imbued with the fear of God and 
the five qualities. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਦੂਿਰ ਨ ਦੇਖੁ ॥ 
O elder; do not see God far; 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਜਗਜੀਵਨਾ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਸਾਚਾ ਲੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the light, the life of the world; He writes the fate of 
everyone. ||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਰਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਕਰੁ ਇੰਦੁ ਤਪੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥ 
Brahma and Vishnu, saints, sages, Shiva and Indra, penitents 
and beggars 
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋਹੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਆਕੀ ਮਰਿਹ ਅਫਾਰੀ ॥ 
Those who obey His command are honored in His court; the 
rebels die in disgrace. 
ਜੰਗਮ ਜੋਧ ਜਤੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ  



The wandering beggars, warriors, celibates and hermits – 
contemplate through the perfect guru: 
ਿਬਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੨॥ 
Without service, no one receives the reward. Service is the 
essence. ||2|| 
ਿਨਧਿਨਆ ਧਨੁ ਿਨਗੁਿਰਆ ਗੁਰੁ ਿਨੰਮਾਿਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 
You are wealth of the poor, guru of the guru-less, the honor of 
the humble. 
ਅੰਧੁਲੈ ਮਾਣਕੁ ਗੁਰੁ ਪਕਿੜਆ ਿਨਤਾਿਣਆ ਤੂ ਤਾਣੁ ॥ 
The guru gave the jewel to the blind; You are the strength of 
the weak. 
ਹੋਮ ਜਪਾ ਨਹੀ ਜਾਿਣਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੁ  
He is not known through burnt offerings and ritual chanting;  
the true Lord is realized through guru’s teachings. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਾਹੀ ਦਿਰ ਢੋਈ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੩॥ 
Without God’s name, no one finds shelter in God’s court.  
The false keep coming and going. ||3|| 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
So praise the true name, through the true name you will find 
satisfaction. 
ਿਗਆਨ ਰਤਿਨ ਮਨੁ ਮਾਜੀਐ ਬਹੁਿੜ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥ 
When the mind is cleaned with the jewel of spiritual wisdom,  
it does not become dirty again. 
ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਬ ਲਗੁ ਿਬਘਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
As long as the Lord dwells in the mind, nothing obstructs you. 
ਨਾਨਕ ਿਸਰੁ ਦੇ ਛੁਟੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥ 
O Nanak, by self-surrendering one is freed; the mind and body 
become true. ||4||10|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਜੋਗੀ ਜੁਗਿਤ ਨਾਮੁ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਤਾ ਕੈ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ॥    
The way of yoga is to recite pure name and then the filth does 
not attach. 
ਪਰ੍ੀਤਮ ਨਾਥੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੰਗੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਗਿਤ ਬੀਤੀ ॥੧॥ 
See the beloved Lord always with you and the cycle of birth 
death ends. ||1|| 
ਗੁਸਾਈ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਜਾਤੀ ॥ 
O Lord of the universe what is Your Name and how it is 
realized? 
ਜਾ ਤਉ ਭੀਤਿਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਿਹ ਪੂਛਉ ਬਾਤ ਿਨਰੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



If You call me in; I will ask one unique question? ||1||Pause|| 
ਬਰ੍ਹਮਣੁ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨ ਇਸਨਾਨੀ ਹਿਰ ਗੁਣ ਪੂਜੇ ਪਾਤੀ ॥ 
He who bathes in divine wisdom and worships God is a 
scholar. 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਏਕਾ ਜੋਤੀ ॥੨॥ 
One name, one Lord, and His one light pervade the universe. 
||2|| 
ਿਜਹਵਾ ਡੰਡੀ ਇਹੁ ਘਟੁ ਛਾਬਾ ਤੋਲਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ  
My tongue is the weigh scale and this heart is the pan  
of the scale; I weigh the immeasurable God’s name. 
ਏਕੋ ਹਾਟੁ ਸਾਹੁ ਸਭਨਾ ਿਸਿਰ ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਤੀ ॥੩॥ 
There is one shop and one banker above all;  
the merchants deal in one merchandise. ||3|| 
ਦੋਵੈ ਿਸਰੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਨਬੇੜੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਿਜਸੁ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਿਨਭਰਾਤੀ ॥ 
The true guru saves us at both ends; he who is  
lovingly focused on God realizes it; his soul becomes peaceful. 
ਸਬਦੁ ਵਸਾਏ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਸਦਾ ਸੇਵਕੁ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੪॥ 
Enshrining guru’s teachings in the mind eliminates the doubt 
 and the devotee worships God day and night. ||4|| 
ਊਪਿਰ ਗਗਨੁ ਗਗਨ ਪਿਰ ਗੋਰਖੁ ਤਾ ਕਾ ਅਗਮੁ ਗੁਰੂ ਪੁਿਨ ਵਾਸੀ ॥ 
Above is the sky and beyond that is the Lord; that is where 
immortal guru lives. 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਾਹਿਰ ਘਿਰ ਏਕੋ ਨਾਨਕੁ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥੫॥੧੧॥ 
Through guru’s word Nanak became detached and sees God 
inside out. ||5||11|| 
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ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ 
Raag Maaroo, First Mahalla, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ 
Day and night, he remains awake; he never sleeps. 
ਸੋ ਜਾਣੈ ਿਜਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ ॥ 
He who has the pain knows it. 
ਪਰ੍ੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਵੈਦੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ 
My body is pierced through with the arrow of love.  
The doctor does not know the cure? ||1|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਿਸਫਤੀ ਲਾਏ ॥ 
Whom the true Lord links to His Praise; 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੇ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 
He guides only a few guru-willed to realize it. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He who deals in nectar; knows its value; ||1||Pause|| 
ਿਪਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪਰ੍ੇਮੁ ਰਚਾਏ ॥ 
The soul-bride is in love with her Husband Lord; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਥਾ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
Then focuses her mind to guru’s teachings; 
ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ 
The soul-bride is joyous intuitively; her hunger and thirst are 
eliminated. ||2|| 
ਸਹਸਾ ਤੋੜੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Tear down skepticism and dispel your doubt; 
ਸਹਜੇ ਿਸਫਤੀ ਧਣਖੁ ਚੜਾਏ ॥ 
With intuition, draw the bow of the praise of the Lord. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੰੁਦਿਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ 
One who conquers the mind through guru’s teachings is the 
real yogi. ||3|| 
ਹਉਮੈ ਜਿਲਆ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 
Burnt by ego, one forgets God from his mind. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਵਜਿਹ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥ 
In the city of death, he is attacked with massive swords. 
ਅਬ ਕੈ ਕਿਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਿਮਲਈ ਤੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Then, even if he asks for it, he will not receive Lord’s name; 
 O soul, you shall suffer terrible punishment. ||4|| 
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਿਹ ਿਖਆਲੀ ॥ 
You are distracted by the worldly attachments. 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਫਾਸਿਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥ 
In the city of death, you will be caught by the noose of the devil 
of death. 
ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋਿੜ ਨ ਸਾਕਿਹ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥ 
You cannot break the bonds of worldly attachment; 
 the devil of death will torture you. ||5|| 
ਨਾ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥ 
I did nothing; I do nothing. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਨਾਮੁ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
The guru blessed me with God’s sacred name. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥ 
Whoever You give, he has no say in it. Nanak seeks Your 



refuge. ||6||1||12|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ 
Maaroo, Third Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਹ ਬੈਸਾਲਿਹ ਤਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ ਜਹ ਭੇਜਿਹ ਤਹ ਜਾਵਾ ॥ 
Wherever You seat me, there I sit, O Lord; wherever You send 
me, I go. 
ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਿਹ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਿਵਤੁ ਹਿਹ ਥਾਵਾ ॥੧॥ 
In the whole world, there is only One King; all places are 
sacred. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਦੇਿਹ ਵਸਾ ਸਚ ਗਾਵਾ ॥ 
O elder, you dwell in my body and I sing the true praises. 
ਜਾ ਤੇ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By that I may intuitively merge with You. ||1||Pause|| 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਛੁ ਆਪਸ ਤੇ ਜਾਿਨਆ ਏਈ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
Good or bad deeds; come from within; this is the source of all 
evil. 
ਇਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ਖਸਮ ਕਾ ਹੋਆ ਵਰਤੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥੨॥ 
All happens by God’s command in the whole world||2||. 
ਇੰਦਰ੍ ੀ ਧਾਤੁ ਸਬਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਿਕਸ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 
Senses are said to be powerful. Where did the senses come 
from? 
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੈ ਸਿਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥ 
The Creator stages all the plays; only a few realize this. ||3|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਦੁਿਬਧਾ ਤਦੇ ਿਬਨਾਸੀ ॥ 
By guru’s grace, the mind focuses on one Lord and the duality 
ends. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੪॥ 
Obey and accept God’s will; your noose of devil of death will 
be cut; ||4|| 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਵਨਾ ਜਾ ਚੂਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨਾ ॥ 
Prays Nanak, who can call him to account,  
when the egotistic pride of his mind has been eliminated? 
ਤਾਸੁ ਤਾਸੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਪਤੁ ਹੈ ਪਏ ਸਚੇ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੫॥੧॥ 
Even the justice of destiny recites God and seeks God’s 
refuge; ||5||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ  



Coming and going ends and one becomes immortal. 
ਸਚੁ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੧॥ 
He bestowed the treasure of truth; He only knows it. ||1|| 
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ਏ ਮਨ ਹਿਰ ਜੀਉ ਚੇਿਤ ਤੂ ਮਨਹੁ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ  
O my mind, miss God and eliminate useless things. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਧਆਇ ਤੂ ਸਿਚ ਲਗੀ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God through guru’s teachings with love. ||1||Pause|| 
ਐਥੈ ਨਾਵਹੁ ਭੁਿਲਆ ਿਫਿਰ ਹਥੁ ਿਕਥਾਊ ਨ ਪਾਇ ॥ 
He, who forgets the name in this world, shall not find a place to 
rest anywhere; 
ਜੋਨੀ ਸਿਭ ਭਵਾਈਅਿਨ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
He shall wander in many lifes and rot in filth. ||2|| 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਮਾਇ  
The fortunate met the guru; due to pre-ordained destiny, O 
mother; 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਕਿਰ ਸਚਾ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥ 
Night and day, I practice true worship; I am united with the true 
Lord. ||3|| 
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥ 
He created the entire universe; He looks after as well. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਿਡਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥੨॥ 
O Nanak, God bestows the greatness of His name if He 
wishes. ||4||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਿਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਜੀਉ ਅਬ ਤੂ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇ ॥ 
Please forgive my past sins, O Lord; put me on right path now. 
ਹਿਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ਰਹਾ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ 
I remain attached to Lord’s feet and eradicate self-conceit from 
within. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥ 
O my guru-willed mind, recite God’s name. 
ਸਦਾ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਲਾਿਗ ਰਹਾ ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
May I be attached to God’s feet whole-heartedly with love? 
||1||Pause|| 
ਨਾ ਮੈ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈ ਥੇਹੁ ਨ ਥਾਉ ॥ 
I have no social status or honor; I have no place or home. 
ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਭਰ੍ਮੁ ਕਿਟਆ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ 
Contemplating guru’s teachings eliminated the doubt;  



the guru taught me God’s name. ||2|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਿਫਰੈ ਲਾਲਿਚ ਲਾਗਾ ਜਾਇ ॥ 
This mind wanders around driven by greed attached to greed. 
ਧੰਧੈ ਕੂਿੜ ਿਵਆਿਪਆ ਜਮ ਪੁਿਰ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥ 
He is engrossed in false deeds; he shall endure pain in the city 
of death. ||3|| 
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
O Nanak, God is all-in-all. There is no other. 
ਭਗਿਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਿਸਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥ 
He bestows the treasure of worship and the guru-willed attains 
peace. ||4||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਿਲ ਲਹੁ ਸੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥ 
Seek and find those imbued with truth; they are rare in this 
world. 
ਿਤਨ ਿਮਿਲਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥੧॥ 
Meeting with them, one becomes happy reciting the name of 
the Lord. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥ 
O elder; enshrine God’s name in the mind. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਪੁਿਛ ਦੇਖੁ ਲੇਹੁ ਵਖਰੁ ਭਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Ask your guru and find the priceless treasure. ||1||Pause|| 
ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਦੀ ਧੁਿਰ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 
All serve one Lord; through pre-ordained destiny, they meet 
Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁੜਿਹ ਪਾਵਿਹ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥ 
The guru-willed merge with Him and never separate again and 
realize true Lord. ||2|| 
ਇਿਕ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥ 
Some do not know the value of worship; the self-willed are 
deluded by doubt. 
ਓਨਾ ਿਵਿਚ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ 
God guides them; they cannot do anything by themselves. ||3|| 
ਿਜਸੁ ਨਾਿਲ ਜੋਰੁ ਨ ਚਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਿਸ 
Where power does not help; one should humbly stand and 
pray. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਸੁਿਣ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥੪॥੪॥ 
O Nanak, when God’s name dwells in guru-willed’s mind; 
 then God applauds him. ||4||4|| 



ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੀਤਲੁ ਕਰੇ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ॥ 
He transforms the burning desert into a cool oasis; and iron 
into gold. 
ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ 
So praise the true Lord; there is none other as great as He. 
||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਿਦਨੁ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
O my mind, night and day, recite God’s name. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਬਚਿਨ ਅਰਾਿਧ ਤੂ ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God through guru’s teachings and sing His praises 
forever. ||1||Pause|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 
The guru-willed realizes One God through guru’s teachings. 
ਸੋ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਦੂ ਏਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੨॥ 
Praise the true guru, who has this wisdom. ||2|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਛੋਿਡ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਿਕਆ ਕਰਿਨ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥ 
Those who forsake the guru and attach to duality – 
 what will they do when they go to the world hereafter? 
ਜਮ ਪੁਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ 
Tied in the city of death, they are beaten and punished 
severely. ||3|| 
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ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਨਾ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ 
My God is carefree; he has no greed at all. 
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਭਿਜ ਪਉ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੫॥ 
O Nanak, seek His refuge; He will unite you with Him by His 
grace. ||4||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ 
Maaroo, Fourth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਜਿਪਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ॥ 
Sukhdev and Janak recited God’s name through guru’s 
 teachings and sought God’s refuge. 
ਦਾਲਦੁ ਭੰਿਜ ਸੁਦਾਮੇ ਿਮਿਲਓ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਤਰੇ  
God met Sudama and removed his poverty; he attained 
salvation through worship. 
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਕਰ੍ਤਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ॥੧॥ 



God is the love of His devotees and his name is fulfilling by His 
grace. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਧਰੇ ॥ 
O my mind, reciting God attains salvation. 
ਧਰ੍ੂ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਿਬਦਰੁ ਦਾਸੀ ਸੁਤੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed Dhroo, Prahlaad and Bidar the servant 
 girl’s son attained salvation reciting God’s name. ||1||Pause|| 
ਕਲਜੁਿਗ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਧਾਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉਧਰੇ ॥ 
In today’s age God’s name is the essence; God’s devotees 
attain salvation. 
ਨਾਮਾ ਜੈਦੇਉ ਕਬੀਰੁ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਸਿਭ ਦੋਖ ਗਏ ਚਮਰੇ ॥ 
Naam Dev, Jai Dev, Kabeer, Trilochan and Ravi Daas the 
leather-worker. 
 Their sins were eliminated. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥੨॥ 
Those guru-willed who recite God’s name attain salvation  
and their sins are eliminated. ||2|| 
ਜੋ ਜੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਭ ਿਤਨ ਕੇ ਦੋਖ ਪਰਹਰੇ ॥ 
Even the sinners who recite God’s name; their sins are 
forgiven. 
ਬੇਸੁਆ ਰਵਤ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਿਰਓ ਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਰਹਰੇ ॥ 
Ajaamal, who loved a prostititute, was saved, by reciting God 
from the mouth. 
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਗਰ੍ਸੈਿਣ ਗਿਤ ਪਾਈ ਤੋਿੜ ਬੰਧਨ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ॥੩॥ 
Reciting God’s name, Ugar Sain obtained salvation;  
his bonds were broken and he was liberated. ||3|| 
ਜਨ ਕਉ ਆਿਪ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਕੀਆ ਹਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ॥ 
God became kind to His devotees and made them His own. 
ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖ ੈਮੇਰਾ ਗੋਿਵਦੁ ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਉਧਰੇ  
My Lord of the universe saves the honor of His servants; 
 those who seek His sanctuary are saved. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਉਰ ਧਿਰਓ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥ 
The Lord blessed servant Nanak; he enshrined God’s name in 
the mind. ||4||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maaroo, Fourth Mahalla: 
ਿਸਧ ਸਮਾਿਧ ਜਿਪਓ ਿਲਵ ਲਾਈ ਸਾਿਧਕ ਮੁਿਨ ਜਿਪਆ ॥ 
The mystics recite God in trance; the seekers and sages also 
recite God. 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਿਧਆਇਆ ਮੁਿਖ ਇੰਦਰ੍ ਾਿਦਕ ਰਿਵਆ ॥ 



The celibates, the truthful, content, Indra and his followers 
recited God. 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਜਿਪਓ ਤੇ ਭਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੧॥ 
Those who seek Him, recite God in love and the guru-willed 
attain salvation. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਿਰਆ ॥ 
O my mind, reciting God’s name attains salvation. 
ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਬਾਲਮੀਕੁ ਬਟਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Dhanna the farmer, and Balmik the highway robber, 
 the guru-willed crossed over. ||1||Pause|| 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬੇ ਜਿਪਓ ਿਰਿਖ ਬਪੁਰੈ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥ 
Demy- gods, men, heavenly heralds and celestial singers  
and the poor saints sing God’s praises. 
ਸੰਕਿਰ ਬਰ੍ਹਮੈ ਦੇਵੀ ਜਿਪਓ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ॥ 
Shiva, Brahma and the goddesses recite God’s name from 
their mouth. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਜਨਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੨॥ 
Those whose minds are drenched with God’s name 
 the guru-willed attain salvation. ||2|| 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਿਧਆਇਓ ਹਿਰ ਜਪਿਤਆ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
Millions of gods recited God; they still did not find God’s limits. 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਮੁਿਖ ਪੰਿਡਤ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥ 
The scholars recite God reading from the scriptures. 
ਨਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਿਜਨਾ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਿਰ ਪਇਆ ॥੩॥ 
Those whose minds are filled with God’s name the guru-willed 
cross over. ||3|| 
ਅਨਤ ਤਰੰਗੀ ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਜਿਪਆ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਕਿਰ ਸਿਕਆ ॥ 
Those who recite God’s name with love; I still cannot count 
their number. 
ਗੋਿਬਦੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਥਾਇ ਪਾਏ ਜੋ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
He who pleases God attains salvation by the grace of the Lord 
of the world. 
ਗੁਿਰ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨॥ 
By guru’s grace and teachings; servant Nanak recites God’s 
name. ||4||2|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ 
Maaroo, Fourth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 



God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥ 
Reciting God’s name through guru’s teachings attains honor. 
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਨਾਿਲ ਚਲਦਾ ਹਿਰ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ 
Here and hereafter, it goes with you; in the end, He shall free 
you. 
ਿਜਥੈ ਅਵਘਟ ਗਲੀਆ ਭੀੜੀਆ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥ 
In difficult path and narrow streets; reciting God frees you 
there. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ॥ 
O my true guru; I say God God.   
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The Lord is my mother, father, child and relative;  
I have no other than the Lord, O my mother. ||1||Pause|| 
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਰਹੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ 
I have yearning for God’s name; may someone come and 
unite me with God. 
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮੈ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥ 
I pray to him if he unites me with my beloved. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਪਰ੍ਭੁ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਿਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 
The almighty kind guru united me with God immediately. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮਿਰ ਜਾਇ  
Those who do not recite God’s name are unlucky and die. 
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 
They wander in life again and again; they die,  
and are re-born, and continue coming and going. 
ਓਇ ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ 
They are tied and beaten at death’s door, and punished in 
God’s court. ||3|| 
ਤੂ ਪਰ੍ਭੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
O God, I seek Your sanctuary; please unite me with You O 
Lord. 
ਹਿਰ ਧਾਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 
O Lord, life of the world; be kind and grant me the refuge of 
the guru. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
The dear Lord became kind and united servant Nanak with 
Him. ||4||1||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maaroo, Fourth Mahalla: 



ਹਉ ਪੰੂਜੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ  
I inquire about the wealth of God’s name; will someone tell me 
about Godly wealth? 
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਖਨ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਪਾਿਸ ॥ 
I will praise them from the bottom of my heart if he unites me 
with God. 
ਮੈ ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਿਪਰੰਮ ਕਾ ਿਕਉ ਸਜਣੁ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਿਸ ॥੧॥ 
I am filled with love of my beloved; how can I meet my friend. 
||1|| 
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥ 
O my beloved friend my mind, I obtained the wealth of God’s 
name. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਹਿਰ ਧੀਰਕ ਹਿਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The perfect guru implanted God’s name in me; 
 the Lord is my support - I celebrate the Lord. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇ ਗੁਰੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ॥ 
O my guru, please unite me with God and show me Godly 
wealth. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥ 
Without the guru; love does not well up; check it out; 
ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਵਿਚ ਆਪੁ ਰਿਖਆ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਿਸ ॥੨॥ 
The Lord dwells in the guru; realize God through guru’s 
praises. ||2|| 
ਸਾਗਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਪਾਿਸ  
The ocean of the treasure of worship rests with the perfect 
guru. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਖੋਿਲ ਦੇਇ ਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥ 
When it pleases the guru, He opens the treasure and the guru-
willed are enlightened. 
ਮਨਮੁਿਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਖ ਮੁਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥ 
The unfortunate self-willed die of thirst on the bank of a river; 
||3|| 
ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥ 
The guru is the great giver; I beg for this gift from the guru; 
ਿਚਰੀ ਿਵਛੰੁਨਾ ਮੇਿਲ ਪਰ੍ਭ ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਡੜੀ ਆਸ ॥ 
I am separated from God for a long time; my mind and body 
long for God. 
ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਿਣ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੨॥੪॥ 
If it pleases You, O my guru, please listen to servant Nanak’s 



prayer. ||4||2||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maaroo, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰ੍ਭ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ 
Listening to God’s sermon through guru’s teaching; God is 
enshrined in my mind. 
ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਿਰ ਉਤਮ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥ 
Recite God’s sermon O fortunate; God is sacred and bestowal 
of salvation. 
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ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਿਨ ਪਰਤੀਿਤ ਹੈ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ 
The minds of the guru-willed are respectful; through the  
perfect guru, they absorb in the name of the Lord. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
O my mind, the sermon of the Lord is pleasing to my mind. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸਦਾ ਕਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O guru-willed; speak the unspoken discourse of God 
 continuously forever. ||1||Pause|| 
ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਿਜ ਢੰਢੋਿਲਆ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
I searched my mind and body; how can I know the unspoken 
speech? 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੁਿਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥ 
Meeting the saints, I heard the unspoken speech and enjoy it. 
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਿਰ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥ 
God’s name is the support of my mind and body;  
I am united with all knowing primal Lord. ||2|| 
ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇ ਪਰ੍ਭ ਿਮਿਲ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 
The guru, the primal being, united me with the primal Lord. 
 My mind has merged in the supreme mind. 
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥ 
The fortunate worshipped God and realized wise and all-
knowing God. 
ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਿਵਹੂਿਣਆ ਿਤਨ ਦੁਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੩॥ 
The self-willed are unfortunate, their night passes in pain. ||3|| 
ਹਮ ਜਾਿਚਕ ਦੀਨ ਪਰ੍ਭ ਤੇਿਰਆ ਮੁਿਖ ਦੀਜੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
I am Your meek beggar; please bestow the sacred sermon to 
my mouth. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ੍ੁ ਪਰ੍ਭ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥ 
The guru is my friend; He unites me with my wise, all-knowing 
Lord. 



ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥ 
Servant Nanak seeks Your refuge; be kind that I merge in your 
name. ||4||3||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥  Maaroo, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਰਾਖੁ ॥ 
I the detached am in love with God; O fortunate keep God in 
the mind. 
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਸਰਧਾ ਊਪਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ 
Joining the devotees, love wells up; then enjoy God’s taste 
through guru’s teachings. 
ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਗੁਣ ਭਾਖੁ ॥੧॥ 
Reciting God’s praises through guru’s teachings the mind and 
body rejuvenate; ||1|| 
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਤਰ੍ਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ 
O my beloved mind; enjoy the taste of God’s name. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I realized God through the guru; he preserves my honor 
everywhere. ||1||Pause|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਾਖੁ ॥ 
O guru-willed; recite God’s name and enjoy the taste of God’s 
name. 
ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਹਿਰ ਬੀਜੀਐ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੁ ॥ 
Plant Godly seed in the body field; God abides in devotee’s 
company. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੨॥ 
God’s name is sacred; enjoy it through the perfect guru. ||2|| 
ਮਨਮੁਖ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭਿਰ ਰਹੇ ਮਿਨ ਆਸਾ ਦਹ ਿਦਸ ਬਹੁ ਲਾਖੁ ॥ 
The self-willed filled with greed wander in ten directions and all 
over. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਦੇ ਿਵਿਚ ਿਬਸਟਾ ਮਨਮੁਖ ਰਾਖੁ ॥ 
Living without God’s name is a curse; the self-willed rot in filth. 
ਓਇ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਭਵਾਈਅਿਹ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਰਗੰਧ ਭਾਖੁ ॥੩॥ 
They come and go and keep wandering many lifes eating filth. 
||3|| 
ਤਰ੍ ਾਿਹ ਤਰ੍ ਾਿਹ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਿਰ ਦਇਆ ਧਾਿਰ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੁ ॥ 
I humbly seek Your refuge O God; be kind and save me. 
ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਪੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਪਿਤ ਸਾਖੁ ॥ 
Unite me with devotee’s company that I enjoy God’s name 
from tip to toe. 



ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਭਾਖੁ ॥੪॥੪॥੬॥ 
Servant Nanak obtained the wealth of God’s name 
 through guru’s teachings. ||4||4||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ 
Maaroo, Fourth Mahalla, Fifth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
Reciting God fills the store. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
The guru-willed obtains salvation reciting God’s name. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Whoever God is kind to; sings God’s praises. ||1|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਬਨਵਾਲੀ ॥ 
O Lord, be kind to me. 
ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀ ॥ 
I recite You in my mind forever. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
O my mind recite God’s name; reciting God frees you. 
||1||Pause|| 
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ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥ 
God’s name is sacred ocean of peace. 
ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਹਿਰ ਦੇਹੁ ਪਸਾਉ ॥ 
The beggar begs for it; O Lord, please bless him with Your 
kindness. 
ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਸਦਾ ਹਿਰ ਸਿਤ ਹਿਰ ਸਿਤ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥ 
True is the Lord; he appeals to my mind forever. ||2|| 
ਨਵੇ ਿਛਦਰ੍  ਸਰ੍ਵਿਹ ਅਪਿਵਤਰ੍ਾ ॥ 
New nails get filled with filth. 
ਬੋਿਲ ਹਿਰ ਨਾਮ ਪਿਵਤਰ੍  ਸਿਭ ਿਕਤਾ ॥ 
Reciting God’s name is the most sacred deed. 
ਜੇ ਹਿਰ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਮਲੁ ਲਿਹ ਜਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥ 
If my God is pleased listening to reciting His name;  
the filth is washed away reciting His name. ||3|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਿਬਖਮੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ 
Attachment to worldly wealth is terribly treacherous. 
ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਦੁਤਰੁ ਸੰਸਾਰੀ ॥ 
How can one cross over the difficult world-ocean? 



ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥ 
The Lord bestows the boat of the true guru; reciting God he 
takes us across. ||4|| 
 ਤੁਮ ਸਰਬਤਰ੍ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
You are everywhere; all are Yours. 
ਜੋ ਤੂ ਕਰਿਹ ਸੋਈ ਪਰ੍ਭ ਹੋਈ ॥ 
Whatever You do O God that happens. 
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਚਾਰਾ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਹਿਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥੭॥ 
Poor servant Nanak sings Your praises; 
 if it pleases God then He accepts it. ||5||1||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ Maaroo, Fourth Mahalla: 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 
O my mind recite God’s name; 
ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੈ ਹਿਰ ਤੇਰੇ ॥ 
The Lord shall eradicate all your sins. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਖਹੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਿਰ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਸਖਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ 
Gather and hoard God’s wealth; God’s name goes with you on 
departure. ||1|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਿਧਆਵੈ ॥ 
Whoever God blesses, recites God’s name. 
ਿਨਤ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਜਿਪ ਹਿਰ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
He recites God’s recitation and attains happiness. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਵੈ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, God’s sublime taste is acquired;  
reciting God he takes us across. ||1||Pause|| 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰ ੁਸਿਤ ਨਾਮੁ ॥ 
The carefree, formless Lord exists. It is true. 
ਜਗ ਮਿਹ ਸਰ੍ੇਸਟੁ ਊਤਮ ਕਾਮੁ ॥ 
To recite God is a sacred deed. 
ਦੁਸਮਨ ਦੂਤ ਜਮਕਾਲੁ ਠੇਹ ਮਾਰਉ ਹਿਰ ਸੇਵਕ ਨੇਿੜ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ 
Enemy devil of death kick people, but they do not come close 
to God’s servant. ||2|| 
ਿਜਸੁ ਉਪਿਰ ਹਿਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
Whoever God is pleased with. 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਚਹੁ ਜੁਗ ਚਹੁ ਕੰੁਟ ਜਾਿਨਆ ॥ 
That servant is known in all four corners. 
ਜੇ ਉਸ ਕਾ ਬੁਰਾ ਕਹੈ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਿਤਸੁ ਜਮਕੰਕਰੁ ਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ 
If some sinner speaks evil of him, the devil of death eats him 
up. ||3|| 



ਸਭ ਮਿਹ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨ ਕਰਤਾ ॥ 
One Creator Lord abides in all. 
ਸਿਭ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੇ ਚਲਤਾ ॥ 
He creates tests and looks after. 
ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਿਤਸੁ ਕਉਣੁ ਮਾਰੈ ਿਜਸੁ ਕਰਤਾ ਆਿਪ ਛਡਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Whom God protects and frees; who can kill him? ||4|| 
ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 
I recite God all the time. 
ਿਜਿਨ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਸਭੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥ 
He saves all His servants and devotees. 
ਦਸ ਅਠ ਚਾਿਰ ਵੇਦ ਸਿਭ ਪੂਛਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਛਡਾਈ ਜੀਉ ॥੫॥੨॥੮॥ 
Consult  eighteen Puraanas and  four Vedas; O servant 
Nanak, 
 only God’s name saves us. ||5||2||8|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
Maaroo, Fifth Mahalla, Second House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਡਰਪੈ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 
The earth, the sky and the stars are scared; tough God hovers 
over the head. 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਡਰਪੈ ਡਰਪੈ ਇੰਦਰ੍ੁ ਿਬਚਾਰਾ ॥੧॥ 
Wind, water fire and poor Indra, all are scared of God. ||1|| 
ਏਕਾ ਿਨਰਭਉ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ॥ 
I have heard one thing that one Lord alone is carefree. 
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਗਾਇ ਗੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He who sings God’s praises in guru’s company is happy and 
content. ||1||Pause|| 
ਦੇਹਧਾਰ ਅਰ ੁਦੇਵਾ ਡਰਪਿਹ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਡਿਰ ਮੁਇਆ ॥ 
The mortals, gods, mystics and seekers die of God’s fear. 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਜੋਇਆ ॥੨॥ 
The whole creation dies to be reborn and keep taking birth 
forever. ||2|| 
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ਰਾਜਸੁ ਸਾਤਕੁ ਤਾਮਸੁ ਡਰਪਿਹ ਕੇਤੇ ਰੂਪ ਉਪਾਇਆ ॥ 
The kings, faithless and greedy along with many others are 
afraid of God. 
ਛਲ ਬਪੁਰੀ ਇਹ ਕਉਲਾ ਡਰਪੈ ਅਿਤ ਡਰਪੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥੩॥ 
The enticing worldly wealth and the justice of destiny are afraid 



of God. ||3|| 
ਸਗਲ ਸਮਗਰ੍ੀ ਡਰਿਹ ਿਬਆਪੀ ਿਬਨੁ ਡਰ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 
The entire universe is bothered and scared; only the Creator is 
free of fear. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
Says Nanak, God is the companion of His devotees; 
 His devotees look beautiful in His court. ||4||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥੁ ਧਰ੍ੂ ਬਾਿਰਕੁ ਹਿਰ ਿਸਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ ॥ 
The five year old orphan boy Dhroo, became immortal reciting 
God. 
ਪੁਤਰ੍  ਹੇਿਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਿਹਓ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਿਰ ਿਬਦਾਰੇ ॥੧॥ 
In love of his son, he recited God; the thorn of devil of death 
was driven away. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇਤੇ ਅਗਨਤ ਉਧਾਰੇ ॥ 
My Lord has saved many, countless beings. 
ਮੋਿਹ ਦੀਨ ਅਲਪ ਮਿਤ ਿਨਰਗੁਣ ਪਿਰਓ ਸਰਿਣ ਦੁਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I the poor with low intellect and virtue less has come to Your 
refuge. ||1||Pause|| 
ਬਾਲਮੀਕੁ ਸੁਪਚਾਰੋ ਤਿਰਓ ਬਿਧਕ ਤਰੇ ਿਬਚਾਰੇ  
Baalmeek the outcaste was saved, and the poor hunter was 
saved as well. 
ਏਕ ਿਨਮਖ ਮਨ ਮਾਿਹ ਅਰਾਿਧਓ ਗਜਪਿਤ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥੨॥ 
The elephant was saved saying God in the mind for a moment. 
||2|| 
ਕੀਨੀ ਰਿਖਆ ਭਗਤ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੈ ਹਰਨਾਖਸ ਨਖਿਹ ਿਬਦਾਰੇ ॥ 
He saved devotee Prahlaad, and tore Harnaakhash with his 
nails. 
ਿਬਦਰੁ ਦਾਸੀ ਸੁਤੁ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਜਾਰੇ ॥੩॥ 
Bidar, the son of a slave, was purified, and all his generations 
were redeemed. ||3|| 
ਕਵਨ ਪਰਾਧ ਬਤਾਵਉ ਅਪੁਨੇ ਿਮਿਥਆ ਮੋਹ ਮਗਨਾਰੇ ॥ 
What sins of mine should I speak of?  
I am intoxicated with false emotional attachment. 
ਆਇਓ ਸਾਮ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਿਰ ਕੀ ਲੀਜੈ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰੇ ॥੪॥੨॥ 
Nanak has come to God’s refuge; please accept me with open 
arms. ||4||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਵਤ ਨਿਵਤ ਭਰ੍ਿਮਓ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਅਿਨਕ ਜਤਨ ਕਿਰ ਧਾਏ ॥ 



For the sake of riches, I wander around in so many ways; I 
make all sorts of efforts. 
ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਹਉ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤੇ ਭਏ ਅਜਾਏ ॥੧॥ 
The deeds I did in ego and pride; have all gone waste. ||1|| 
ਅਵਰ ਿਦਨ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਲਾਏ ॥ 
Other days are of no use to me; 
ਸੋ ਿਦਨੁ ਮੋ ਕਉ ਦੀਜੈ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਜਾ ਿਦਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please bless me with the day; when I sing God’s praises. 
||1||Pause|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਿਗਰ੍ਹ ਦੇਿਖ ਪਸਾਰਾ ਇਸ ਹੀ ਮਿਹ ਉਰਝਾਏ ॥ 
Seeing the children, spouse, household possessions, I am 
entangled in these. 
ਮਾਇਆ ਮਦ ਚਾਿਖ ਭਏ ਉਦਮਾਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਬਹੁ ਨ ਗਾਏ ॥੨॥ 
Tasting the worldly wine, one is intoxicated and never sings 
God’s praises. ||2|| 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਖੋਜੀ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾ ਿਬਨੁ ਸੰਤਨ ਨਹੀ ਪਾਏ ॥ 
I tried all sort of methods; God is not realized without saint’s 
company. 
ਤੁਮ ਦਾਤਾਰ ਵਡੇ ਪਰ੍ਭ ਸੰਮਰ੍ਥ ਮਾਗਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਆਏ ॥੩॥ 
You are the great giver, O almighty God; 
 I came to beg a gift from You. ||3|| 
ਿਤਆਿਗਓ ਸਗਲਾ ਮਾਨੁ ਮਹਤਾ ਦਾਸ ਰੇਣ ਸਰਣਾਏ ॥ 
Abandoning all pride and self-importance; the servant humbly 
came to Your refuge. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਿਮਿਲ ਭਏ ਏਕੈ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥ 
Says Nanak, realizing God, I became one with one and found 
eternal peace. ||4||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਕਵਨ ਥਾਨ ਧੀਿਰਓ ਹੈ ਨਾਮਾ ਕਵਨ ਬਸਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ 
Where does God’s name abide and where dwells the ego? 
ਕਵਨ ਿਚਹਨ ਸੁਿਨ ਊਪਿਰ ਛੋਿਹਓ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਿਨ ਕਿਰ ਗਾਰਾ ॥੧॥ 
What high status did you attain listening to abuses? ||1|| 
ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਤੂ ਕਉਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਓ ॥ 
Listen: who are you, and where did you come from? 
ਏਤੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਤੀਕ ਮੁਦਿਤ ਚਲਤੇ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You don’t know how long you will stay here; 
 you do not know when you shall depart. ||1||Pause|| 
ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰੁ ਪਾਣੀ ਬਸੁਧਾ ਿਖਮਾ ਿਨਭਰਾਤੇ ॥ 
Wind water and the earth have patience and tolerance;  



are all forgiving without saying. 
ਪੰਚ ਤਤ ਿਮਿਲ ਭਇਓ ਸੰਜੋਗਾ ਇਨ ਮਿਹ ਕਵਨ ਦੁਰਾਤੇ ॥੨॥ 
You are made up of five elements; where are you running 
around? ||2|| 
ਿਜਿਨ ਰਿਚ ਰਿਚਆ ਪੁਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥ 
The primal Lord, the architect of destiny created you; He also 
gave you ego. 
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਉਸ ਹੀ ਕਉ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥ 
That causes you to take birth and death and keep coming and 
going. ||3|| 
ਬਰਨੁ ਿਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਿਕਛੁ ਰਚਨਾ ਿਮਿਥਆ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ॥ 
There is no color or symbol of the creation; it is all imaginary; 
ਭਣਿਤ ਨਾਨਕੁ ਜਬ ਖੇਲੁ ਉਝਾਰੈ ਤਬ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੪॥੪॥ 
Prays Nanak; when He finishes the play; then there is only one 
God. ||4||4|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਿਤ ਨ ਘਾਿਲਓ ॥ 
Do not sow the useless pride, emotional attachment, 
 greed and corruption in your mind. 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁਣਾ ਹਿਰ ਬਣਜੇ ਲਾਿਦ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਿਲਓ ॥੧॥ 
I bought a jewel of God’s name; I am going loaded with 
priceless treasure. ||1|| 
ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਿਕ ਿਨਬਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
Finally devotee’s love is realized. 
ਜੀਵਤ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਿਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਿਖਓ ਚੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I serve God while living and enshrine in the mind on departure. 
||1||Pause|| 
ਜੈਸੀ ਆਿਗਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਿਰ ਿਤਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਿਰਓ ॥ 
I have not turned away from my Lord and master’s command. 
ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਰਿਖਓ ਿਗਰ੍ਹ ਭੀਤਿਰ ਉਿਠ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਿਰਓ ॥੨॥ 
My house is filled with joy and contentment and searching for 
more. ||2|| 
ਆਿਗਆ ਮਿਹ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਿਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਿਨਓ ॥ 
Obeying His command even hungry is happy; 
 I do not differentiate between sorrow or happiness. 
ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਿਨਓ ॥੩॥ 
Whatever is the command of my Lord; I take it on my forehead 
and accept it. ||3|| 



ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥ 
The Lord became kind to His servant; He saved me here and 
the next world. 
ਸੇਵਕੁ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥੫॥ 
Blessed and fruitful is his birth; O Nanak, who realizes his 
master. ||4||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਖੁਿਲਆ ਕਰਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਈ ॥ 
By God’s grace my luck blossomed and I sing God’s praises. 
ਸਰ੍ਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ਿਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥ 
My struggle is gone, I became peaceful and my wandering 
ended. ||1|| 
ਅਬ ਮੋਿਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥ 
Now, I have obtained the eternal state. 
ਚੀਿਤ ਆਇਓ ਮਿਨ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I miss God the architect of destiny in saint’s refuge. 
||1||Pause|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਿਨਵਾਰੇ ਿਨਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ ॥ 
Lust, anger, greed emotional attachment and enemies are 
eliminated. 
ਸਦ ਹਜੂਿਰ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਤਿਹ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥੨॥ 
God is always with me; he never goes far. ||2|| 
ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ  
I attained peace, soothing, and devotion by saint’s help. 
ਪਾਵਨ ਪਿਤਤ ਕੀਏ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥ 
He purified the sinners in an instant; I cannot express His 
glory. ||3|| 
ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ ਗੋਿਬਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈ  
I became carefree eliminating all concerns and took 
 shelter of the feet of the Lord of the universe. 
ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥ 
Nanak sings God’s praises day and night with love. ||4||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਜੋ ਸਮਰਥੁ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕੁ ਿਤਸ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਗਾਵਿਸ ਰੇ ॥ 
He is all-powerful, master of all virtues, but you never sing His 
praises! 
ਛੋਿਡ ਜਾਇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਤਾ ਕਉ ਉਆ ਕਉ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਧਾਵਿਸ ਰੇ ॥੧॥ 
What leaves you in a moment; you keep going after that 
forever; ||1|| 



ਅਪੁਨੇ ਪਰ੍ਭ ਕਉ ਿਕਉ ਨ ਸਮਾਰਿਸ ਰੇ ॥ 
Why do you not contemplate your God? 
ਬੈਰੀ ਸੰਿਗ ਰੰਗ ਰਿਸ ਰਿਚਆ ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਜੀਅਰਾ ਜਾਰਿਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are entangled in association with enemies and the  
enjoyment of pleasures; your soul is burning with them! 
||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸੁਿਨਐ ਜਮੁ ਛੋਡੈ ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਨ ਪਾਵਿਸ ਰੇ ॥ 
Hearing His name, the devil of death will free you,  
and yet, you do not enter His sanctuary! 
ਕਾਿਢ ਦੇਇ ਿਸਆਲ ਬਪੁਰੇ ਕਉ ਤਾ ਕੀ ਓਟ ਿਟਕਾਵਿਸ ਰੇ ॥੨॥ 
He, who drives away the jackal; seek the shelter of that God; 
||2|| 
ਿਜਸ ਕਾ ਜਾਸੁ ਸੁਨਤ ਭਵ ਤਰੀਐ ਤਾ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਵਿਸ ਰੇ ॥ 
Praising Him, you shall cross over the terrifying  
world-ocean, why do not you fall in love with Him? 
ਥੋਰੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਿਰ ਅਟਕਾਵਿਸ ਰੇ ॥੩॥ 
You are stuck to listen and watch the short-lived dream. ||3|| 
ਭਇਓ ਪਰ੍ਸਾਦੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਨਿਧ ਠਾਕੁਰ ਸੰਤਸੰਿਗ ਪਿਤ ਪਾਈ ॥ 
When our Lord the ocean of mercy grants His grace,  
one finds honor in the society of saints. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਭਰ੍ਮੁ ਛੂਟਾ ਜਉ ਪਰ੍ਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੪॥੭॥ 
Says Nanak, I am free of the doubt of three qualities by God’s 
grace. ||4||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾਨੈ ਿਤਸ ਤੇ ਕਹਾ ਦੁਲਾਿਰਓ ॥ 
The inner-knower, knows everything; what can anyone hide 
from Him? 
ਹਸਤ ਪਾਵ ਝਰੇ ਿਖਨ ਭੀਤਿਰ ਅਗਿਨ ਸੰਿਗ ਲੈ ਜਾਿਰਓ ॥੧॥ 
Your hands and feet will fall off in a moment when burnt in the 
fire. ||1|| 
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ਮੂੜੇ ਤੈ ਮਨ ਤੇ ਰਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰਓ ॥ 
You fool; you have forgotten Lord from your mind! 
ਲੂਣੁ ਖਾਇ ਕਰਿਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਪੇਖਤ ਨੈਨ ਿਬਦਾਿਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You eat His salt, and you are not faithful to Him; 
before your very eyes, you shall be destroyed. ||1||Pause|| 
ਅਸਾਧ ਰੋਗੁ ਉਪਿਜਓ ਤਨ ਭੀਤਿਰ ਟਰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਿਰਓ ॥ 
The incurable disease has arisen in your body; it cannot be 
cured. 



ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਓ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਿਰਓ ॥੨॥੮॥ 
Forgetting God, one endures utter pain; Nanak found that by 
contemplating. ||2||8|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth 
Mahalla: 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ੍ਭ ਰਾਖੇ ਚੀਿਤ ॥ 
I have enshrined the lotus feet of God in my mind. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥ 
I sing the praises of the Lord continuously. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥ 
There is none other than Him. 
ਆਿਦ ਮਿਧ ਅੰਿਤ ਹੈ ਸੋਊ ॥੧॥ 
He alone exists, in the beginning, in the middle, and in the 
end. ||1|| 
ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਿਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is the support of the saints. ||1||Pause|| 
ਜਾ ਕੈ ਵਿਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
The entire universe is under His control. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 
He is the formless Lord, He is He. 
ਨਾਨਕ ਗਿਹਓ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 
Nanak holds tight to the true Lord. 
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਫਿਰ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥੯॥ 
He has found peace and shall never suffer pain again. ||2||9|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ Maaroo, Fifth Mahalla, Third House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਪਰ੍ਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜੀਅ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਿਬਸਾਿਰਓ ਅਿਗਆਨਥ ॥ 
He is the bestowal of peace and life, why did you forget him O 
ignorant? 
ਹੋਛਾ ਮਦੁ ਚਾਿਖ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ॥੧॥ 
You are intoxicated with bland alcohol. You waste this 
precious human life. ||1|| 
ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰਿਹ ਇਆਨਥ ॥ 
O man, you practice such a useless deed. 
ਤਿਜ ਸਾਰੰਗਧਰ ਭਰ੍ਿਮ ਤੂ ਭੂਲਾ ਮੋਿਹ ਲਪਿਟਓ ਦਾਸੀ ਸੰਿਗ ਸਾਨਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Forgetting God you are lost in doubt. You are in 
 love with the slave;  not the master. ||1||Pause|| 
ਧਰਣੀਧਰੁ ਿਤਆਿਗ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵਿਹ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਿਬਹਾਵਥ ॥ 



Forgetting the cherisher of earth; you serve the lowly and 
spend your life in ego. 
ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਅਿਗਆਨੀ ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਥ ॥੨॥ 
O ignorant self-willed; you do useless deeds and you are 
called blind. ||2|| 
ਸਿਤ ਹੋਤਾ ਅਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ਜੋ ਿਬਨਸਤ ਸੋ ਿਨਹਚਲੁ ਜਾਨਥ ॥ 
You think the true is untrue; you think the perishable is 
immortal. 
ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰ ਪਕਰੀ ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ ॥੩॥ 
You hold on to what belongs to others; you are completely 
lost; ||3|| 
ਖਤਰ੍ ੀ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾਨਥ ॥ 
The Khshaatriyas, Brahmins, Soodras and Vaishyas  
all cross over, through the name of one Lord. 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਉਪਦੇਸੁ ਕਹਤੁ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੈ ਸੋ ਪਾਿਰ ਪਰਾਨਥ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
Nanak speaks guru’s teachings; whoever listens to it is carried 
across. ||4||1||10|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸੰਿਗ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥ 
You act in secrecy, but God is still with you; you can deceive 
other people. 
ਿਬਸਾਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਬਖੈ ਭੋਗਿਹ ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੧॥ 
Forgetting God you enjoy evil deeds; you are embracing the 
red-hot pillars. ||1|| 
ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਿਗਰ੍ਿਹ ਜਾਇ ॥ 
O man, why do you go to other’s houses? 
ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਿਮ ਗਰਧਭ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਿਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You filthy, heartless, lustful donkey! Haven’t  
you heard of the justice of destiny? ||1||Pause|| 
ਿਬਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਿਹ ਬਾਧੇ ਿਨੰਦ ਪੋਟ ਿਸਰਾਇ  
The useless stone tied around your neck and the load of 
slander on your head. 
ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦੁ ਲਘੰਨਾ ਪਾਿਰ ਨ ਪਰਨਾ ਜਾਇ ॥੨॥ 
You cannot go across the mighty world ocean; ||2|| 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਲੋਿਭ ਮੋਿਹ ਿਬਆਿਪਓ ਨੇਤਰ੍  ਰਖੇ ਿਫਰਾਇ ॥ 
You are engrossed in lust, anger, greed and emotional 
attachment; 
 you have turned your eyes away from truth. 
ਸੀਸੁ ਉਠਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਿਮਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥ 



You cannot even raise your head above water  
of the vast, impassable sea of worldly wealth. ||3|| 
ਸੂਰੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਬਰ੍ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਅਿਲਪਾਇ ॥ 
The sun and the moon are liberated; the all- knowing God is a 
mystery. 
ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਤਰ ਅਿਲਪਤ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥ 
His inner nature is like that of fire, untouched and forever pure. 
||4|| 
ਿਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਿਲਆ ਿਤਸੁ ਲਿਹਆ ਪੜਦਾ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਪਿਹ ਮੰਿਨਆ ਸੁਭਾਇ ॥ 
The veil of the fortunate is lifted of those who lovingly obey 
guru’s will. 
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ਗੁਿਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥ 
Guru gave a word of medicine of God’s name; servant Nanak 
 does not have to go through pain of birth. ||5||2|| 
ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਿਬਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਾਇ ॥ 
O man, this way, you shall cross over to the other side. 
ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹੋਇ ਿਮਰਤਕੁ ਿਤਆਿਗ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨॥੧੧॥ 
Recite God and be humble and eradicate the affect of duality. 
 ||Second Pause||2||11|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla:    
ਬਾਹਿਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਿਟ ਪਰੇ ਗੁਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਿਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥ 
I quit searching outside; the guru showed me God in me. 
ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਪਰ੍ਭ ਪੇਿਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ 
I witnessed the carefree, amazing beautiful face and my 
 mind does not want to go anywhere leaving him behind. ||1|| 
ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥ 
I found the jewel; I have found the perfect Lord. 
ਮੋਿਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਿਦਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
It is priceless, cannot be bought; the kind guru gave it to me. 
||1||Pause|| 
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥ 
The supreme Lord is imperceptible and unfathomable; meeting  
the devotees, I speak the unspoken speech. 
ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਿਰ ਵਿਜਓ ਤਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥ 
The infinite divine music plays in tenth Gate;  
God’s sacred name trickles down there. ||2|| 
ਤੋਿਟ ਨਾਹੀ ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥ 
I lack nothing; the greed is eliminated. I obtained the unending 



treasure. 
ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਅਘੜੁ ਘਿੜਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥ 
I serve the feet of the guru and manage the unmanageable.  
I have found the juice, the sublime essence. ||3|| 
ਸਹਜੇ ਆਵਾ ਸਹਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਜੇ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥ 
Intuitively I come and go; my mind intuitively plays. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਿਰ ਖੋਇਆ ਤਾ ਹਿਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
Says Nanak, the guru eliminated the doubt and I realized God 
in me. ||4||3||12|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਜਸਿਹ ਸਾਿਜ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਤਸਿਹ ਿਸਉ ਰੁਚ ਨਾਿਹ ॥ 
You feel no love for the One who created you and looks after. 
ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਫਲੁ ਨ ਫੂਲੈ ਤਾਿਹ ॥੧॥ 
When you sow the seed out of season; it does not bear flower 
or fruit. ||1|| 
ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ੍ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥ 
O mind, this is the time to plant the seed of God’s name. 
ਬੋਇ ਖੇਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਭਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Focus your mind and sow the crop; it is the right time; 
||1||Pause|| 
ਖੋਇ ਖਹੜਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ॥ 
Eradicate the doubt of your mind and go to the sanctuary of 
the guru. 
ਕਰਮੁ ਿਜਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 
One with a pre-ordained destiny performs this deed. ||2|| 
ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਿਬਦ ਿਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥ 
He fell in love with the Lord of the universe and his efforts are 
rewarded. 
ਖੇਿਤ ਮੇਰੈ ਜੰਿਮਆ ਿਨਖੁਿਟ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ॥੩॥ 
My crop has grown and it shall never fall short; ||3|| 
ਪਾਇਆ ਅਮੋਲੁ ਪਦਾਰਥੋ ਛੋਿਡ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਇ  
I obtained the priceless merchandise which shall never leave 
me and go anywhere. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥ 
Says Nanak, I found peace; I am satisfied and fulfilled. 
||4||4||13|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਿਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ  
The egg of doubt has burst; my mind has been enlightened. 



ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਿਰ ਕੀਨੀ ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੁ ॥੧॥ 
The guru has shattered the shackles from my feet and set me 
free. ||1|| 
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਿਹਓ ॥ 
My coming and going in life ended. 
ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਿਝ ਗਇਆ ਗੁਿਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The boiling cauldron has cooled down; the guru 
 blessed me with God’s soothing name. ||1||Pause|| 
ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ਤਉ ਛੋਿਡ ਗਏ ਿਨਗਹਾਰ ॥ 
Since I joined devotee’s company, those who were eyeing me 
have left. 
ਿਜਸ ਕੀ ਅਟਕ ਿਤਸ ਤੇ ਛੁਟੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਟਵਾਰ ॥੨॥ 
One, who tied me has freed me; what can the watchman do? 
||2|| 
ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਿਨਹਕਰਮਾ ॥ 
The load of my deeds has been removed and I am carefree 
now. 
ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚੜੇ ਗੁਿਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥ 
I crossed the world-ocean and reached the shore; 
 the guru blessed me with faith. ||3|| 
ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਬੈਠਕਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ਬਣਾਇਆ  
True is my place and true is my seat; I have made truth my 
life’s destiny. 
ਸਚੁ ਪੰੂਜੀ ਸਚੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥ 
True is my capital and the merchandise, Nanak found it in the 
mind. ||4||5||14|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
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ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਮੁਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਾਮਾਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ  
The scholar reads the Vedas but he is slow to act on them. 
ਮੋਨੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ ਿਹਰਦੈ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ  
Another person sits silently, but his heart is tied to desire. 
ਹੋਇ ਉਦਾਸੀ ਿਗਰ੍ਹੁ ਤਿਜ ਚਿਲਓ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਨਾਠਾ ॥੧॥ 
He becomes detached, leaves home but attachment does not 
vanish. ||1|| 
ਜੀਅ ਕੀ ਕੈ ਪਿਹ ਬਾਤ ਕਹਾ ॥ 
Who can I tell about the state of my mind? 
ਆਿਪ ਮੁਕਤੁ ਮੋ ਕਉ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਲੇ ਐਸੋ ਕਹਾ ਲਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Where can I find such a person who is liberated and liberates 



me? ||1||Pause|| 
ਤਪਸੀ ਕਿਰ ਕੈ ਦੇਹੀ ਸਾਧੀ ਮਨੂਆ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਨਾ ॥ 
He practices self-discipline and cures body but the mind runs 
around. 
ਬਰ੍ਹਮਚਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮਚਜੁ ਕੀਨਾ ਿਹਰਦੈ ਭਇਆ ਗੁਮਾਨਾ ॥ 
The celibate practices celibacy, but he is filled with pride. 
ਸੰਿਨਆਸੀ ਹੋਇ ਕੈ ਤੀਰਿਥ ਭਰ੍ਿਮਓ ਉਸੁ ਮਿਹ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਬਗਾਨਾ ॥੨॥ 
He becomes detached and goes to pilgrimage but filled with 
anger. ||2|| 
ਘੂੰਘਰ ਬਾਿਧ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓਪਾਵਾ ॥ 
The followers of Bhairov tie bells around their ankles to earn 
their living. 
ਬਰਤ ਨੇਮ ਕਰਮ ਖਟ ਕੀਨੇ ਬਾਹਿਰ ਭੇਖ ਿਦਖਾਵਾ ॥ 
Others go on fasts, take vows and perform the six rituals. It is 
all show business. 
ਗੀਤ ਨਾਦ ਮੁਿਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਮਿਨ ਨਹੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਵਾ ॥੩॥ 
Some sing melodious songs and hymns, but their minds do 
not sing God. ||3|| 
ਹਰਖ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਰਹਤ ਹਿਹ ਿਨਰਮਲ ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤਾ ॥ 
Only pure God’s saints are without joy, sorrow and greed. 
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿੜ ਪਾਏ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਜਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤਾ ॥ 
My mind obtains the dust of their feet when God shows mercy. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ॥੪॥ 
Says Nanak, I met the perfect guru and the anxiety of my mind 
is removed. ||4|| 
ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
My sovereign Lord is the inner-knower. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕਾ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਿਬਸਿਰ ਗਏ ਬਕਬਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ 
॥੬॥੧੫॥ 
The beloved of my soul knows everything;  
all trivial talk is forgotten. ||1||Second Pause||6||15|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਕੋਿਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਜਸੁ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
One who has Your name in his mind is the king of millions. 
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਦੀਆ ਮੇਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥ 
Those whom my guru did not bless with God’s Name;  
the ignorant die to be reborn; ||1|| 
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ ਹੀ ਪਿਤ ਰਾਖੁ ॥ 
My true guru preserves my honor. 



ਚੀਿਤ ਆਵਿਹ ਤਬ ਹੀ ਪਿਤ ਪੂਰੀ ਿਬਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When I miss You I obtain honor; when I forget You I am like 
dirt. ||1||Pause|| 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਭੋਗਣ ਤੇ ਤੇ ਿਛਦਰ੍  ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
The mind’s pleasures of love and beauty bring useless 
blames. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਕਿਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਜੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥ 
God’s name is the treasure of salvation; it brings peace and 
contentment. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗ ਿਖਨੈ ਮਿਹ ਿਜਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥ 
The worldly pleasures fade away in an instant, like the shade 
of a cloud. 
ਸੇ ਲਾਲ ਭਏ ਗੂੜੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਿਜਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਹਿਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 
They are dyed in God’s deep red color; 
 those who say God God meeting the guru. ||3|| 
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ ॥ 
My Lord is lofty exalted, beyond imagination and infinite. His 
court is permanent. 
ਨਾਮੋ ਵਿਡਆਈ ਸੋਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥ 
Glory and greatness obtains reciting the name of my beloved 
God. ||4||7||16|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ Maaroo, Fifth Mahalla, Fourth House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਉਤਪਾਤੀ ॥ 
One Creator created the creation. 
ਕੀਆ ਿਦਨਸੁ ਸਭ ਰਾਤੀ ॥ 
He made all the days and nights. 
ਵਣੁ ਿਤਰ੍ਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਪਾਣੀ ॥ 
The forests, meadows, three worlds and water; 
ਚਾਿਰ ਬੇਦ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ॥ 
The four Vedas and the four sources of creation; 
ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਿਭ ਲੋਆ ॥ 
The countries, the continents and the whole world; 
ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਿਭ ਹੋਆ ॥੧॥ 
Everything was created with one command. ||1|| 
ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਬੂਝਹੁ ਰੇ ॥ 
Hey - understand the Creator Lord. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਸੂਝੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



If you meet the true guru, then you’ll understand; ||1||Pause|| 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ ॥ 
He created the creation in three worldly qualities. 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ ॥ 
And heaven and hell; 
ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ 
In ego, they come and go. 
ਮਨੁ ਿਟਕਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਰਾਈ ॥ 
The mind cannot stabilize even for an instant. 
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ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
Without the guru, there is pitch dark. 
ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁਰ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੨॥ 
Meeting with the true guru, one attains salvation. ||2|| 
ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ॥ 
They do deeds in ego. 
ਤੇ ਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ॥ 
The chains are tied around their neck? 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ॥ 
Harboring self-conceit and self-interest 
ਓਹਾ ਪੈਿਰ ਲੋਹਾਰੀ ॥ 
Is just like placing chains around one’s ankles. 
ਸੋ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He meets with the guru and realizes the Lord; 
ਿਜਸੁ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਮਥਾਣੈ ॥੩॥ 
Who has such destiny written on his forehead? ||3|| 
ਸੋ ਿਮਿਲਆ ਿਜ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
He, who is pleasing to God, realizes Him. 
ਸੋ ਭੂਲਾ ਿਜ ਪਰ੍ਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
He is deluded, who is deluded by God. 
ਨਹ ਆਪਹੁ ਮੂਰਖੁ ਿਗਆਨੀ ॥ 
No one is ignorant or wise.  
ਿਜ ਕਰਾਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥ 
He recites God’s name if God inspires him. 
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
You have no end or limits. 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੧੭॥ 
Servant Nanak praises Him forever. ||4||1||17|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 



ਮੋਹਨੀ ਮੋਿਹ ਲੀਏ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਨੀਆ ॥ 
The enticer entices through three worldly qualities. 
ਲੋਿਭ ਿਵਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ॥ 
The false world is engrossed in greed. 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਕੈ ਸੰਚੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 
Crying mine, mine! they collect, in the end they are all 
cheated. ||1|| 
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਦਇਅਲੀਆ ॥ 
Lord is carefree, formless and merciful. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He looks after all beings. ||1||Pause|| 
ਏਕੈ ਸਰ੍ਮੁ ਕਿਰ ਗਾਡੀ ਗਡਹੈ ॥ 
Some collect wealth, and bury it in the ground. 
ਏਕਿਹ ਸੁਪਨੈ ਦਾਮੁ ਨ ਛਡਹੈ ॥ 
Some cannot abandon wealth, even in dreams. 
ਰਾਜੁ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਿਜਿਨ ਥੈਲੀ ਤਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ਨ ਚੰਚਿਲ ਚਲੀਆ ॥੨॥ 
The king exercises his power, and fills his money-bags,  
but this fickle companion does not go with him. ||2|| 
ਏਕਿਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪੰਡ ਤੇ ਿਪਆਰੀ ॥ 
Some love wealth even more than their body and life. 
ਏਕ ਸੰਚੀ ਤਿਜ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
Some collect it even forsaking their fathers and mothers. 
ਸੁਤ ਮੀਤ ਭਰ੍ਾਤ ਤੇ ਗੁਹਜੀ ਤਾ ਕੈ ਿਨਕਿਟ ਨ ਹੋਈ ਖਲੀਆ ॥੩॥ 
Some hide it from their children, friends and siblings, 
 but it does not remain with them. ||3|| 
ਹੋਇ ਅਉਧੂਤ ਬੈਠੇ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥ 
Some become hermits and sit in  trance. 
ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੰਿਡਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 
Some are Yogis, celibates, religious scholars and thinkers. 
ਿਗਰ੍ਿਹ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਨ ਮਿਹ ਬਸਤੇ ਊਿਠ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ॥੪॥ 
Some dwell in homes, graveyards, cremation grounds  
and forests; it sticks to their lap. ||4|| 
ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਠਾਕੁਿਰ ਜਾ ਕੇ ॥ 
When the Lord cuts their bonds; 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬਿਸਓ ਜੀਅ ਤਾ ਕੈ ॥ 
God’s name dwells in their mind. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਿਰ ਿਨਹਲੀਆ ॥੫॥੨॥੧੮॥ 
They attain salvation in devotee’s company O Nanak;  
they are honored by God’s grace. ||5||2||18|| 



ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਸਮਰਹੁ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨ ਸੋਊ ॥ 
Recite one formless God. 
ਜਾ ਤੇ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ ਨ ਕੋਊ ॥ 
No one is turned away from Him empty-handed. 
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਿਹ ਿਜਿਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਰਆ ॥ 
He cherished and preserved you in your mother’s womb; 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
He blessed you with body and soul and embellished you. 
ਸੋਈ ਿਬਧਾਤਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਜਪੀਐ ॥ 
Each and every moment, recite the architect of destiny; 
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਅਵਗੁਣ ਸਿਭ ਢਕੀਐ ॥ 
Reciting Him all evil deeds are covered up. 
ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਅੰਤਿਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 
Enshrine God’s lotus feet in your mind. 
ਿਬਿਖਆ ਬਨ ਤੇ ਜੀਉ ਉਧਾਰਹੁ ॥ 
Save your soul from the sins. 
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਿਮਟਿਹ ਿਬਲਲਾਟਾ ॥ 
Your cries and shrieks shall be ended; 
ਜਿਪ ਗੋਿਵਦ ਭਰਮੁ ਭਉ ਫਾਟਾ ॥ 
Reciting Lord of the universe, your doubts and fears shall be 
dispelled. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥ 
Only a few realize God in devotee’s company. 
ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਏ ॥੧॥ 
Nanak is a sacrifice to them. ||1|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਧਾਰਾ ॥ 
Lord’s Name is the support of my mind and body. 
ਜੋ ਿਸਮਰੈ ਿਤਸ ਕਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever recites Him is liberated. ||1||Pause|| 
ਿਮਿਥਆ ਵਸਤੁ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨੀ ॥ 
He believes that the imaginary things are true. 
ਿਹਤੁ ਲਾਇਓ ਸਠ ਮੂੜ ਅਿਗਆਨੀ ॥ 
The ignorant fool falls in love with it. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤਾ ॥ 
He is intoxicated with the wine of lust, anger and greed; 
ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 
He loses this human life in exchange for a shell. 
ਅਪਨਾ ਛੋਿਡ ਪਰਾਇਐ ਰਾਤਾ ॥ 



He abandons his own and loves others. 
ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਨ ਤਨ ਸੰਿਗ ਜਾਤਾ ॥ 
His mind and body are permeated with the intoxication of 
worldly wealth. 
ਿਤਰ੍ਸਨ ਨ ਬੂਝੈ ਕਰਤ ਕਲੋਲਾ ॥ 
His desires are not eliminated, he indulges in pleasures. 
ਊਣੀ ਆਸ ਿਮਿਥਆ ਸਿਭ ਬੋਲਾ ॥ 
His hopes are empty and all his words are false. 
ਆਵਤ ਇਕੇਲਾ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥ 
He comes alone, and goes alone. 
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ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਝੂਠੇ ਸਿਭ ਬੋਲਾ ॥ 
What we talk among us is false. 
ਪਾਇ ਠਗਉਰੀ ਆਿਪ ਭੁਲਾਇਓ ॥ 
The Lord deluded us to forget Him. 
ਨਾਨਕ ਿਕਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਿਮਟਾਇਓ ॥੨॥ 
O Nanak, the deeds you do, cannot be erased. ||2|| 
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਭੂਤ ਅਰੁ ਪਰ੍ੇਤਾ ॥ 
Beasts, birds, demons and ghosts; 
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਜੋਨੀ ਿਫਰਤ ਅਨੇਤਾ ॥ 
They wander in many other lifes. 
ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
Wherever they go, they cannot remain there. 
ਥਾਨ ਿਬਹੂਨ ਉਿਠ ਉਿਠ ਿਫਿਰ ਧਾਵੈ ॥ 
They have no place of their own; they have to get up and go. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥ 
Their minds and bodies are filled with different smell. 
ਅਹੰਮੇਵ ਮੂਠੋ ਬੇਚਾਰਾ ॥ 
The poor are robbed by ego. 
ਅਿਨਕ ਦੋਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਈ ॥ 
They suffer lot of pain and punishment. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
God’s worth cannot be estimated.   
ਪਰ੍ਭ ਿਬਸਰਤ ਨਰਕ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥ 
Forgetting God, they go to hell. 
ਤਹ ਮਾਤ ਨ ਬੰਧੁ ਨ ਮੀਤ ਨ ਜਾਇਆ ॥ 
There are no mothers, no siblings, no friends and no spouses 
there. 
ਿਜਸ ਕਉ ਹੋਤ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ॥ 



Those whom God is kind; 
ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥੩॥ 
O Nanak, they cross over. ||3|| 
ਭਰ੍ਮਤ ਭਰ੍ਮਤ ਪਰ੍ਭ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥ 
Wandering around, I came to God’s refuge. 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜਗਤ ਿਪਤ ਮਾਇਆ ॥ 
He is the master of the meek, the father and mother of the 
world. 
ਪਰ੍ਭ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਦਰਦ ਿਬਦਾਰਣ ॥ 
The merciful God is the destroyer of sorrow and suffering. 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸ ਹੀ ਿਨਸਤਾਰਣ ॥ 
He emancipates whoever He pleases. 
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਨਹਾਰਾ ॥ 
He pulls some out of the deep dark pit. 
ਪਰ੍ੇਮ ਭਗਿਤ ਹੋਵਤ ਿਨਸਤਾਰਾ ॥ 
Emancipation comes through loving  worship. 
ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਤਨੁ ਧਾਿਰਆ ॥ 
He is the embodiment of devotees. 
ਮਹਾ ਅਗਿਨ ਤੇ ਆਿਪ ਉਬਾਿਰਆ ॥ 
He saves us from the great fire. 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਤੇ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
Practice meditation, austerities, penance and self-discipline 
obtain no reward. 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਪਰ੍ਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ ॥ 
In the beginning and in the end, the inaccessible and 
unfathomable God exists. 
ਨਾਮੁ ਦੇਿਹ ਮਾਗੈ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥ 
Please bless me with Your name; Your slave begs for this. 
ਹਿਰ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੩॥੧੯॥ 
O Nanak, my Lord is the giver of life. ||4||3||19|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਕਤ ਕਉ ਡਹਕਾਵਹੁ ਲੋਗਾ ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਿਕਰਪਾਈ ॥੧॥ 
Why do you deceive people O beloved God kind to the poor? 
||1|| 
ਐਸੀ ਜਾਿਨ ਪਾਈ ॥ 
This is what I understood; 
ਸਰਿਣ ਸੂਰੋ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਰਾਖੈ ਆਿਪ ਵਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The brave guru, preserves the honor of those who seek his 
refuge; ||1||Pause|| 



ਭਗਤਾ ਕਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥੨॥ 
He listens to his devotees and bestows peace forever. ||2|| 
ਅਪਨੇ ਕਉ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀਅਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥੩॥ 
Please be kind to me that I recite Your name. ||3|| 
ਨਾਨਕੁ ਦੀਨੁ ਨਾਮੁ ਮਾਗੈ ਦੁਤੀਆ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈ ॥੪॥੪॥੨੦॥ 
Poor Nanak begs for the gift of Your name to eliminate the 
doubt and duality. ||4||4||20|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਅਿਤ ਭਾਰਾ ॥ 
My Lord is very powerful. 
ਮੋਿਹ ਸੇਵਕੁ ਬੇਚਾਰਾ ॥੧॥ 
I am just His poor servant. ||1|| 
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲੁ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੀਤਮ ਮਨ ਪਰ੍ਾਨਾ ॥ 
My enticing beloved is dear to my mind and life. 
ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He blesses me with His gift. ||1||Pause|| 
ਸਗਲੇ ਮੈ ਦੇਖੇ ਜੋਈ ॥ 
I have seen and tested all. 
ਬੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥ 
I do not depend on anyone else. ||2|| 
ਜੀਅਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਸਮਾਹੈ ॥ 
He sustains and nurtures all beings. 
ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹੇ ॥੩॥ 
He was, He is and he will be. ||3|| 
ਦਇਆ ਮੋਿਹ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ ॥ 
O Lord; be kind to me. 
ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ ॥੪॥੫॥੨੧॥ 
Nanak worships You. ||4||5||21|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਪਿਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲ ਬਿਲ ਬਲੇ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥ 
He is the savior of sinners to carry them across; I admire Him 
forever. 
ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਤੁ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਹਰੇ ਹਿਰ ਿਧਆਈਐ ॥੧॥ 
May I meet some saint and recite the name of God. ||1|| 
ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ  
No one knows me; I am called Your slave. 
ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
This is my support and food. ||1||Pause|| 
ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰਨ ਇਕ ਿਬਨਉ ਦੀਨਾ ॥ 



You support and cherish all; listen to the prayer of the poor. 
ਤੁਮਰੀ ਿਬਿਧ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਤੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥ 
You know Your way; You are water, I am the fish. ||2|| 
ਪੂਰਨ ਿਬਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਿਹ ਆਇਓ ਪਾਛੈ ॥ 
O all pervading Lord; I follow You around. 
ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਡਲ ਖੰਡਲ ਪਰ੍ਭ ਤੁਮ ਹੀ ਆਛੈ ॥੩॥ 
O God, You are pervading all the worlds, solar systems and 
galaxies. ||3|| 
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ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ  
You are eternal and unchanging, imperishable, 
 invisible and infinite, O fascinating Lord. 
ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨੁ ਦਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥ 
May I receive a gift of the dust of the feet of saint’s in their 
company? ||4||6||22|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਆਘਾਏ ਸੰਤਾ ॥ 
The saints are fulfilled and satisfied; 
ਗੁਰ ਜਾਨੇ ਿਜਨ ਮੰਤਾ ॥ 
Those who know guru’s word of teachings; 
ਤਾ ਕੀ ਿਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
They cannot even be described; 
ਜਾ ਕਉ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ॥੧॥ 
They are blessed with the greatness of God’s name. ||1|| 
ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥ 
My beloved is a priceless jewel. 
ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He is called the unattainable and immeasurable. ||1||Pause|| 
ਅਿਵਗਤ ਿਸਉ ਮਾਿਨਆ ਮਾਨੋ ॥   
My mind accepts the unexplainable God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਿਗਆਨੋ ॥ 
The guru-willed realizes the reality of divine wisdom. 
ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਿਧਆਨੋ ॥ 
He sees all and looks after all. 
ਤਿਜਓ ਮਨ ਤੇ ਅਿਭਮਾਨੋ ॥੨॥ 
He abandons self-pride. ||2|| 
ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਨ ਕਾ ਠਾਣਾ ॥ 
Permanent is the place of those; 
ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 



Who realize the destiny through the guru? 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਜਾਗੇ ॥ 
Meeting the guru, they remain awake night and day; 
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥ 
They are committed to Lord’s service. ||3|| 
ਪੂਰਨ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਅਘਾਏ ॥ 
They are perfectly fulfilled and satisfied; 
ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Intuitively they get in trance. 
ਹਿਰ ਭੰਡਾਰੁ ਹਾਿਥ ਆਇਆ ॥ 
Lord’s treasure comes into their hands; 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥ 
O Nanak, through the guru, they attain it. ||4||7||23|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਦੁਪਦੇ  
Maaroo, Fifth Mahalla, Sixth House, Du-Padas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਸਆਣਪਾ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ਿਤਆਿਗ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
Abandon clever ideas and eliminate self-pride meeting the 
devotees. 
ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਮਿਥਆ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਖਾਨੁ ॥੧॥ 
Everything else is imaginary; recite God God with your tongue. 
||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੁਿਣ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥ 
O my mind, with your ears; listen to the Name of God. 
ਿਮਟਿਹ ਅਘ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਵਨੁ ਬਪੁਰੋ ਜਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The sins of your many lifetimes shall be erased;  
forget about the poor devil of death? ||1||Pause|| 
ਦੂਖ ਦੀਨ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਿਮਲੈ ਸੁਖ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ  
Pain, poverty and fear shall not afflict you, you find peace and 
contentment. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਨਾਨਕੁ ਬਖਾਨੈ ਹਿਰ ਭਜਨੁ ਤਤੁ ਿਗਆਨੁ ॥੨॥੧॥੨੪॥ 
By guru’s grace, Nanak speaks the essence of 
 knowledge and God’s worship. ||2||1||24|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥ 
Those who forgot God’s name; I saw them turned to dust. 
ਪੁਤਰ੍  ਿਮਤਰ੍ ਿਬਲਾਸ ਬਿਨਤਾ ਤੂਟਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥ 
The love of children friends and spouse ends. ||1|| 



ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਨਤ ਿਨਤ ਲੇਹ ॥ 
O my mind, recite God’s name all the time. 
ਜਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You shall not burn in the ocean of fire  
and attain peace of mind and body. ||1||Pause|| 
ਿਬਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਿਬਨਸਤ ਪਵਨ ਝੂਲਤ ਮੇਹ ॥ 
Like the shade of a tree, blowing wind and clouds all vanish. 
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ ੜੁ ਿਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕਾਿਮ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥ 
O Nanak; recite God in devotee’s company; it will help you. 
||2||2||25|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਸੁਖਹ ਦਾਤਾ ਸੰਿਗ ਬਸਤੋ ਨੀਤ ॥ 
The perfect, primal Lord giver of peace is always with you. 
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਿਬਨਸੈ ਿਬਆਪਤ ਉਸਨ ਨ ਸੀਤ ॥੧॥ 
He does not die, does not come or go,  
does not perish, not affected by heat or cold. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਿਸਉ ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
O my mind; fall in love with God’s name. 
ਚੇਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਧਾਨਾ ਏਹ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Miss the treasure of God’s name in your mind; this is the right 
way. ||1||Pause|| 
ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਿਬਦ ਜੋ ਜਪੈ ਿਤਸੁ ਸੀਿਧ ॥ 
Whoever recites the merciful compassionate Lord of the 
universe, finds the way. 
ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਚਤੁਰ ਸੰੁਦਰ ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸੰਿਗ ਬੀਿਧ ॥੨॥੩॥੨੬॥ 
He is always new, fresh and young, clever and beautiful; 
 O Nanak; pierce your mind with his love. ||2||3||26|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਰਦੈ ਿਚਤਾਿਰ ॥ 
While walking sitting sleeping and awake; recite guru’s word in 
your mind. 
ਚਰਣ ਸਰਣ ਭਜੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਿਹ ਪਾਿਰ ॥੧॥ 
Recite God humbly in devotee’s company and go across the 
world ocean. ||1|| 
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ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਿਹਰਦੈ ਧਾਿਰ ॥ 
O my mind, enshrine God’s name in your heart. 
ਕਿਰ ਪਰ੍ੀਿਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਿਵਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Love the Lord in your mind and body whole-heartedly 



 and forget everything else. ||1||Pause|| 
ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰ੍ਭ ਕੇ ਤੂ ਆਪਨ ਆਪੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥ 
Soul, mind, body and life, belong to God; eliminate your self-
conceit. 
ਗੋਿਵਦ ਭਜੁ ਸਿਭ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਿਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥ 
All deeds are fulfilled reciting God O Nanak; you will never 
lose. ||2||4||27|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਤਿਜ ਆਪੁ ਿਬਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥ 
Renounce your ego, and the fever shall depart;  
become the dust of the feet of devotees. 
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਿਰ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਜਸੁ ਦੀਉ ॥੧॥ 
Whoever You bless with Your kindness obtains Your name. 
||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਉ ॥ 
O my mind; drink the nectar of God’s name. 
ਆਨ ਸਾਦ ਿਬਸਾਿਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Abandon other bland tastes; become immortal and live 
forever. ||1||Pause|| 
ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਿਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ  
Savor the essence of God’s name and fall in love with God’s 
name. 
ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹਿਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥ 
Nanak has made God his only friend, companion and relative. 
||2||5||28|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਮਾਤਾ ਉਦਿਰ ਰਾਖੈ ਲਗਿਨ ਦੇਤ ਨ ਸੇਕ  
He nourishes and preserves mortals in the womb  
of the mother; the  heat does not hurt him. 
ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਈਹਾ ਰਾਖੈ ਬੂਝੁ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕ ॥੧॥ 
Same Lord protects you in the world; think and realize this in 
your mind. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਿਰ ਟੇਕ ॥ 
O my mind; take the support of God’s name. 
ਿਤਸਿਹ ਬੂਝੁ ਿਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Understand the one who created you; God is the cause of 
causes. ||1||Pause|| 
ਚੇਿਤ ਮਨ ਮਿਹ ਤਿਜ ਿਸਆਣਪ ਛੋਿਡ ਸਗਲੇ ਭੇਖ ॥     
Remember God in the mind; give up smart ideas and 



disguises. 
ਿਸਮਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਕਈ ਅਨੇਕ ॥੨॥੬॥੨੯॥ 
O Nanak; recite God all the time; many have gone across 
doing so. ||2||6||29|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥੁ  
His Name is the purifier of sinners; He is the master of 
orphans. 
ਮਹਾ ਭਉਜਲ ਮਾਿਹ ਤੁਲਹੋ ਜਾ ਕੋ ਿਲਿਖਓ ਮਾਥ ॥੧॥ 
In the vast terrifying world-ocean, he is the raft 
 for those with pre-ordained destiny. ||1|| 
ਡੂਬੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਘਨ ਸਾਥ ॥ 
Many gatherings have drowned without God’s name. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਦੇ ਕਿਰ ਰਾਖੈ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
They do not miss God, the cause of causes and who supports 
them. ||1||Pause|| 
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਗੁਣ ਉਚਾਰਣ ਹਿਰ ਨਾਮ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਪਾਥ ॥ 
Praise God’s name in devotee’s company; that is the sacred 
path. 
ਕਰਹੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਮੁਰਾਿਰ ਮਾਧਉ ਸੁਿਣ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਗਾਥ ॥੨॥੭॥੩੦॥ 
Be kind O Lord of the world; Nanak lives by listening to Your 
sermon; ||2||7||30|| 
ਮਾਰੂ ਅੰਜੁਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  
Maaroo, Anjulee ~ With Hands Cupped In Prayer, Fifth 
Mahalla, Seventh House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ ॥ 
Union and separation are pre-ordained from destiny. 
ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕਿਰ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ ॥ 
The puppet is made from the five elements. 
ਸਾਹੈ ਕੈ ਫੁਰਮਾਇਅੜੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਿਵਿਚ ਜੀਉ ਆਇ ਪਇਆ ॥੧॥ 
By pre-ordained command of the Lord, the soul enters the 
body. ||1|| 
ਿਜਥੈ ਅਗਿਨ ਭਖੈ ਭੜਹਾਰੇ ॥ 
There the fire rages like an oven; 
ਊਰਧ ਮੁਖ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ ॥ 
In that darkness, where the body lies face down; 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਮਾਲੇ ਸੋਈ ਓਥੈ ਖਸਿਮ ਛਡਾਇ ਲਇਆ ॥੨॥ 



He recites God with every breath and God saves him there. 
||2|| 
 ਿਵਚਹੁ ਗਰਭੈ ਿਨਕਿਲ ਆਇਆ ॥ 
Then, one comes out of the womb; 
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੁਨੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
He forgets God and attaches his mind to the world. 
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ਰਹਣੁ ਨ ਿਕਤਹੀ ਥਾਇ ਭਇਆ ॥੩॥ 
He comes and goes, wanders in life; he cannot stay anywhere. 
||3|| 
ਿਮਹਰਵਾਿਨ ਰਿਖ ਲਇਅਨੁ ਆਪੇ ॥ 
The merciful Lord saves him. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਿਤਸ ਕੇ ਥਾਪੇ ॥ 
He created and established all beings. 
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿਜਿਣ ਚਿਲਆ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਿਥਆ ॥੪॥੧॥੩੧॥ 
Those who worship God in the priceless human life 
 O Nanak, their coming into the world is approved. ||4||1||31|| 
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ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥੧॥ 
Only God helps where there is no doctor friend brother or 
sister. ||1|| 
ਕੀਤਾ ਿਜਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੈ ਸੋ ਿਸਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨੁ ਹੇ ॥੨॥ 
He does everything, washes the filth of sins; recite that 
supreme Lord;  ||2|| 
ਘਿਟ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਿਨਵਾਸੀ ਅਸਿਥਰੁ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ਹੇ ॥੩॥ 
He abides in each and every heart, dwells in all; His seat is 
eternal. ||3|| 
ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮੁ ਹੇ ॥੪॥ 
He does not come or go, He is always with us. His actions are 
perfect. ||4|| 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥ 
He is the protector of His devotees. 
ਸੰਤ ਜੀਵਿਹ ਜਿਪ ਪਰ੍ਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
The saints live by reciting God the support of life. 
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੁ ਿਤਸੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਹੇ ॥੫॥੨॥੩੨॥ 
The almighty Lord is the cause of causes; Nanak praises Him. 
||5||2||32|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Maaroo, Ninth Mahalla: 



ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
God’s name bestows happiness forever. 
ਜਾ ਕਉ ਿਸਮਿਰ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਿਰਓ ਗਿਨਕਾ ਹੂ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting Him, Ajaamal and a prostitute attained salvation. 
||1||Pause|| 
ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥ 
Dropadi the princess of Panchaal remembered God’s name in 
the royal court. 
ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਿਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥ 
The Lord, the embodiment of mercy, removed her suffering;  
thus His own glory was increased. ||1|| 
ਿਜਹ ਨਰ ਜਸੁ ਿਕਰਪਾ ਿਨਿਧ ਗਾਇਓ ਤਾ ਕਉ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥ 
Whoever sings praises of the kind God; God comes to help 
them. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਰੋਸੈ ਗਹੀ ਆਿਨ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥ 
Says Nanak; believing that I have come to the refuge of the 
Lord. ||2||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Maaroo, Ninth Mahalla: 
ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
What should I do now, O mother? 
ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਿਬਿਖਅਨ ਿਸਉ ਖੋਇਆ ਿਸਮਿਰਓ ਨਾਿਹ ਕਨਹ੍ਹ੍ ਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I wasted my life in sin and corruption; I never recited God. 
||1||Pause|| 
ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰ ਮਿਹ ਮੇਲੀ ਿਤਹ ਸੁਿਧ ਸਭ ਿਬਸਰਾਈ ॥ 
When the devil of death puts the chain around the neck; I lose 
my senses. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮਿਹ ਕੋ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 
In this disaster, other than God’s name; who else will help me? 
||1|| 
ਜੋ ਸੰਪਿਤ ਅਪਨੀ ਕਿਰ ਮਾਨੀ ਿਛਨ ਮਿਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥ 
That wealth, which he believes is his, in a moment it became 
some else’s. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਿਨ ਹਿਰ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥੨॥੨॥ 
Says Nanak, I kept thinking this in my mind  
and never praised God in the mind. ||2||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Maaroo, Ninth Mahalla: 
ਮਾਈ ਮੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ਨ ਿਤਆਿਗਓ ॥ 
O mother, I have not renounced the pride of my mind. 
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਿਦ ਜਨਮੁ ਿਸਰਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਿਨ ਨਹੀ ਲਾਿਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



I wasted my life intoxicated with worldly wealth; I did not 
worship God. ||1||Pause|| 
ਜਮ ਕੋ ਡੰਡੁ ਪਿਰਓ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਿਗਓ ॥ 
When devil of death hits on the head, then the sleeping mind 
wakes up. 
ਕਹਾ ਹੋਤ ਅਬ ਕੈ ਪਛੁਤਾਏ ਛੂਟਤ ਨਾਿਹਨ ਭਾਿਗਓ ॥੧॥ 
What can you do now; you cannot be freed or run away? ||1|| 
ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮਿਹ ਜਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਿਗਓ ॥ 
When this anxiety rose in the heart, then one loves guru’s feet. 
ਸੁਫਲੁ ਜਨਮੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੂਆ ਜਉ ਪਰ੍ਭ ਜਸ ਮਿਹ ਪਾਿਗਓ ॥੨॥੩॥ 
Life becomes fruitful, O Nanak, when I am absorbed in God’s 
praises. ||2||3|| 
ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧  
Maaroo, Ashtapadees, First Mahalla, First House: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕਾ ॥ 
Reciting and listening to scriptures, countless wise men have 
grown weary. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭਰ੍ਿਮ ਥਾਕੇ ਭੇਖਾ ॥ 
They wandered at sixty-eight shrines; got tired of making 
imaginary faces. 
ਸਾਚੋ ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਰਮਲੋ ਮਿਨ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥੧॥ 
The pure true Lord is realized by enshrining and worshipping 
in the mind. ||1|| 
ਤੂ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਸਭ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ॥ 
You are eternal; You are immortal. All others pass away. 
ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਭਾਇ ਲੈ ਪਰਹਿਰ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Recite God’s name with love; will eliminate all sufferings. 
||1||Pause|| 
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ਹਿਰ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਿਮ ਉਧਾਰਾ ॥ 
Study God and understand God; God’s name saves through 
guru’s teachings. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰਾ ॥ 
Perfect guru teaches perfect lesson; contemplate through his 
teachings. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 
God’s name is as good as bathing at sixty-eight shrines and 



eliminates sins. ||2|| 
ਜਲੁ ਿਬਲੋਵੈ ਜਲੁ ਮਥੈ ਤਤੁ ਲੋੜੈ ਅਧੁੰ ਅਿਗਆਨਾ ॥ 
The ignorant churns water and gets water, but the blind wants 
butter. 
ਗੁਰਮਤੀ ਦਿਧ ਮਥੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨਾ ॥ 
Through guru’s teachings churn milk and get butter the God’s 
name. 
ਮਨਮੁਖ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥੩॥ 
The self-willed does not know the reality; he is like an animal. 
||3|| 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਮਰੁ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 
Dyed in ego and possessiveness, one dies to be born again 
and again. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ  
One who dies through guru’s teachings; does not die again. 
ਗੁਰਮਤੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਿਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥ 
When the life of the world enshrines in the mind through 
 guru’s teachings; his all generations are saved. ||4|| 
ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
God’s name is the true priceless merchandise; its trade is also 
true. 
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਿਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
Take advantage of God’s name in the world through guru’s 
teachings. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਨਤ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਰਾ ॥੫॥ 
To work in love of duality, brings  loss in the world. ||5|| 
ਸਾਚੀ ਸੰਗਿਤ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥ ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 
True is one’s association, one’s place, and one’s home. When 
one has 
 the support of God’s name; his food and faith become true as 
well. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋਿਖਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੬॥ 
One attains contentment through guru’s teachings and true 
sermon. ||6|| 
ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰਾ ॥ 
Enjoying princely pleasures, one shall suffer in pain and 
pleasure. 
ਮੋਟਾ ਨਾਉ ਧਰਾਈਐ ਗਿਲ ਅਉਗਣ ਭਾਰਾ ॥ 
Being called great, one strings heavy sins around his neck. 



ਮਾਣਸ ਦਾਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਾਰਾ ॥੭॥ 
Man cannot give gifts; You alone are the giver of everything. 
||7|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਤੂ ਧਣੀ ਅਿਵਗਤੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
You are inaccessible and unfathomable; O Lord, You are 
immortal and infinite. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜੋਈਐ ਮੁਕਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
Through guru’s teachings one seeks God’s door the treasure 
of salvation. 
ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 
O Nanak, this union is not broken when trading with true Lord. 
||8||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਿਬਖੁ ਬੋਿਹਥਾ ਲਾਿਦਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਿਰ ॥ 
The boat is loaded with sin and corruption and launched into 
the sea. 
ਕੰਧੀ ਿਦਿਸ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ 
The shore cannot be found on this side or the other side. 
ਵੰਝੀ ਹਾਿਥ ਨ ਖੇਵਟੂ ਜਲੁ ਸਾਗਰੁ ਅਸਰਾਲੁ ॥੧॥ 
There are no oars, no boatmen, to cross over the terrifying 
world-ocean. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਜਗੁ ਫਾਥਾ ਮਹਾ ਜਾਿਲ ॥ 
O elder, the world is caught in the great net. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Reciting the true name one is saved by guru’s grace. 
||1||Pause|| 
ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਿਹਥਾ ਸਬਿਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 
The guru is the boat and his teaching carries across. 
ਿਤਥੈ ਪਵਣੁ ਨ ਪਾਵਕੋ ਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 
There is neither wind nor fire, neither water nor the 
atmosphere. 
ਿਤਥੈ ਸਚਾ ਸਿਚ ਨਾਇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 
God dwells there; reciting His name takes across the terrifying 
world ocean. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਿਰ ਪਏ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
The guru-willed cross over and attain salvation attuning to God 
with love. 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿਨਵਾਿਰਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ  
Their comings and goings end, and their light merge in 



supreme Light. 
ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 
Contentment originates from guru’s teachings and merges with 
God. ||3|| 
ਸਪੁ ਿਪੜਾਈ ਪਾਈਐ ਿਬਖੁ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਰੋਸੁ  
The snake may be locked in a basket, but it is still poisonous 
and angry in the mind . 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਈਐ ਿਕਸ ਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ॥ 
One obtains what he earns and is pre-ordained; why does he 
blame others? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਰੜੁ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸੁ ॥੪॥ 
If the guru-willed hears and believes in saying God’s name, 
finds peace. ||4|| 
ਮਾਗਰਮਛੁ ਫਹਾਈਐ ਕੰੁਡੀ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇ ॥ 
The crocodile is caught by the hook and net; 
ਦੁਰਮਿਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਐ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਪਛੋਤਾਇ  
Caught in the net due to evil-deeds, he regrets and repents, 
again and again. 
ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਇ ॥੫॥ 
He does not understand birth and death; the  
inscription of one’s past actions cannot be erased. ||5|| 
ਹਉਮੈ ਿਬਖੁ ਪਾਇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਿਬਖੁ ਜਾਇ ॥ 
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Injecting the poison of ego the world was created; the poison 
 eliminates enshrining guru’s teachings in the mind. 
ਜਰਾ ਜੋਿਹ ਨ ਸਕਈ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 
Old age cannot bother one who remains lovingly absorbed in 
the true Lord. 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਸੋ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥ 
He, who eliminates ego, is liberated from life. ||6|| 
ਧੰਧੈ ਧਾਵਤ ਜਗੁ ਬਾਿਧਆ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
The world is after the worldly affairs; they do not think or 
understand at all.    
ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ  
The foolish, ignorant, self-willed has forgotten birth and death. 
ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥੭॥ 
Those protected by the guru are saved through guru’s 
teachings. ||7|| 
ਸੂਹਟੁ ਿਪੰਜਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ॥ 



Like a parrot dyed by love, keeps saying God God. 
ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਐ ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ 
It pecks at the truth and drinks the nectar; it flies once for all. 
ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥ 
Meeting the guru one finds his Lord; says Nanak, he attains 
liberation. ||8||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਿਰ ਮਰੁ ਭਾਗੋ ਿਕਸੁ ਪਿਹ ਜਾਉ ॥ 
One who dies by guru’s teachings; where can he run and go? 
ਿਜਸ ਕੈ ਡਿਰ ਭੈ ਭਾਗੀਐ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਉ  
Who we are afraid of and run away from; his name is sacred. 
ਮਾਰਿਹ ਰਾਖਿਹ ਏਕੁ ਤੂ ਬੀਜਉ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ 
You kill and protect; other than You, there is no place at all. 
||1|| 
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚੀਲੁ ਕਾਚਉ ਮਿਤਹੀਨ ॥ 
O elder, I am filthy, shallow and totally without understanding. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਕੋ ਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਕੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Without God’s name one is nothing; the  
perfect guru teaches perfect lesson. ||1||Pause|| 
ਅਵਗਿਣ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀ ਿਬਨੁ ਗੁਣ ਿਕਉ ਘਿਰ ਜਾਉ ॥ 
I am full of faults, with no virtue. Without virtues, how can I go 
home? 
ਸਹਿਜ ਸਬਿਦ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਿਹ ॥ 
Through guru’s teachings peace wells up; the unlucky do not 
get this wealth. 
ਿਜਨ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੂਖ ਸਹਾਿਹ ॥੨॥ 
Those who do not enshrine God’s name in the mind are tied 
and suffer. ||2|| 
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਿਕਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਿਰ  
Those who forgot God’s name; why did they come in the 
world? 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰੁ ॥ 
Here and hereafter, they do not find peace; their carts are 
loaded with ashes. 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁਆਿਰ ॥੩॥ 
The separated, do not reunite with God; they suffer pain at 
death’s door. ||3|| 
ਅਗੈ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਨਾਿਹ ਮੈ ਭੂਲੇ ਤੂ ਸਮਝਾਇ  
I do not know what is ahead; I am confused - please teach me 



O God! 
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜੋ ਦਸੇ ਿਤਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 
I am lost; I will fall at the feet of the one who shows me the 
way. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥ 
Without the guru, there is no bestowal; His value cannot be 
described. ||4|| 
ਸਾਜਨੁ ਦੇਖਾ ਤਾ ਗਿਲ ਿਮਲਾ ਸਾਚੁ ਪਠਾਇਓ ਲੇਖੁ ॥ 
If I see my friend, I will embrace Him; I truly sent Him a letter; 
ਮੁਿਖ ਿਧਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਖੀ ਦੇਖੁ ॥ 
The guru-willed soul-bride stands at the door of liberation; I 
see with my eyes. 
ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂ ਮਿਨ ਵਸਿਹ ਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਿਵਸੇਖੁ ॥੫॥ 
You live in the mind if it pleases You by Your grace. ||5|| 
ਭੂਖ ਿਪਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਮਾਗਉ ਦੇਇ  
One who is hungry and thirsty - what can anyone ask and get 
from him? 
ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪੂਰਨੁ ਦੇਇ ॥ 
I cannot think of anyone else; who can bestow complete mind 
and body. 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਿਤਿਨ ਦੇਿਖਆ ਆਿਪ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੬॥ 
One who created me takes care; He blesses me with honor. 
||6|| 
ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਤਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂਪੁ ॥ 
The controller of the body is ever new; His child like play is 
beautiful. 
ਨਾਿਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ  
He is not a woman, or a man, or a bird; the true Lord is wise 
and beautiful. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਤੂ ਦੀਪਕੁ ਤੂ ਧੂਪੁ ॥੭॥ 
Whatever pleases You happens; You are the lamp and the 
incense. ||7|| 
ਗੀਤ ਸਾਦ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਦ ਤਿਨ ਰੋਗੁ ॥ 
He hears the songs and tastes the flavors, but these 
 flavors are useless and bring sickness to the body. 
ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਸਾਚਉ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਿਵਜੋਗੁ ॥ 
One who loves truth and speaks the truth, escapes from the 
pain of separation. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੩॥ 



O Nanak; do not forget God’s name; whatever happens let it 
be. ||8||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਿਰ ਲਾਲਚ ਬਾਿਦ ॥ 
Practice truth - other greed and attachments are useless. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਿਹਆ ਿਜਹਵਾ ਸਿਚ ਸਾਿਦ ॥ 
True Lord has enticed my mind; my tongue enjoys the taste of 
truth. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹੋਿਰ ਚਲਿਹ ਿਬਖੁ ਲਾਿਦ ॥੧॥ 
Without God’s Name, there is no taste; others depart loaded 
with poison. ||1|| 
ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਿਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ  
I am such a slave of Yours, O my beloved master; 
ਿਜਉ ਫੁਰਮਾਵਿਹ ਿਤਉ ਚਲਾ ਸਚੁ ਲਾਲ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I walk as You order O my true beloved. ||1||Pause|| 
ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਿਸਿਰ ਮੀਰਾ ॥ 
Night and day, the slave works for the Lord of lords. 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਵੇਿਚਆ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ 
I sold my mind through guru’s word; my mind is content 
through guru’s teachings. 
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ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ਹੈ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰਾ ॥੨॥ 
I praise the perfect guru who erases the pain of my mind. ||2|| 
ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਧਣੀ ਕੋ ਿਕਆ ਕਹਉ ਵਿਡਆਈਐ ॥ 
I am the servant and slave of my Lord; what greatness of His 
can I say? 
ਭਾਣੈ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਧਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ 
The master forgives by His grace if you do truthful deeds. 
ਿਵਛੁਿੜਆ ਕਉ ਮੇਿਲ ਲਏ ਗੁਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥੩॥ 
I praise the guru who unites the separated. ||3|| 
ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਿਤ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਨੀਕੀ ॥ 
The slave servant became intelligent through guru’s pure 
teachings. 
 ਸਾਚੀ ਸੁਰਿਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮਿਤ ਫੀਕੀ ॥ 
The truthful thinking looks beautiful; thinking of the self-willed 
is bland. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪਰ੍ਭੂ ਸਚੁ ਧੀਰਕ ਧੁਰ ਕੀ ॥੪॥ 
My mind and body belong to You O God; truth is my resolve 
from destiny. ||4|| 



ਸਾਚੈ ਬੈਸਣੁ ਉਠਣਾ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਿਖਆ ॥ 
In truth I sit and stand; I eat and speak the truth. 
ਿਚਿਤ ਸਚੈ ਿਵਤੋ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸੁ ਚਾਿਖਆ ॥ 
My mind is truthful, my wages are truth and I enjoy the taste of 
truth. 
ਸਾਚੈ ਘਿਰ ਸਾਚੈ ਰਖੇ ਗੁਰ ਬਚਿਨ ਸੁਭਾਿਖਆ ॥੫॥ 
The true Lord keeps the truthful in His home through guru’s 
teachings. ||5|| 
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣੋ ਫਾਥੇ ਓਜਾੜੀ ॥ 
The self-willed is very lazy; he is trapped in the wilderness. 
ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਿਨਤ ਚੋਗੜੀ ਲਿਗ ਬੰਧੁ ਿਵਗਾੜੀ ॥ 
He is trapped and pecks on the bait; he is ruined by doing so. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਕਤੁ ਹੋਇ ਸਾਚੇ ਿਨਜ ਤਾੜੀ ॥੬॥ 
By guru’s grace, one is liberated worshipping God in trance. 
||6|| 
ਅਨਹਿਤ ਲਾਲਾ ਬੇਿਧਆ ਪਰ੍ਭ ਹੇਿਤ ਿਪਆਰੀ ॥ 
His slave is pierced by the love of the Lord. 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਲਉ ਝੂਠੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥ 
Without the true Lord, the soul of the false, corrupt burns to 
ashes. 
ਬਾਿਦ ਕਾਰਾ ਸਿਭ ਛੋਡੀਆ ਸਾਚੀ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥੭॥ 
Abandoning all evil actions he crosses over swimming in truth. 
||7|| 
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਿਤਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ  
Those who forget God’s name have no home, no place to rest. 
ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਿਤਆਿਗਆ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਉ  
Lord’s slave renounces greed and obtains Lord’s name. 
ਤੂ ਬਖਸਿਹ ਤਾ ਮੇਿਲ ਲੈਿਹ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੮॥੪॥ 
If You bless him, then You unite him with You; Nanak admires 
You. ||8||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਲਾਲੈ ਗਾਰਬੁ ਛੋਿਡਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ  
Lord’s slave renounces his ego through guru’s love intuitively. 
ਲਾਲੈ ਖਸਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The slave realizes his master; that is his greatness! 
ਖਸਿਮ ਿਮਿਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 
Meeting with Lord he finds peace; His value cannot be 
described. ||1|| 
ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 



I am the slave and servant of my Lord; all glory is His. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
By guru’s grace, I am saved in the sanctuary of the Lord. 
||1||Pause|| 
ਲਾਲੇ ਨੋ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ਹੈ ਧੁਿਰ ਖਸਿਮ ਫੁਰਮਾਈ  
The slave has been given the task, by the Lord from destiny. 
ਲਾਲੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ॥ 
The slave realizes God’s command and lives by God’s will. 
ਆਪੇ ਮੀਰਾ ਬਖਿਸ ਲਏ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
The Lord of the lords, grants his grace; His greatness is great. 
||2|| 
ਆਿਪ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ  
He is true, everything is true; He is revealed through guru’s 
teachings. 
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਲੈਿਹ ਤੂ ਲਾਈ ॥ 
Whom You cause; serves you. 
ਿਬਨੁ ਸੇਵਾ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਖੁਆਈ ॥੩॥ 
Without serving no one finds Him; in duality and doubt, they 
are ruined. ||3|| 
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਨਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ 
Why do you forget him who gives you more and more every 
day? 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਸਾਹੁ ਿਤਨੈ ਿਵਿਚ ਪਾਇਆ ॥ 
Soul and body, all belong to Him; He infused the breath in us. 
ਜਾ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸੇਵੀਐ ਸੇਿਵ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ 
We serve Him by His grace and merge with Him. ||4|| 
ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਮਿਰ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ  
He is the real slave who dies while alive and eliminates ego. 
ਬੰਧਨ ਤੂਟਿਹ ਮੁਕਿਤ ਹੋਇ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਏ ॥ 
His bonds are broken, the fire of  desire extinguished and he is 
liberated. 
ਸਭ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋ ਪਾਏ ॥੫॥ 
The treasure of God’s name dwells in all; only a few guru-
willed realize it. ||5|| 
ਲਾਲੇ ਿਵਿਚ ਗੁਣੁ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਲਾਲਾ ਅਵਗਿਣਆਰੁ ॥ 
The slave has no virtues; he is virtueless. 
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥ 
There is no giver as great as You; You are the bestowal. 
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਲਾਲਾ ਮੰਨੇ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੬॥ 



Your slave obeys Your order; that is the essence. ||6|| 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ  
The guru is the ocean of nectar; whatever one desires gets it. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਿਹਰਦੈ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
By enshrining immortal God’s priceless name in the mind; 
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ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੭॥ 
Those whom God inspires; obtain eternal peace serving the 
guru; ||7|| 
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਮਾਟੀ ਰਿਲ ਜਾਈ ॥ 
Gold and silver are elements; it will merge with dirt. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲਈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ  
Without God’s name nothing goes with you; the guru teaches 
this. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਾਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੮॥੫॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name are pure and merge 
with God. ||8||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਧੁਿਰ ਫਾਟੇ ਚੀਰੈ ॥ 
Order is issued, he cannot stay here; he ran out of luck. 
ਏਹੁ ਮਨੁ ਅਵਗਿਣ ਬਾਿਧਆ ਸਹੁ ਦੇਹ ਸਰੀਰੈ  
This mind is tied to ill deeds; it suffers terrible pain in the body. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਬਖਸਾਈਅਿਹ ਸਿਭ ਗੁਨਹ ਫਕੀਰੈ ॥੧॥ 
The perfect guru forgives all the mistakes of the beggar at His 
door. ||1|| 
ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਉਿਠ ਚਲਣਾ ਬੁਝੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਾ  
How can he stay here? He must get up and depart. 
Contemplate 
 guru’s teachings and understand this. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਿਮਲੈ ਧੁਿਰ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whom You unite through Your infinite command, unites with 
You. ||1||Pause|| 
ਿਜਉ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਾ ਜੋ ਦੇਿਹ ਸੁ ਖਾਉ ॥ 
As You keep me, I remain; whatever You give I eat. 
ਿਜਉ ਤੂ ਚਲਾਵਿਹ ਿਤਉ ਚਲਾ ਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਉ  
As You lead me, I follow and recite Your sacred name from my 
mouth. 
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਮੇਲਿਹ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥੨॥ 
All glories rest with my Lord; my mind yearns to unite with Him. 



||2|| 
ਕੀਤਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸੋਈ ॥ 
Why should anyone praise the deeds of others; God does it 
and checks it? 
ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
The one who created me, abides in my mind; there is no other. 
ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਾਚੀ ਪਿਤ ਹੋਈ ॥੩॥ 
So praise that true Lord and you shall be honored. ||3|| 
ਪੰਿਡਤੁ ਪਿੜ ਨ ਪਹੁਚਈ ਬਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥ 
The scholar, reads, but does not reach the Lord;  
he is totally entangled in worldly affairs. 
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਦੁਇ ਸੰਗਮੇ ਖੁਿਧਆ ਜਮਕਾਲਾ ॥ 
He follows both virtue and vice, the devil of death is hungry for 
him. 
ਿਵਛੋੜਾ ਭਉ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥੪॥          
He, who is protected by the perfect Lord forgets the fear of 
separation. ||4|| 
ਿਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਿਤ ਪਵੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈ ॥    
Those who are honored in God’s court are perfect O brother. 
ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਿਤ ਹੈ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Pure is the intellect of the pure Lord. True is His greatness 
ਦੇਦੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਲੈ ਲੈ ਥਿਕ ਪਾਈ ॥੫॥ 
His gifts never run short; those who receive it get tired of 
receiving. ||5|| 
ਖਾਰ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਢੰਢੋਲੀਐ ਇਕੁ ਮਣੀਆ ਪਾਵੈ ॥ 
Searching the salty sea, one finds the pearl. 
ਦੁਇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਟੀ ਿਤਸੁ ਖਾਵੈ ॥ 
It looks beautiful for a few days; then it is eaten by the dirt. 
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਿਤ ਸੇਵੀਐ ਦੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ॥੬॥ 
If one serves the guru the ocean of truth, his gifts never run 
short. ||6|| 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਿਨ ਸੇ ਊਜਲੇ ਸਭ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ 
Those who please my God are pure; others filled with filth. 
ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀਐ ਪਾਰਸ ਸੰਿਗ ਭੀਜੈ ॥ 
The filthy becomes pure, when it touches philosopher’s stone. 
ਵੰਨੀ ਸਾਚੇ ਲਾਲ ਕੀ ਿਕਿਨ ਕੀਮਿਤ ਕੀਜੈ ॥੭॥ 
Who can estimate the value and color of the true jewel? ||7|| 
ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਤੀਰਿਥ ਨਹੀ ਦਾਨੇ ॥ 
It cannot be found by imitation or going to pilgrimage or giving 



awns. 
ਪੂਛਉ ਬੇਦ ਪੜੰਿਤਆ ਮੂਠੀ ਿਵਣੁ ਮਾਨੇ ॥ 
Ask those who read scriptures; without faith, the world is 
robbed. 
ਨਾਨਕ ਕੀਮਿਤ ਸੋ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਿਗਆਨੇ ॥੮॥੬॥ 
O Nanak, he who learns wisdom from the guru knows the 
value. ||8||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਮਨਮੁਖੁ ਲਹਿਰ ਘਰੁ ਤਿਜ ਿਵਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੇਰੈ ॥ 
The self-willed abandons his home in greed and 
 is ruined; then he spies on the homes of others. 
ਿਗਰ੍ਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਿਤਗੁਰੁ ਨ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਿਤ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ॥ 
Without surrendering to the guru, he loses home and  
faith and falls prey to the whirlpool of evil deeds. 
ਿਦਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪਿੜ ਥਾਕਾ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਹੋਇ ਵਧੇਰੈ ॥ 
He wanders all over and tired of reading scriptures, but his 
greed increases. 
ਕਾਚੀ ਿਪੰਡੀ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੋਰੈ ॥੧॥ 
His perishable body does not search guru’s teachings;  
he fills his belly like an animal. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵੈ ਸੰਿਨਆਸੀ ॥ 
O elder, this is the life of the detached from the world. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Those attuned to God through guru’s teachings  
dyed by God’s name are content. ||1||Pause|| 
ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਆ ਵਸਤਰ੍ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ  
He dyes his clothes with saffron dye; he wears and goes 
begging like a beggar. 
ਕਾਪੜ ਫਾਿਰ ਬਨਾਈ ਿਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ  
Tearing his robes, he makes a patched coat, and makes 
 the begging bag of worldly wealth. 
ਘਿਰ ਘਿਰ ਮਾਗੈ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੈ ਮਿਨ ਅੰਧੈ ਪਿਤ ਹਾਰੀ ॥ 
He begs house to house and preaches the world;  
he is spiritually blind and loses his honor. 
ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੨॥ 
He is deluded by doubt; he does not contemplate 
 guru’s teachings and loses his life in a gamble. ||2|| 
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ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਨ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਿਰ ਪੂਅਰ ਤਾਪੈ ॥ 



The inner fire does no extinguish without the guru; the fire still 
burns outside. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵੀ ਿਕਉ ਕਿਰ ਚੀਨਿਸ ਆਪੈ ॥ 
Without serving the guru, worship is not possible; 
 how can one search his soul any other way. 
ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਨਰਕ ਿਨਵਾਸੀ ਅੰਤਿਰ ਆਤਮ ਜਾਪੈ ॥ 
Slandering others, one goes to hell. God abides inside. 
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਭਰਿਮ ਿਵਗੂਚਿਹ ਿਕਉ ਮਲੁ ਧੋਪੈ ਪਾਪੈ ॥੩॥ 
He goes on pilgrimage to sixty-eight shrines. He is ruined by 
doubt.  
How can he wash the filth of sins? ||3|| 
ਛਾਣੀ ਖਾਕੁ ਿਬਭੂਤ ਚੜਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ॥ 
He sifts the ashes and applies to the body; but the worldly 
wealth robs him. 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਤੇ ਛੋਹੈ  
He does not see God inside or out; if I say the truth, he gets 
angry. 
ਪਾਠੁ ਪੜੈ ਮੁਿਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੈ ਿਨਗੁਰੇ ਕੀ ਮਿਤ ਓਹੈ  
He reads the scriptures, but tells lies; that is the thinking of a 
guru less. 
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਉ ਸੋਹੈ ॥੪॥ 
How can he find peace without reciting God;  
how will he look good without God’s name? ||4|| 
ਮੰੂਡੁ ਮੁਡਾਇ ਜਟਾ ਿਸਖ ਬਾਧੀ ਮੋਿਨ ਰਹੈ ਅਿਭਮਾਨਾ  
Some shave their heads; some keep their hair braided,  
while some keep silent, but all filled with egotistic pride. 
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦਹ ਿਦਸ ਧਾਵੈ ਿਬਨੁ ਰਤ ਆਤਮ ਿਗਆਨਾ ॥ 
Their minds waver and wander in ten directions 
 without being dyed with divine wisdom; 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਛੋਿਡ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਪੀਵੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੇਵਾਨਾ ॥ 
Intoxicated by worldly wealth; he drinks poison instead of 
nectar. 
ਿਕਰਤੁ ਨ ਿਮਟਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਪਸੂਆ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥੫॥ 
Past actions do not leave; without obeying God’s command, 
he is like an animal. ||5|| 
ਹਾਥ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਮਿਨ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ॥ 
With bowl in hand, wearing his patched coat, great desires 
well up in his mind. 
ਇਸਤਰ੍ੀ ਤਿਜ ਕਿਰ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 



Abandoning his wife, he is troubled by sex and puts his mind 
to other’s wives. 
ਿਸਖ ਕਰੇ ਕਿਰ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ 
He preaches, but does not follow guru’s teachings. He is lost 
in useless deeds. 
ਅੰਤਿਰ ਿਬਖੁ ਬਾਹਿਰ ਿਨਭਰਾਤੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥੬॥ 
Filled with poison, he is quiet outside. The devil of death will 
humiliate him. ||6|| 
ਸੋ ਸੰਿਨਆਸੀ ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
He, who serves the guru is a renounce and eliminates ego. 
ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰਈ ਅਿਚੰਤੁ ਿਮਲੈ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
He does not ask for clothes or food; whatever he gets accepts 
it happily. 
ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਿਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਤਾਮਸੁ ਨਾਿਮ ਜਲਾਏ ॥ 
He does not speak empty words; he gathers the wealth 
 of tolerance, and burns away his anger with God’s name. 
ਧਨੁ ਿਗਰਹੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ਜੋਗੀ ਿਜ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੭॥ 
He is a blessed householder, a renounce and a Yogi,  
who focuses his mind on Lord’s feet. ||7|| 
ਆਸ ਿਨਰਾਸ ਰਹੈ ਸੰਿਨਆਸੀ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Amidst hope, the renounce remains unmoved by hope; 
he remains lovingly focused on one Lord. 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਤਾ ਸਾਿਤ ਆਵੈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ॥ 
He drinks the sublime essence of the Lord and  
finds peace and remains absorbed in trance. 
ਮਨੂਆ ਨ ਡੋਲੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਿਜ ਰਹਾਏ ॥ 
His mind does not waver; the guru-willed understands. 
 He restrains his mind from wandering. 
ਿਗਰ੍ਹੁ ਸਰੀਰੁ ਗੁਰਮਤੀ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੮॥ 
He searches his body through guru’s teachings 
 and obtains the treasure of God’s name. ||8|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਸਰੇਸਟ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva are sacred, imbued with and 
reciting God’s name. 
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ ਜੰਤਾ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ  
The sources of creation, speech, the heavens and  
the underworld, all beings are infused with Your light. 
ਸਿਭ ਸੁਖ ਮੁਕਿਤ ਨਾਮ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 
Enshrining in the mind and singing God’s name  



with love attains eternal peace and salvation. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਨਹੀ ਛੂਟਿਸ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਤਰੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੯॥੭॥ 
Without God’s name no one is saved O Nanak;  
swim across the world ocean through truth. ||9||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੰਜੋਿਗ ਉਪਾਏ ਰਕਤੁ ਿਬੰਦੁ ਿਮਿਲ ਿਪੰਡੁ ਕਰੇ ॥ 
Through the union of mother and father, the fetus is formed.  
The egg and sperm join together to make the body. 
ਅੰਤਿਰ ਗਰਭ ਉਰਿਧ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਰੇ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ॥੧॥ 
Inside the womb, he worships God with love and God bestows 
the gift. ||1|| 
ਸੰਸਾਰੁ ਭਵਜਲੁ ਿਕਉ ਤਰੈ ॥ 
How can he cross over the terrifying world-ocean? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਅਫਿਰਓ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰੁ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The guru-willed obtains the name of formless God and  
the unbearable load of sins is removed. ||1||Pause|| 
ਤੇ ਗੁਣ ਿਵਸਿਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ਿਕਆ ਕਰਉ ਹਰੇ ॥ 
I have forgotten Your virtues; I am insane and a sinner- what 
can I do now? 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲੁ ਸਭੈ ਿਸਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਦਾਿਤ ਸਮਾਿਰ ਕਰੇ ॥੨॥ 
You are the kind giver to all. You give gifts and take care of all. 
||2|| 
ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਿਗ ਜਨਿਮਆ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਧਰੇ ॥ 
One is born with four treasures of life. But he lives in worldly 
wealth. 
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ਲਾਗੀ ਭੂਖ ਮਾਇਆ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਮੋਿਹ ਖਰੇ ॥੩॥ 
He is hungry for worldly wealth and robbed of the treasure of 
liberation. ||3|| 
ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਇਤ ਉਤ ਢੂਢਤ ਥਾਿਕ ਪਰੇ ॥ 
He does not look hard; he looks here and there then gets tired. 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਿਵਆਪੇ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਕਰੇ ॥੪॥ 
Bothered by lust, anger and ego, he falls in love with false 
relations. ||4|| 
ਖਾਵੈ ਭੋਗੈ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਦੇਖੈ ਪਿਹਿਰ ਿਦਖਾਵੈ ਕਾਲ ਘਰੇ ॥ 
He eats and enjoys, listens and watches, and dresses 
 up to show off in this house of death. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਕਾਲੁ ਟਰੇ ॥੫॥ 
Without guru’s teachings, he cannot recognize him; 



 death does not spare without God’s name. ||5|| 
ਜੇਤਾ ਮੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਭੂਲੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਛੀਿਨ ਖਰੇ ॥ 
The more attachment and ego delude and confuse him,  
the more he cries, “mine, mine!” and more he loses. 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਬਨਸੈ ਸਹਸੈ ਸਹਸਾ ਿਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵੈ ਮੁਿਖ ਧੂਿਰ ਪਰੇ ॥੬॥ 
His body and wealth are lost and he is torn by worry and 
doubt;  
in the end, he regrets when the dust falls in his mouth. ||6|| 
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਜੋਬਨੁ ਤਨੁ ਿਖਿਸਆ ਕਫੁ ਕੰਠੁ ਿਬਰੂਧੋ ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਢਰੇ ॥ 
He grows old, his body and youth waste away and his throat 
is plugged with mucous; water flows from his eyes. 
ਚਰਣ ਰਹੇ ਕਰ ਕੰਪਣ ਲਾਗੇ ਸਾਕਤ ਰਾਮੁ ਨ ਿਰਦੈ ਹਰੇ ॥੭॥ 
His feet fail him, his hands shake; the faithless  
does not enshrine God in his heart. ||7||     
ਸੁਰਿਤ ਗਈ ਕਾਲੀ ਹੂ ਧਉਲੇ ਿਕਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ਰਿਖਓ ਘਰੇ ॥ 
His intellect fails him, hair turns white, and no one wants to 
keep him at home. 
ਿਬਸਰਤ ਨਾਮ ਐਸੇ ਦੋਖ ਲਾਗਿਹ ਜਮੁ ਮਾਿਰ ਸਮਾਰੇ ਨਰਿਕ ਖਰੇ ॥੮॥    
Forgetting God’s name gives such pains and the devil  
of death kills him and takes to hell. ||8|| 
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੋ ਲੇਖੁ ਨ ਿਮਟਈ ਜਨਿਮ ਮਰੈ ਕਾ ਕਉ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥ 
The record of previous life does not erase;  
who do you blame for your birth and death? 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਬਾਿਦ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਮਰਣਾ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਜਨਮੁ ਜਰੇ ॥੯॥ 
Without the guru, birth and death is useless; without guru’s 
 teachings one will keep taking birth and death. 
ਖੁਸੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਿਵਕਾਰ ਕਰੇ ॥ 
The pleasures enjoyed in happiness bring pain; acting in 
corruption is useless. 
ਨਾਮੁ ਿਬਸਾਿਰ ਲੋਿਭ ਮੂਲੁ ਖੋਇਓ ਿਸਿਰ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਡੰਡੁ ਪਰੇ ॥੧੦॥ 
Forgetting God’s name, one loses the origin in greed.  
The stick of the justice of destiny strikes over the head. ||10|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਜਾ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ 
The guru-willed whom God blesses, sings God’s praises. 
ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਗ ਮਿਹ ਗੁਰ ਗੋਿਵੰਦ ਹਰੇ ॥੧੧॥ 
Those beings are pure, perfect and infinite; in this world, they 
are 
 the embodiment of the guru, the Lord of the universe. ||11|| 
ਹਿਰ ਿਸਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥ 



Recite God through guru’s teachings O God- willed; enjoy 
devotee’s company. 
ਹਿਰ ਜਨ ਗੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ਦੁਆਰੈ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹਰੇ ॥੧੨॥੮॥ 
God’s servant is in charge at guru’s abode. 
 Nanak begs for the dust of his feet. ||12||8|| 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ 
Maaroo, Kaafee, First Mahalla, Second House: 
ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਡੰੁਮਣੀ ਿਕਤੀ ਿਮਤਰ੍ ਕਰੇਉ ॥ 
Come on O double minded; who are you friends with? 
ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਿਕਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥ 
The soul-bride separated from her Lord; how can she feel 
comfortable? ||1|| 
ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਿਪਰ ਨਾਿਲ ॥ 
My mind is imbued to the love of my Husband Lord. 
ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਿਹਕ ਭੋਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am devoted and praise You; be kind for a moment! 
||1||Pause|| 
ਪੇਈਅੜੈ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਿਕਉ ਜਾਉ ॥ 
I am a rejected bride in my parents’ home; how can I go to my 
in-laws? 
ਮੈ ਗਿਲ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਝੂਿਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥ 
I am full of faults; I will die worrying without my beloved Lord. 
||2|| 
ਪੇਈਅੜੈ ਿਪਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ॥ 
If I care for my beloved in parents home; I will live happily with 
my in-laws. 
ਸੁਿਖ ਸਵੰਿਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ 
The happy soul-brides sleep in peace; they found the virtuous 
Husband Lord. ||3|| 
ਲੇਫੁ ਿਨਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅਿੰਗ ਬਣਾਇ ॥ 
Their blankets and mattresses are made of silk, so are the 
clothes they wear. 
ਿਪਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਡੁਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥੪॥ 
The impure soul-brides rejected by the Lord; spend their lives 
in pain. ||4|| 
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ਿਕਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡੜੇ ਿਕਤੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥ 



I have tasted many flavors and made many disguises; 
ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥ 
Without my Husband Lord, my youth is slipping away 
uselessly; I am separated from Him and cry in pain. ||5|| 
ਸਚੇ ਸੰਦਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥ 
I have heard the true Lord’s message through guru’s 
teachings. 
ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਪਆਿਰ ॥੬॥ 
Truthful sit in true company lovingly by God’s grace. ||6|| 
ਿਗਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥ 
The divine person wears the eye lashes of truth and the Lord 
sees it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥੭॥ 
The guru-willed realize God eliminating ego and pride. ||7|| 
ਤਉ ਭਾਵਿਨ ਤਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਿਕਤੀਆਹ ॥ 
Those who please You are like You; there are many like me 
also. 
ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਿਤਨ ਸਚੈ ਰਤੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥ 
O Nanak, those imbued with true Lord’s love do not separate; 
||8||1||9|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਜਾਈਆ ਨਾ ਸੇ ਸਸੁੜੀਆਹ ॥ 
Neither the sisters, nor the sisters-in-law, nor the mother-in-
law, shall remain. 
ਸਚਾ ਸਾਕੁ ਨ ਤੁਟਈ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹੀਆਹ ॥੧॥ 
The true relation does not break when the guru unites with the 
beloved. ||1|| 
ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I praise my guru forever. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਏਤਾ ਭਿਵ ਥਕੀ ਗੁਿਰ ਿਪਰੁ ਮੇਿਲਮੁ ਿਦਤਮੁ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I wandered allover without the guru. The guru  
united me with my beloved Lord. ||1||Pause|| 
ਫੁਫੀ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆ ਦੇਰ ਜੇਠਾਨੜੀਆਹ ॥ 
Aunts, uncles, grandparents and sisters-in-law; 
ਆਵਿਨ ਵੰਞਿਨ ਨਾ ਰਹਿਨ ਪੂਰ ਭਰੇ ਪਹੀਆਹ ॥੨॥ 
They come and go; no one stays forever; all go like boat loads. 
||2|| 
ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਮਾਣੀਆ ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨ ਮਾਉ ॥ 
Uncles, aunts, brothers, mother or father, do not remain. 



ਸਾਥ ਲਡੇ ਿਤਨ ਨਾਠੀਆ ਭੀੜ ਘਣੀ ਦਰੀਆਉ ॥੩॥ 
Friend who used to sit and enjoy ran away when the trouble 
arose. ||3|| 
ਸਾਚਉ ਰੰਿਗ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਤੁ ॥ 
O sister-friends, my Husband Lord is dyed in the color of truth. 
ਸਿਚ ਿਵਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਿਗ ਰਵੰਤੁ ॥੪॥ 
One who is truly dyed with love; never separates. ||4|| 
ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਚੰਗੀਆ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 
All seasons are good, when you are in love with the true Lord. 
ਸਾ ਧਨ ਕੰਤੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸੁਿਖ ਸੁਤੀ ਿਨਿਸ ਡੇਹੁ ॥੫॥ 
That soul-bride, who knows her Husband Lord, sleeps in 
peace forever. ||5|| 
ਪਤਿਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ ਵੰਞਹੁ ਧਰ੍ੁਿਕ ਿਵਲਾਿੜ ॥ 
At the dock the ferryman announces, “O travelers, hurry and 
cross over.” 
ਪਾਿਰ ਪਵੰਦੜੇ ਿਡਠੁ ਮੈ ਸਿਤਗੁਰ ਬੋਿਹਿਥ ਚਾਿੜ ॥੬॥ 
I have seen them crossing over on the boat of the true guru. 
||6|| 
ਿਹਕਨੀ ਲਿਦਆ ਿਹਿਕ ਲਿਦ ਗਏ ਿਹਿਕ ਭਾਰੇ ਭਰ ਨਾਿਲ ॥ 
Some are getting on board and some are already there;  
some are weighed down with their loads. 
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਸੇ ਸਚੇ ਪਰ੍ਭ ਨਾਿਲ ॥੭॥ 
Those who deal in truth, remain with their true Lord. ||7|| 
ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਅਹ ਬੁਰਾ ਨ ਿਦਸੈ ਕੋਇ ॥ 
I am not good; I see no one bad. 
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੇ ਜੇਹੜਾ ਸੋਇ ॥੮॥੨॥੧੦॥ 
O Nanak, he who eliminates ego becomes like the true Lord. 
||8||2||10|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਸਆਣਾ ॥ 
I do not know if anyone is stupid or intelligent. 
ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥ 
Imbued with God’s love, I recite God’s name forever. ||1|| 
ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥ 
O elder, I am a fool but I praise God’s name. 
ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
You are the Creator wise and all-knowing. 
 I will go across reciting Your name. ||1||Pause|| 
ਮੂਰਖੁ ਿਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਜੋਿਤ ਦੁਇ ਨਾਉ  



Foolish and wise are same; they have the same soul but two 
different names. 
ਮੂਰਖਾ ਿਸਿਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਿਜ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥ 
Those who do not believe in God’s name are the real fools. 
||2|| 
ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
God’s name is talked about at guru’s refuge but it does not 
sink in without the guru. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਤਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 
It enshrines in the mind by guru’s grace; then devotees enjoy 
forever. ||3|| 
ਰਾਜੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਮਾਲੰ ਜੋਬਨੁ ਤੇ ਜੂਆਰੀ ॥ 
Power, pleasure, beauty, wealth, youth and the gamblers; 
ਹੁਕਮੀ ਬਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲਿਹ ਚਉਪਿੜ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥ 
They play under God’s command; the play is same all the 
time. ||4|| 
ਜਿਗ ਚਤੁਰੁ ਿਸਆਣਾ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 
The wise and clever world is deluded by doubt;  
he reads scriptures and called a scholar. 
ਨਾਉ ਿਵਸਾਰਿਹ ਬੇਦੁ ਸਮਾਲਿਹ ਿਬਖੁ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥ 
They recite scriptures not God’s name.  
They are lost. Those who call them scholars are also lost. ||5|| 
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ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ ਬਾਗਾ ਪਿਹਰਿਹ ਕਜਲੁ ਝਰੈ ॥ 
He is like the crop in baron land, tree on the river bank, 
 or the white clothes sprinkled with dirt. 
ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਤਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਿਬ ਜਰੈ ॥੬॥ 
This world is the house of desire; whoever enters is burnt by 
self- pride. ||6|| 
ਰਯਿਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾ ਸਬਾਏ ਦੁਹੁ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਜਾਸੀ  
Where are the kings and their subjects? Those deluded by 
doubt perished? 
ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉੜੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਿਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥ 
Says Nanak, the ladder of the guru will take to divinity forever. 
||7||3||11|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਪਦੀ  
Maaroo, Third Mahalla, Fifth House, eight stanzas: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 



ਿਜਸ ਨੋ ਪਰ੍ੇਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
One, who enshrines love in the mind; 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Through guru’s teachings intuitively; 
ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਿਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ 
He only knows the pain; what does anyone else know about 
the cure? ||1|| 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
He unites in His Union. 
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
He inspires us with His love. 
ਪਰ੍ੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Whoever You bless; he only knows the essence of love. 
||1||Pause|| 
ਿਦਬ ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Far sightedness wells up and doubt disappears. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 
By guru’s grace, he obtains the supreme status. 
ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਿਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ 
He who contemplates guru’s teachings and finds the way is a 
Yogi. ||2|| 
ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਿਪਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥ 
By good destiny, the soul-bride is united with her Husband 
Lord. 
ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਚਹੁ ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਵੈ ॥ 
Following the guru’s teachings, she eradicates her evil-will. 
ਰੰਗ ਿਸਉ ਿਨਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ 
She is the beloved of her husband Lord and enjoys with him 
forever. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Other than the guru, there is no other doctor. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥ 
He is the formless God. 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਿਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥ 
Meeting with the guru, evil is conquered, and divine wisdom 
wells up. ||4|| 
ਏਹੁ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥ 
Whoever God inspires to the reality through guru’s teachings; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 



The guru-willed eliminates greed and hunger. 
ਆਪਣ ਲੀਆ ਿਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥ 
Nothing happens by own effort; all happens by God’s grace. 
||5|| 
ਅਗਮ ਿਨਗਮੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
The true guru has revealed the essence of scriptures. 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਿਰ ਆਇਆ ॥ 
By his grace, he came to his home. 
ਅੰਜਨ ਮਾਿਹ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥ 
Whoever You bless realizes God in the midst of worldly 
wealth; ||6|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥ 
The guru-willed realizes the reality. 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥ 
He eradicates ego. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥ 
Without the guru, everything you do is useless; check it out? 
||7|| 
ਇਿਕ ਭਰ੍ਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ 
Some are deluded by doubt; they are filled with ego. 
ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
Some guru-willed eliminate ego. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਿਰ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥ 
Attuned to God’s love through guru’s teachings become 
detached.  
Others ignorant are deluded by doubt. ||8|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
The individuals who do not obtain God’s name; 
ਮਨਮੁਿਖ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Are self-willed wasting away their life. 
ਅਗੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝ ੈਗੁਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥ 
No one is your friend in the next world; realize it through guru’s 
teachings. ||9|| 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
God’s sacred name is the bestowal of happiness. 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥ 
He is realized through guru’s teachings in all four ages. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਵਿਹ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥ 
Whoever You give receives it; Nanak  



says by contemplating the truth. ||10||1|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Maaroo, Fifth Mahalla, Third House, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 
Wandering through many different lives, I took birth as a 
human now. ||1|| 
ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਿਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥ 
O ignorant, you are enticed by the bland taste. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਸੰਿਗ ਬਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰੈ ਿਬਿਖਆ ਿਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The nectar abides with you, but you are entangled in ill deeds. 
||1||Pause|| 
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਬਨਜਿਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰੁ ਲਾਿਦ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥ 
You come to trade in gems and jewels but you have loaded 
the salty soil. ||2|| 
ਿਜਹ ਘਰ ਮਿਹ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਬਸਨਾ ਸੋ ਘਰੁ ਚੀਿਤ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥ 
The home where you have to live; you do not remember that 
house; ||3|| 
ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥ 
You do not sing praises of Him, who is immovable,  
indestructible, the giver of peace. ||4|| 
ਜਹਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨੁ ਿਵਸਾਿਰਓ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥੫॥ 
You forgot the place where you have to go;  
never thought of it even for a moment. ||5|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਿਗਰ੍ਹ ਦੇਿਖ ਸਮਗਰ੍ੀ ਇਸ ਹੀ ਮਿਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥ 
Seeing children, spouse and household, you are entangled in 
them. ||6|| 
ਿਜਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਿਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥ 
As God guides so are they linked and so are the deeds they 
do. ||7|| 
ਜਉ ਭਇਓ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥ 
When He becomes kind then one joins the company 
 of devotees O Nanak; then he recites God. ||8||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਕਿਰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਰਾਿਖ ਲੀਨੋ ਭਇਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ 
By His grace He protects me in devotee’s company. 
ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰੈ ਿਮਸਟ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ ॥੧॥  



My tongue says God’s name with sweet deep love. ||1|| 
ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕੋ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 
He is the place of rest for my mind; 
ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
He the inner-knower is my beloved, friend, companion and 
relative. ||1||Pause|| 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਿਜਿਨ ਉਪਾਇਓ ਸਰਿਣ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਗਹੀ ॥ 
He created the world-ocean; I seek the sanctuary of that God. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਪਰ੍ਭੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮਕੰਕਰੁ ਿਕਛੁ ਨ ਕਹੀ ॥੨॥ 
By guru’s grace, I worship God; the devil of death does not say 
anything. ||2|| 
ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਿਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤ ਿਰਦਾ ਭੰਡਾਰੁ  
Salvation obtains at His door; He is the treasure in the hearts 
of the saints. 
ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਸੁਜਾਣੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 
The all-knowing God shows the true way of life; He is our 
savior forever. ||3|| 
ਦੂਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ ਿਬਨਸਿਹ ਿਜਸੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥ 
Pain, suffering and troubles are eradicated, when the Lord 
abides in the mind. 
ਿਮਰਤੁ ਨਰਕੁ ਅਸਥਾਨ ਿਬਖੜੇ ਿਬਖੁ ਨ ਪੋਹੈ ਤਾਿਹ ॥੪॥ 
Death, hell and the horrible place of sins and pain do not 
bother him. ||4|| 
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਨਵ ਿਨਿਧ ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਪਰਵਾਹ  
Wealth, mysticism and priceless treasures are His. He 
bestows the nectar. 
ਆਿਦ ਅੰਤੇ ਮਿਧ ਪੂਰਨ ਊਚ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥੫॥ 
He is from the beginning, middle and end.  
He is sacred permanent and unfathomable. ||5|| 
ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਦੇਵ ਮੁਿਨ ਜਨ ਬੇਦ ਕਰਿਹ ਉਚਾਰੁ ॥ 
The mystics, seekers, gods, sages and the Vedas speak of 
Him. 
ਿਸਮਿਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੰੁਚਿਹ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੬॥ 
Reciting the Lord obtains happiness and contentment. He is 
endless. ||6|| 
ਅਿਨਕ ਪਰ੍ਾਛਤ ਿਮਟਿਹ ਿਖਨ ਮਿਹ ਿਰਦੈ ਜਿਪ ਭਗਵਾਨ ॥ 
Reciting God lovingly in the mind eliminates all sins in a 
moment. 
ਪਾਵਨਾ ਤੇ ਮਹਾ ਪਾਵਨ ਕੋਿਟ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥੭॥ 



Reciting Him makes one purest of the pure and is blessed  
with the merits of millions of donations and cleansing baths. 
||7|| 
ਬਲ ਬੁਿਧ ਸੁਿਧ ਪਰਾਣ ਸਰਬਸੁ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰਾਿਸ ॥ 
God is power, intellect, life, wealth, and everything for the 
saints. 
ਿਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਿਨਮਖ ਮਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੮॥੨॥ 
May I never forget Him from my mind, this is Nanak’s prayer. 
||8||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਸਸਿਤਰ੍  ਤੀਖਿਣ ਕਾਿਟ ਡਾਿਰਓ ਮਿਨ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸੁ ॥ 
The sharp tool cuts down the tree, but it does not feel anger in 
the mind. 
ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਿਰਓ ਿਤਲੁ ਨ ਦੀਨੋ ਦੋਸੁ ॥੧॥ 
It serves the purpose of the cutter and does not blame him at 
all. ||1|| 
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਿਨਤ ਨੀਿਤ ॥ 
O my mind, recite God continuously. 
ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਿਕਰ੍ਪਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਸੁਿਨ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰੀਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
The saints listen to the name of kind Lord of the universe 
intuitively. ||1||Pause|| 
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ਚਰਣ ਤਲੈ ਉਗਾਿਹ ਬੈਿਸਓ ਸਰ੍ਮੁ ਨ ਰਿਹਓ ਸਰੀਿਰ ॥ 
He puts the witness down and sits. He does not have strength 
anymore. 
ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਿਵਆਪੈ ਿਖਨਿਹ ਉਤਿਰਓ ਤੀਿਰ ॥੨॥ 
The great ocean does not bother him; he went across 
instantly. ||2|| 
ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਲੇਪਨ ਿਤਸੁ ਸੰਗੇ ਨਹੀ ਪਰ੍ੀਿਤ ॥ 
He does not love sandalwood, fragrance, and camphor-paste 
etc. 
ਿਬਸਟਾ ਮੂਤਰ੍  ਖੋਿਦ ਿਤਲੁ ਿਤਲੁ ਮਿਨ ਨ ਮਨੀ ਿਬਪਰੀਿਤ ॥੩॥ 
He digs out filth bit by bit; he does not like the bad deeds. ||3|| 
ਊਚ ਨੀਚ ਿਬਕਾਰ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਸੰਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਤਰ੍ ॥ 
High and low, bad and good and all other comforts available to 
him; 
ਿਮਤਰ੍  ਸਤਰ੍ੁ ਨ ਕਛੂ ਜਾਨੈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਮਤ ॥੪॥ 
He does not differentiate between friend and foe; all are same 
to him. ||4|| 



ਕਿਰ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਪਰ੍ਚੰਡ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਅੰਧਕਾਰ ਿਬਨਾਸ  
He is enlightened with beaming light and the darkness 
eliminated. 
ਪਿਵਤਰ੍  ਅਪਿਵਤਰ੍ਹ ਿਕਰਣ ਲਾਗੇ ਮਿਨ ਨ ਭਇਓ ਿਬਖਾਦੁ ॥੫॥ 
He became sacred touched by sacred ray. He does not hate 
anyone. ||5|| 
ਸੀਤ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਚਿਲਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ ॥ 
The cool and fragrant wind gently blows at all places alike. 
ਜਹਾ ਸਾ ਿਕਛੁ ਤਹਾ ਲਾਿਗਓ ਿਤਲੁ ਨ ਸੰਕਾ ਮਾਨ ॥੬॥ 
He touches everywhere. He does not have any doubt or pride. 
||6|| 
ਸੁਭਾਇ ਅਭਾਇ ਜੁ ਿਨਕਿਟ ਆਵੈ ਸੀਤੁ ਤਾ ਕਾ ਜਾਇ ॥ 
Good or bad, whoever comes close to fire - his cold is 
eliminated. 
ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥ 
He does not differentiate between him and others intuitively 
forever. ||7|| 
ਚਰਣ ਸਰਣ ਸਨਾਥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਲਾਲ  
His mind is imbued with the love of the lotus feet of the Lord. 
ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਿਨਤ ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਪਰ੍ਭ ਿਕਰਪਾਲ ॥੮॥੩॥ 
O Nanak; sing praises of the kind and merciful God forever. 
||8||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ  
Maaroo, Fifth Mahalla, Fourth House, Ashtapadees: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਿਨ ਪਰ੍ਭ ਜੀਉ ਅੰਤਿਰ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥ 
Moonlight lights up the yard; God’s name enlightens the 
inside. ||1|| 
ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥ 
Recite God’s name; reciting God is sacred. ||2|| 
ਿਤਆਗਨਾ ਿਤਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੋਭੁ ਿਤਆਗਨਾ ॥੩॥ 
Renounce lust, anger and greed. Renouncing them is good. 
||3|| 
ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥੪॥ 
Beg for God’s praises from the guru. Begging God’s praises is 
sacred. ||4|| 
ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਹ ਜਾਗਨਾ ॥੫॥ 
Stay awake singing God’s praises. Singing God’s praises is 



sacred. ||5|| 
ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ॥੬॥ 
Touch, guru’s feet. Touching guru’s feet attaches the mind to 
guru’s feet. ||6|| 
ਇਹ ਿਬਿਧ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਿਕ ਭਾਗਨਾ ॥੭॥ 
Those with good luck obtain the above mentioned. ||7|| 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥ 
Says Nanak, he who obtains God’s refuge; everything is good 
for him. ||8||1||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸਰ੍ਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Please come to my home and speak God’s praises. 
||1||Pause|| 
ਤੁਧੁ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹਿਰ ਜਸੁ ਤੁਮ ਸੰਿਗ ਗਾਵਨਾ ॥੧॥ 
Your coming rejuvenates my mind and body. I sing God’s 
praises with you. ||1|| 
ਸੰਤ ਿਕਰ੍ਪਾ ਤੇ ਿਹਰਦੈ ਵਾਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਿਮਟਾਵਨਾ ॥੨॥ 
By saint’s grace, God abides in my  
mind and eliminates the love of duality. ||2|| 
ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁਿਧ ਪਰਗਾਸੈ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਖ ਤਜਾਵਨਾ ॥੩॥ 
By devotee’s kindness the intellect is enlightened  
and pain and evil-mindedness are eradicated. ||3|| 
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਗਰਿਭ ਨ ਪਾਵਨਾ ॥੪॥ 
Seeing them, makes sacred and getting in the womb for birth 
eliminates. ||4|| 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਨਾ ॥੫॥ 
By Your grace I obtain priceless treasures, wealth and mystic 
power. ||5|| 
ਸੰਤ ਿਬਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ ॥੬॥ 
I have no other place but the saints. I do not feel like going 
anywhere else. ||6|| 
ਮੋਿਹ ਿਨਰਗੁਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖ ੈਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥ 
I am unworthy; no one gives me refuge. But I am merged with 
the saints||7||. 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਚਲਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥ 
Says Nanak, the guru showed me the way reciting God in the 
mind. ||8||2||5|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 



ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਿਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜਿਪ ਸਦ ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Fruitful is the life of one who hears and recites God’s name. 
||1||Pause| 
ਪੀਵਨਾ ਿਜਤੁ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅਿੰਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥੧॥ 
Drink that which satisfies the mind; that is God’s sacred name. 
||1|| 
ਖਾਵਨਾ ਿਜਤੁ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤੋਿਖ ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਤੀਵਨਾ ॥੨॥ 
Eat that which eliminates hunger, makes content and fulfills. 
||2|| 
ਪੈਨਣਾ ਰਖੁ ਪਿਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਫਿਰ ਨਾਗੇ ਨਹੀ ਥੀਵਨਾ ॥੩॥ 
Wear Godly clothes which protect honor and never be naked 
again. ||3|| 
ਭੋਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਲੀਵਨਾ ॥੪॥ 
Enjoy God’s love in your mind in devotee’s company lovingly. 
||4|| 
ਿਬਨੁ ਤਾਗੇ ਿਬਨੁ ਸੂਈ ਆਨੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਸੰਿਗ ਸੀਵਨਾ ॥੫॥ 
Sew your mind without thread and needle but with God’s 
worship. ||5|| 
ਮਾਿਤਆ ਹਿਰ ਰਸ ਮਿਹ ਰਾਤੇ ਿਤਸੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਕਬਹੂ ਅਉਖੀਵਨਾ ॥੬॥ 
Imbued and intoxicated with God’s love never suffers pain. ||6|| 
ਿਮਿਲਓ ਿਤਸੁ ਸਰਬ ਿਨਧਾਨਾ ਪਰ੍ਿਭ ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਜਸੁ ਦੀਵਨਾ ॥੭॥ 
One is blessed with all treasures, when God blesses him. ||7|| 
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣ ਸੰਤ ਧੋਇ ਪੀਵਨਾ ॥੮॥੩॥੬॥ 
O Nanak, serving the saints brings peace;  
I wash saint’s feet and drink the water. ||8||3||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਅੰਜੁਲੀਆ  
Maaroo, Fifth Mahalla, Eighth House, Anjulees ~ With Hands 
Cupped In Prayer: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਿਜਸੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਬਹੁਤੁ ਿਤਸੈ ਿਗਰ੍ਿਹ ਿਚੰਤਾ ॥ 
He, who has lot of wealth has lot of worry; 
ਿਜਸੁ ਿਗਰ੍ਿਹ ਥੋਰੀ ਸੁ ਿਫਰੈ ਭਰ੍ਮੰਤਾ ॥ 
He, who has less, wanders for more. 
ਦੁਹੂ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ ॥੧॥ 
He, who is free of both; is content; ||1|| 
ਿਗਰ੍ਹ ਰਾਜ ਮਿਹ ਨਰਕੁ ਉਦਾਸ ਕਰੋਧਾ ॥ 
Householders, kings, renounce and angry; all go to hell. 
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਬੇਦ ਪਾਠ ਸਿਭ ਸੋਧਾ ॥ 



Those who study and recite the Vedas in so many ways; 
ਦੇਹੀ ਮਿਹ ਜੋ ਰਹੈ ਅਿਲਪਤਾ ਿਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲੀਐ ॥੨॥ 
One, who is merged within himself; his efforts are fulfilling. ||2|| 
ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਭਰਿਮ ਿਵਗੂਤਾ ॥ 
He sleeps even when he is awake; he is robbed by doubt. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈਐ ਮੀਤਾ ॥ 
Without the guru, liberation is not obtained O friend. 
ਸਾਧਸੰਿਗ ਤੁਟਿਹ ਹਉ ਬੰਧਨ ਏਕੋ ਏਕੁ ਿਨਹਾਲੀਐ ॥੩॥ 
In devotee’s company the bonds and ego depart 
 and one becomes content reciting God. ||3|| 
ਕਰਮ ਕਰੈ ਤ ਬੰਧਾ ਨਹ ਕਰੈ ਤ ਿਨੰਦਾ ॥ 
Doing deeds, one is tied in bonds; but if he does not, he is 
slandered. 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਨੁ ਿਵਆਿਪਆ ਿਚੰਦਾ ॥ 
Intoxicated with emotional attachment, the mind is afflicted 
with anxiety. 
ਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਸਮ ਜਾਣੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਾਮੁ ਿਹਆਲੀਐ ॥੪॥ 
One who sees pleasure and pain alike by guru’s grace; sees 
God in all. ||4|| 
ਸੰਸਾਰੈ ਮਿਹ ਸਹਸਾ ਿਬਆਪੈ ॥ 
The world is bothered by doubt. 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀ ਜਾਪੈ ॥ 
He does not know the imperceptible unspoken speech of the 
Lord. 
ਿਜਸਿਹ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਓਹੁ ਬਾਲਕ ਵਾਗੀ ਪਾਲੀਐ ॥੫॥ 
Whom He guides, understands it; He looks after him like a 
child. ||5|| 
ਛੋਿਡ ਬਹੈ ਤਉ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ॥ 
He may try to abandon but cannot; 
ਜਉ ਸੰਚੈ ਤਉ ਭਉ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
If he collects then he is worried in the mind; 
ਇਸ ਹੀ ਮਿਹ ਿਜਸ ਕੀ ਪਿਤ ਰਾਖੈ ਿਤਸੁ ਸਾਧੂ ਚਉਰੁ ਢਾਲੀਐ ॥੬॥ 
Among all this if God bestows honor; devotees wave fan over 
his head. ||6|| 
ਜੋ ਸੂਰਾ ਿਤਸ ਹੀ ਹੋਇ ਮਰਣਾ ॥ 
Only the brave can die. 
ਜੋ ਭਾਗੈ ਿਤਸੁ ਜੋਨੀ ਿਫਰਣਾ ॥ 
One who runs away will wander in different lifes. 
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਬੁਿਝ ਹੁਕਮੈ ਦੁਰਮਿਤ ਜਾਲੀਐ ॥੭॥ 



Whatever happens, accept it good. Obeying God’s command 
burns ill will. ||7|| 
ਿਜਤੁ ਿਜਤੁ ਲਾਵਿਹ ਿਤਤੁ ਿਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 
Whatever He makes us, that we do; 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੇ ਜਚਨਾ ॥ 
He  creates and watches over His creation. 
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਤੂ ਦੇਿਹ ਤ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥੮॥੧॥੭॥ 
O Nanak’s perfect bestowal of happiness;  
I recite Your name by your grace. ||8||1||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Maaroo, Fifth Mahalla: 
ਿਬਰਖੈ ਹੇਿਠ ਸਿਭ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥ 
Under the tree, all beings have gathered. 
ਇਿਕ ਤਤੇ ਇਿਕ ਬੋਲਿਨ ਿਮਠੇ ॥ 
Some are hot-headed and some speak sweet. 
ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਿਠ ਚਲੇ ਿਜਉ ਿਜਉ ਅਉਧ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥ 
Like the sun rise and sunset, they get up and go as the life 
passes away. ||1|| 
ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥ 
Those who committed sins are sure to be ruined. 
ਅਜਰਾਈਿਲ ਫੜੇ ਫਿੜ ਕੁਠੇ ॥ 
The devil of death catches and tortures them. 
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ਦੋਜਿਕ ਪਾਏ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥ 
The Creator sends them to hell and the shopkeeper wants the 
account paid. ||2|| 
ਸੰਿਗ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥ 
No brothers or sisters can go with them. 
ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਿਡ ਵਞੇਸਾ ॥ 
Leaving behind their property, youth and wealth, they go; 
ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਿਤਲ ਪੀੜੇ ਿਜਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥ 
They do not know the kind and compassionate Lord; 
 they shall be crushed like sesame seeds in the oil-press. ||3|| 
ਖੁਿਸ ਖੁਿਸ ਲੈਦਾ ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ॥ 
You happily, cheerfully steal the possessions of others; 
ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੈ ਨਾਿਲ ਖੁਦਾਈ ॥ 
God is with you, watching and listening to everything. 
ਦੁਨੀਆ ਲਿਬ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅੰਦਿਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਜਾਣੀਆ ॥੪॥ 
Driven by worldly greed he falls in the pit and cannot know the 
future. ||4|| 



ਜਿਮ ਜਿਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਿਫਿਰ ਜੰਮੈ ॥ 
He is born to die; dies and reborn again. 
ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਿਸ ਲੰਮੈ ॥ 
He suffers heavy punishment in faraway land. 
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥ 
The blind does not realize the Creator and suffers pain. ||5|| 
ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਠਾ ॥ 
Forgetting the Lord, he is ruined. 
ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਠ ਤੁਠਾ ॥ 
The worldly play is bad; it brings sadness and happiness. 
ਿਸਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੁ ਨ ਿਮਿਲਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥ 
He does not meet the saint, does not have faith or  
contentment; he wanders on his own. ||6|| 
ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਿਭ ਆਪੇ ॥ ਇਿਕ ਕਢੇ ਇਿਕ ਲਹਿਰ ਿਵਆਪੇ ॥ 
The Lord plays the play. He pulls some out and throws some 
into the waves. 
ਿਜਉ ਨਚਾਏ ਿਤਉ ਿਤਉ ਨਚਿਨ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਕਰਤ ਿਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥ 
We dance to His tune; everyone gets what he sows. ||7|| 
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਿਧਆਈ ॥ 
When God blesses, we recite His name. 
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਨਰਿਕ ਨ ਪਾਈ ॥ 
In the society of saints, one does not go to hell. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਿਨਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥ 
Please bless Nanak with the gift of sacred name; 
 that he always sings the songs of Your glory. ||8||2||8||12||20|| 
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧  
 Maaroo, Sohlay, First Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
It is true that there is God; there is no other. 
ਿਜਿਨ ਿਸਰਜੀ ਿਤਨ ਹੀ ਫੁਿਨ ਗੋਈ ॥ 
He, who creates, shall destroy in the end. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਣਾ ਤੁਮ ਿਸਉ ਿਕਆ ਮੁਕਰਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
Keep me as You please; what can I say? ||1|| 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਆਿਪ ਖਪਾਏ ॥ 
You create and destroy. 
ਆਪੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ 
You put them to their work. 



ਆਪੇ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮਾਰਿਗ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
You make us worthy by your will and put us on the right path. 
||2|| 
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ॥ 
You are all-wise and all-knowing. 
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਪਤੀਨਾ ॥ 
You faithfully created the creation. 
ਆਪੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
You are air, water and fire; You unite in Your union. ||3|| 
ਆਪੇ ਸਿਸ ਸੂਰਾ ਪੂਰੋ ਪੂਰਾ ॥ 
You are the moon, the sun; the  perfect of the perfect. 
ਆਪੇ ਿਗਆਿਨ ਿਧਆਿਨ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 
You are divine, You meditate, and You are the brave guru. 
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
The net of death cannot catch those who are lovingly attuned 
to true Lord. ||4|| 
ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ॥ 
You are the male and female. 
ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ॥ 
You are the chess-game and the player. 
ਆਪੇ ਿਪੜ ਬਾਧੀ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
You staged the play of worldly arena and You evaluate the 
players. ||5|| 
ਆਪੇ ਭਵਰੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਤਰਵਰੁ ॥ 
You are the bumble bee, the flower, the fruit and the tree. 
ਆਪੇ ਜਲੁ ਥਲੁ ਸਾਗਰੁ ਸਰਵਰੁ ॥ 
You are water, the desert, the ocean and the pool. 
ਆਪੇ ਮਛੁ ਕਛੁ ਕਰਣੀਕਰੁ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
You are the big fish, the tortoise, the cause of  
causes; Your form cannot be known. ||6|| 
ਆਪੇ ਿਦਨਸੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈਣੀ ॥ 
You are the day and the night. 
ਆਿਪ ਪਤੀਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥ 
You are pleased by guru’s discourse. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਅਨਾਹਿਦ ਅਨਿਦਨੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਬਦੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
You are from the beginning for a long time beyond limits and 
forever. 
 You are realized in the mind through guru’s teachings. ||7|| 
ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਅਨੂਪੁ ਅਮੋਲੋ ॥ 



You are the beautiful priceless jewel. 
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ ॥ 
You are the assessor and the perfect weighing person. 
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ਆਪੇ ਿਕਸ ਹੀ ਕਿਸ ਬਖਸੇ ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
You test and bless some. You give and take, O brother; ||8|| 
ਆਪੇ ਧਨਖੁ ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥ 
He is the bow He is the archer. 
ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਿਸਆਣਾ ॥ 
He is all-wise beautiful and all-knowing. 
ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
He is the speaker, the orator and the listener. He made 
everything. ||9|| 
ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤ ਜਾਤਾ ॥ 
Air is the guru, water is the father. 
ਉਦਰ ਸੰਜੋਗੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ॥ 
 Using air as a culture the life has been created  
by the reaction of water and earth 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
As the day and night begin and end; same way everyone  
in the world takes birth and dies. ||10|| 
ਆਪੇ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਜਾਲਾ ॥ 
You are the fish and the net. 
ਆਪੇ ਗਊ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
You are the cows and You the keeper. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਿਗ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਜੈਸੀ ਪਰ੍ਿਭ ਫੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Your Light burns in all beings of the world according to God’s 
order. ||11|| 
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥ 
You are the Yogi and You are the enjoyer. 
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ॥ 
You are the enjoyer; You are the supreme unitor. 
ਆਪੇ ਵੇਬਾਣੀ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਿਨਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
You are speechless, formless and fearless, absorbed in 
trance; ||12|| 
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਣੀ ॥ 
The sources of creation and speech are contained in You O 
Lord. 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ 



All that is seen; keeps coming and going; 
ਸੇਈ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
They are true bankers and traders, who realize God through 
the guru. ||13|| 
ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
The perfect guru teaches through his teachings. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ॥ 
The true Lord is filled with all powers. 
ਅਫਿਰਓ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਦਾ ਤੂ ਨਾ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
You are fulfilled and carefree forever. You do not have any 
greed. ||14|| 
ਕਾਲੁ ਿਬਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥ 
Birth and death are meaningless, for those; 
ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ ਅੰਤਿਰ ਮਾਨੇ ॥ 
Who enjoy the contentment through guru’s teachings? 
ਆਪੇ ਮੁਕਿਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਵਰਦਾਤਾ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਮਿਨ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
He is bestowal of liberation, satisfaction and blessings 
 to the devotees who love Him in their minds. ||15|| 
ਆਿਪ ਿਨਰਾਲਮੁ ਗੁਰ ਗਮ ਿਗਆਨਾ ॥ 
He is unique; He is realized through guru’s divine wisdom. 
ਜੋ ਦੀਸੈ ਤੁਝ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 
Whatever is seen shall merge in You. 
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਿਭਿਖਆ ਦਿਰ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥ 
Poor Nanak; begs for awns at your door. Bless him with Your 
name; ||16||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਧਉਲੁ ਅਕਾਸੰ ॥ 
He is the earth and the sky and their support. 
ਆਪੇ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸੰ ॥ 
He reveals His virtues on His own. 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
He is celibate, truthful and content; He is the doer of deeds. 
||1|| 
ਿਜਸੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ॥ 
He, who created the creation, creates and tests the quality and 
looks after. 
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਸਾਚੇ ਲੇਖੈ ॥ 
No one can erase the writing of the true Lord. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਹੇ ॥੨॥ 



He is the doer, the cause of causes; He bestows honor as 
well. ||2|| 
ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਿਚਤੁ ਚਾਲਿਹ ॥ 
The five thieves cause the fickle mind to waver. 
ਪਰ ਘਰ ਜੋਹਿਹ ਘਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲਿਹ ॥ 
It robs other’s homes, but does not search own; 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਤ ਜਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
The body crumbles into dust; he loses honor without guru’s 
teaching. ||3|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥ 
Learning from the guru, realizes the universe. 
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਮਨੈ ਿਸਉ ਲੂਝੈ ॥ 
He eliminates his desires and struggles with his mind. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ ਜੇਹੇ ਿਨਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
Those who serve You, become like You; The carefree  
God looks after them like his children. ||4|| 
ਆਪੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ 
You are in the heaven and the fish in the deep underworld. 
ਆਪੇ ਜੋਿਤ ਸਰੂਪੀ ਬਾਲਾ ॥ 
You are the embodiment of light and forever young. 
ਜਟਾ ਿਬਕਟ ਿਬਕਰਾਲ ਸਰੂਪੀ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਕਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
With matted hair, horrible or dreadful form; You have no form 
or feature. ||5|| 
ਬੇਦ ਕਤੇਬੀ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਤਾ ॥ 
The Vedas and the western scriptures do not know the 
mystery of God. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁਤ ਭਰ੍ਾਤਾ ॥ 
He has no mother, father, child or brother. 
ਸਗਲੇ ਸੈਲ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
You create and destroy the mountains; Your virtues cannot be 
explained. ||6|| 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਥਾਕੀ ਮੀਤ ਘਨੇਰੇ ॥ 
I have grown weary of making friends. 
ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥ 
No one can eliminate my sins. 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਭਨਾ ਿਸਿਰ ਭਾਇ ਿਮਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
God is the Lord of angels, mortals, yogis and all; 
 lovingly attuning to Him eliminates the fear. ||7|| 
ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਿਹ ॥ 



He puts them back on the path who have wandered estray. 
ਆਿਪ ਭੁਲਾਇ ਤੂਹੈ ਸਮਝਾਵਿਹ ॥ 
You misguide and guide them again. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਨਾਵਹੁ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
I see nothing without God’s name; I obtain salvation through 
God’s name. ||8|| 
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ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਕੇਲ ਕੇਦਾਰਾ ॥ 
You are said to be living at Ganges, the Jamunaa, Kaydar 
Naath, 
ਕਾਸੀ ਕਾਂਤੀ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ॥ 
Banaras, Kanchivaram, Puri, Dwaarkaa; 
ਗੰਗਾ ਸਾਗਰੁ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਅਠਸਿਠ ਅੰਿਕ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
The Ganges empties into the ocean. Trivaynee where the 
three rivers  
meet and the sixty-eight sacred shrines; are all merged in the 
Lord. ||9|| 
ਆਪੇ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
He is the mystic the seeker contemplates everything. 
ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਪੰਚਾ ਕਾਰੀ ॥ 
He is the King and the council. 
ਤਖਿਤ ਬਹੈ ਅਦਲੀ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
God sits on the throne and delivers justice;  
He eliminates doubt, duality and fear. ||10|| 
ਆਪੇ ਕਾਜੀ ਆਪੇ ਮੁਲਾ ॥ 
He is the Qazi; He is the Mullah. 
ਆਿਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਭੁਲਾ ॥ 
He is infallible; He never makes mistakes. 
ਆਪੇ ਿਮਹਰ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ਨਾ ਿਕਸੈ ਕੋ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
He is the bestowal of kindness and honor; He is no one’s 
enemy. ||11|| 
ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Whoever He blesses, bestows honor. 
ਸਭਸੈ ਦਾਤਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥ 
He is the giver of all; He does not have any greed. 
ਭਰਪੁਿਰ ਧਾਿਰ ਰਿਹਆ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਪਤੁ ਪਰ੍ਗਟੁ ਸਭ ਠਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
He is pure and hidden yet abides everywhere. ||12|| 
ਿਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰੈ ॥ 
How can I praise the inaccessible, infinite Lord? 



ਸਾਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਮੁਰਾਰੈ ॥ 
The true Creator Lord is the enemy of ego. 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲੈ ਮੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
He unites those whom He blesses and unites them in His 
union. ||13|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਦੁਆਰੈ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva stand at His door; 
ਊਭੇ ਸੇਵਿਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ 
They stand and serve the unseen, infinite Lord. 
ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਦਿਰ ਦੀਸੈ ਿਬਲਲਾਦੀ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Millions of others are seen crying there; I cannot count them. 
||14|| 
ਸਾਚੀ ਕੀਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
His sermon and praises are true. 
ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ॥ 
I can see no other in the Vedas and the Puraanas. 
ਪੰੂਜੀ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੈ ਧਰ ਹੋਰ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
Truth is my capital; I sing His praises. I have no other place to 
go. ||15|| 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਾਚਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥ 
God exists from beginning, from ages, now and will be; 
ਕਉਣੁ ਨ ਮੂਆ ਕਉਣੁ ਨ ਮਰਸੀ ॥ 
Who has not died? Who shall not die? 
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਦਿਰ ਦੇਖਹੁ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥ 
Poor Nanak offers this prayer; see Him in your mind focusing 
lovingly. ||16||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਿਤ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ॥ 
In duality and evil-mindedness, the soul-bride is blind and 
deaf. 
ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ॥ 
She wears the false dress of lust and anger. 
ਘਿਰ ਵਰੁ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਿਰ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
She does not know that her Husband Lord is inside;  
but she cannot sleep without him. ||1|| 
ਅੰਤਿਰ ਅਗਿਨ ਜਲੈ ਭੜਕਾਰੇ ॥ 
The flames of fire burn inside. 
ਮਨਮੁਖੁ ਤਕੇ ਕੰੁਡਾ ਚਾਰੇ ॥ 
The self-willed looks around in four directions. 



ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੇ ਹਾਿਥ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
Without serving the guru, happiness does not well up; honor is 
Lord’s hand. ||2|| 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
She eradicates lust, anger and ego; 
ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਿਦ ਸੰਘਾਰੇ ॥ 
She destroys the five thieves through guru’s teachings. 
ਿਗਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਿਸਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
She fights with her mind with a sword of divine  
wisdom and controls the desires of mind. ||3|| 
ਮਾ ਕੀ ਰਕਤੁ ਿਪਤਾ ਿਬਦੁ ਧਾਰਾ ॥ 
From the union of the mother’s egg and the father’s sperm; 
ਮੂਰਿਤ ਸੂਰਿਤ ਕਿਰ ਆਪਾਰਾ ॥ 
The face and beauty has been created by the grace of infinite 
Lord. 
ਜੋਿਤ ਦਾਿਤ ਜੇਤੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਠਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
All beings are Your blessing O Lord; You are omnipresent. ||4|| 
ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ॥ 
You created birth and death. 
ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਿਕਆ ਡਰਣਾ ॥ 
Why should anyone fear, if they understand You through the 
guru? 
ਤੂ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਖਿਹ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
You are kind and bestow your blessing; the pain and suffering 
depart. ||5|| 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਬੈਿਸ ਰਹੇ ਭਉ ਖਾਇਆ ॥ 
He, who sits at home, eats and digests love; 
ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਿਕ ਰਹਾਇਆ ॥ 
He controls the wandering mind and keeps in place. 
ਕਮਲ ਿਬਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
His heart-lotus blossoms in the greenry and overflowing  
Pools and the Lord of his soul supports him. ||6|| 
ਮਰਣੁ ਿਲਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਿਹ ਆਏ ॥ 
Death is written before birth. 
ਿਕਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ ॥ 
How can they remain here? They have to go to the world 
beyond. 
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੇ ਅਮਰਾ ਪੁਿਰ ਸੋ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
God is immortal, His abode is true. He bestows honor to those 



who go there. ||7|| 
ਆਿਪ ਉਪਾਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
He created the whole world. 
ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਿਤਿਨ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
He, who created them; puts them to work. 
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ਸਚੈ ਊਪਿਰ ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
I cannot see any other above God. God cannot be priced. ||8|| 
ਐਥੈ ਗੋਇਲੜਾ ਿਦਨ ਚਾਰੇ ॥ 
In this green pasture the mortal stays only a few days. 
ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਧੰੁਧੂਕਾਰੇ ॥ 
He plays around like mad. 
ਬਾਜੀ ਖੇਿਲ ਗਏ ਬਾਜੀਗਰ ਿਜਉ ਿਨਿਸ ਸੁਪਨੈ ਭਖਲਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
The jugglers staged their show and left, like people mumbling 
in a dream. ||9|| 
ਿਤਨ ਕਉ ਤਖਿਤ ਿਮਲੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
They are blessed with greatness at God’s court. 
ਿਨਰਭਉ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
Who enshrine the carefree God in the mind with love? 
ਖੰਡੀ ਬਰ੍ਹਮੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰੀਈ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
In the galaxies and solar systems, underworld, celestial  
realms and the universe, God sits in trance. ||10|| 
ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਤਖਤੁ ਸਚਾਵਾ ॥ 
True is the village, and true is the throne; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਿਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਾ ॥ 
The guru-willed meet Him and attain peace. 
ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਤਖਿਤ ਵਡਾਈ ਹਉਮੈ ਗਣਤ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Honor is obtained in true Lord’s court eliminating ego and 
calculations. ||11|| 
ਗਣਤ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਜੀਐ ॥ 
Calculating  and counting, the soul becomes anxious. 
ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਦੂਐ ਤੀਐ ॥ 
How can one find peace, through duality and three qualities? 
ਿਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
The bestowal formless Lord is pure; He is realized through the 
guru. ||12|| 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਿਵਰਲੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ॥ 
In all ages only a few guru-willed realize Him. 
ਸਾਚਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ 



He abides in the mind and realized dyeing the mind with His 
love. 
ਿਤਸ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਿਨ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Seeking His shelter, they find peace; filth does 
 not attach to the mind and body. ||13|| 
ਜੀਭ ਰਸਾਇਿਣ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ ॥ 
Their tongues recite Him imbued with His love. 
ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੰਗੀ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥ 
Those attuned to God have no concern or relation with anyone 
else. 
ਸਰ੍ਵਣ ਸਰ੍ੋਤ ਰਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Hearing guru’s sermon the ears get fulfilled and the soul 
merges with soul. ||14|| 
ਰਿਖ ਰਿਖ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪਉ ਧਰਣਾ ॥ 
One by one I place my feet on the ground. 
ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ 
Wherever I go, I see Your refuge. 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤੂਹੈ ਮਿਨ ਭਾਵਿਹ ਤੁਝ ਹੀ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
In pain and pleasure You appeal to me and I am in harmony 
with You. ||15|| 
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ॥ 
No one is a friend in the end. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
The guru-willed realize You by praising. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥ 
O Nanak; imbued with God’s name become detached 
 and sit in trance within themselves. ||16||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ ॥ 
From the beginning and throughout the ages, You are infinite 
and incomparable. 
ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ 
You are my primal, formless Lord and master. 
ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਵੀਚਾਰੀ ਸਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
I contemplate Him through Yoga way and see Him in trance. 
||1|| 
ਕੇਤਿੜਆ ਜੁਗ ਧੰੁਧੂਕਾਰੈ ॥ 
For many ages, there was pitch dark; 
ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ ॥ 



The Creator sat in trance. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਸਾਚੈ ਤਖਿਤ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
Reciting God’s name attains true greatness and honor in 
God’s court. ||2|| 
ਸਤਜੁਿਗ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
In the first Age of truth; truth and contentment filled the bodies. 
ਸਿਤ ਸਿਤ ਵਰਤੈ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 
Profound and unfathomable truth prevailed everywhere. 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਪਰਖੈ ਸਾਚੈ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
The true Lord appraises the truth and issues the true 
command. ||3|| 
ਸਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
The perfect guru is truthful and content. 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ ॥ 
He, who enshrines guru’s teaching in the mind, is brave. 
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚੁ ਿਨਵਾਸਾ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
Truthful abide in His court. God’s command prevails there. ||4|| 
ਸਤਜੁਿਗ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
In the age of truth, everyone spoke the truth. 
ਸਿਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ 
Truth prevailed. Everyone was truthful. 
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
God destroyed the self-willed’s, doubt, fear, 
 and became a friend with guru-willed. ||5|| 
ਤਰ੍ ੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਚੂਕੀ ॥ 
In the second Age of Traytaa; one power of faith was lost. 
ਤੀਿਨ ਚਰਣ ਇਕ ਦੁਿਬਧਾ ਸੂਕੀ ॥ 
Three feet remained; one dried through doubt. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੈ ਮਨਮੁਿਖ ਪਚੈ ਅਵਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
The guru-willed realized the truth; the self-willed lost in useless 
deeds. ||6|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਕਦੇ ਨ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥ 
The self-willed never wins in God’s court. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਕਉ ਅੰਤਰੁ ਰੀਝੈ ॥ 
Without guru’s teachings; how can he be happy inside? 
ਬਾਧੇ ਆਵਿਹ ਬਾਧੇ ਜਾਵਿਹ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
They come and go tied up; they do not understand anything. 
||7|| 
ਦਇਆ ਦੁਆਪੁਿਰ ਅਧੀ ਹੋਈ ॥ 



In the third Age of Dwaapur, kindness was cut in half. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ ॥ 
Only a very few guru-willed search; 
ਦੁਇ ਪਗ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਣੀਧਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੁ ਿਤਥਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
The faith puts two feet on the ground and the guru-willed live 
there. ||8|| 
ਰਾਜੇ ਧਰਮੁ ਕਰਿਹ ਪਰਥਾਏ ॥ 
The kings do justice there. 
ਆਸਾ ਬੰਧੇ ਦਾਨੁ ਕਰਾਏ ॥ 
Enticed by desire they give awns. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
Salvation is not obtained without God’s name; many got tired 
of doing deeds. ||9|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰ ਮੁਕਿਤ ਮੰਗਾਹੀ ॥ 
Practicing religious rituals they seek liberation; 
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ॥ 
The treasure of liberation comes from praising God through 
guru’s teaching. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਪਰਪੰਚੁ ਕਿਰ ਭਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
Without guru’s teaching, salvation is not obtained;  
practicing hypocrisy, they wander around confused. ||10|| 
ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨ ਜਾਈ ॥ 
Love and attachment to worldly wealth cannot be abandoned. 
ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ 
Those who practice truth are freed. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Dyed by God’s worship day and night they realize and follow 
God’s will. ||11|| 
ਇਿਕ ਜਪ ਤਪ ਕਿਰ ਕਿਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਿਹ ॥ 
Some recite and practice self discipline then bathe at shrines. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਿਹ ॥ 
Whatever pleases You; they do. 
ਹਿਠ ਿਨਗਰ੍ਿਹ ਅਪਤੀਜੁ ਨ ਭੀਜੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਕਿਨ ਪਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Stubborn rituals without belief do not please God;  
without guru the God, no one obtains honor. ||12|| 
ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਿਹ ਇਕ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 
In today’s age, there is only one leg left. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਕਨੈ ਨ ਭਾਖੀ ॥ 



Without the perfect guru, no one has described it. 
ਮਨਮੁਿਖ ਕੂੜੁ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The self-willed deals in falsehood! Doubt does not vanish 
without guru. ||13|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਿਸਰੰਦਾ ॥ 
The carefree guru plays the music. 
ਨਾ ਜਮ ਕਾਿਣ ਨ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ ॥ 
There is no fear of devil of death or anyone to sing. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾ ਿਤਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Whoever pleases God becomes immortal; death does not 
bother him. ||14|| 
ਗੁਰ ਮਿਹ ਆਪੁ ਰਿਖਆ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 
The Creator abides in the guru. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋਿਟ ਅਸੰਖ ਉਧਾਰੇ ॥ 
Million of guru-willed attain salvation through him. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਿਨਰਭਉ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
God the life of the world is the giver of all beings.  
The carefree is not touched by filth. ||15|| 
ਸਗਲੇ ਜਾਚਿਹ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ ॥ 
Everyone begs from the guru the storekeeper. 
ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥ 
He is the formless, unknowable, infinite Lord. 
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪਰ੍ਭ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਸਾਚੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥ 
Nanak speaks the truth and begs from God 
 to bless him with truth by Your will. ||16||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Devotees are united with true Lord through guru’s teachings. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ॥ 
When it pleases Him, we intuitively merge with Him. 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸਿਰ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
The light of the transcendent Lord pervades the universe; 
 there is no other O brother. ||1|| 
ਿਜਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 
I am His servant; I serve Him. 
ਸਬਿਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ 
He the unknowable and mysterious; is realized through guru’s 
teaching. 
ਭਗਤਾ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬਖਿਸ ਲਏ ਵਿਡਆਈ ਹੇ ॥੨॥ 



The Creator is the supporter of His devotees.  
He blesses them with His greatness. ||2|| 
ਦੇਦੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਸਾਚੇ ॥ 
There is no shortage to His giving. 
ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਿਰ ਪਉਦੇ ਕਾਚੇ ॥ 
The false receive and then deny  having received. 
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਸਾਿਚ ਨ ਰੀਝਿਹ ਦੂਜੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
They do not know their origin, they are not pleased  
with truth and they wander in duality and doubt. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਿਗ ਰਹੇ ਿਦਨ ਰਾਤੀ ॥ 
The guru-willed remain awake day and night. 
ਸਾਚੇ ਕੀ ਿਲਵ ਗੁਰਮਿਤ ਜਾਤੀ ॥ 
Love of the true Lord is realized through guru’s teaching. 
ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਸੇ ਲੂਟੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਬਤੁ ਭਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
The self-willed remain asleep and are robbed. 
 The guru-willed are saved O brother. ||4|| 
ਕੂੜੇ ਆਵੈ ਕੂੜੇ ਜਾਵੈ ॥ 
The false come, the false go; 
ਕੂੜੇ ਰਾਤੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
Imbued with falsehood the false practice falsehood; 
ਸਬਿਦ ਿਮਲੇ ਸੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
Those imbued with guru’s teachings go to God’s court;  
the guru-willed focus their mind on God. ||5|| 
ਕੂਿੜ ਮੁਠੀ ਠਗੀ ਠਗਵਾੜੀ ॥ 
The false are cheated and robbed by the robbers. 
ਿਜਉ ਵਾੜੀ ਓਜਾਿੜ ਉਜਾੜੀ ॥ 
Like the garden in the wild is destroyed. 
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਿਕਛੁ ਸਾਿਦ ਨ ਲਾਗੈ ਹਿਰ ਿਬਸਿਰਐ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
Without God’s name, nothing tastes good;  
forgetting God they suffer pain. ||6|| 
ਭੋਜਨੁ ਸਾਚੁ ਿਮਲੈ ਆਘਾਈ ॥ 
Receiving the food of truth, one is satisfied. 
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸਾਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
True is the greatness of the jewel of God’s name. 
ਚੀਨੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
One who searches his soul realizes God. His soul merges with 
God. ||7|| 
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ਨਾਵਹੁ ਭੁਲੀ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ 



Forgetting God’s name she wanders hurt. 
ਬਹੁਤੁ ਿਸਆਣਪ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਏ ॥ 
Even great smartness does not dispel doubt. 
ਪਿਚ ਪਿਚ ਮੁਏ ਅਚੇਤ ਨ ਚੇਤਿਹ ਅਜਗਿਰ ਭਾਿਰ ਲਦਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
Unconsciously he does not remember God; 
 he dies in filth and carries a heavy load on the head. ||8|| 
ਿਬਨੁ ਬਾਦ ਿਬਰੋਧਿਹ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 
No one is free of conflict and rivalry. 
ਮੈ ਦੇਖਾਿਲਹੁ ਿਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
If someone can show me; I will admire him. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਿਪ ਿਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
Surrendering mind and body to God the life of the world; 
 he becomes friendly with God. ||9|| 
ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
No one knows the divine wisdom of God. 
ਜੇ ਕੋ ਵਡਾ ਕਹਾਇ ਵਡਾਈ ਖਾਵੈ ॥ 
Whoever calls himself great, will be eaten by his greatness. 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਤੋਿਟ ਨ ਦਾਤੀ ਸਗਲੀ ਿਤਨਿਹ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
There is no lack of gifts from God. He created all. ||10|| 
ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
Great is the greatness of the carefree Lord. 
ਆਿਪ ਉਪਾਏ ਦਾਨੁ ਸਮਾਹੇ ॥ 
He created all, and gives to all.   
ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਦੂਿਰ ਨਹੀ ਦਾਤਾ ਿਮਿਲਆ ਸਹਿਜ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
The bestowal God is not far away; he is realized intuitively by 
His grace. ||11|| 
ਇਿਕ ਸੋਗੀ ਇਿਕ ਰੋਿਗ ਿਵਆਪੇ ॥ 
Some are sad and some are sick with disease. 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ॥ 
It is all by God’s grace. 
ਭਗਿਤ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿਤ ਪੂਰੀ ਅਨਹਿਦ ਸਬਿਦ ਲਖਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Love of worship comes from guru’s teachings and the divine 
music plays. ||12|| 
ਇਿਕ ਨਾਗੇ ਭੂਖੇ ਭਵਿਹ ਭਵਾਏ ॥ 
Some wander and roam around hungry and naked. 
ਇਿਕ ਹਠੁ ਕਿਰ ਮਰਿਹ ਨ ਕੀਮਿਤ ਪਾਏ ॥ 
Some die acting stubborn, but do not know the value of God. 
ਗਿਤ ਅਿਵਗਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
They do not know the difference between good 



 and bad; it is realized through guru’s teachings. ||13|| 
ਇਿਕ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਿਹ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਵਿਹ ॥ 
Some bathe at sacred shrines and do not eat. 
ਇਿਕ ਅਗਿਨ ਜਲਾਵਿਹ ਦੇਹ ਖਪਾਵਿਹ ॥ 
Some torment their bodies in burning fire. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Salvation cannot be achieved without God’s name; there is no 
other way. ||14|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਛੋਡਿਹ ਉਝਿੜ ਜਾਈ ॥ 
Abandoning guru’s teaching, some wander in the wild. 
ਮਨਮੁਿਖ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਅਵਾਈ ॥ 
The self-willed wander uselessly; they do not recite God’s 
name. 
ਪਿਚ ਪਿਚ ਬੂਡਿਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਕੂਿੜ ਕਾਲੁ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
They earn filth and drown in filth; death is the enemy of false. 
||15|| 
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ॥ 
We come and go by His command. 
ਬੂਝੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 
One, who realizes His command; merges in the true Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਿਮਲੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥ 
O Nanak, he merges in God by his will; the guru-willed has 
earned it. ||16||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥Maaroo, First Mahalla: 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
He is the Creator Lord, the architect of destiny. 
ਿਜਿਨ ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਪਛਾਤਾ ॥ 
He came into existence on his own and knows it. 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
He is the guru and the devotee; He created the universe. ||1|| 
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਨਾਹੀ ਦੂਰੇ ॥ 
He is near not far away. 
ਬੂਝਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥ 
The guru-willed understand Him; they are perfect beings. 
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਾਹਾ ਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਏਹ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
Their company is beneficial; that is the greatness of guru’s 
congregation. ||2|| 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸੰਤ ਭਲੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੇ ॥ 
O God; Your saints are sacred in all ages. 



ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ ॥ 
They sing God’s praises with their tongue and enjoy it. 
ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਹ ਪਰਹਿਰ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਿਜਨ ਨਾਹੀ ਿਚੰਤ ਪਰਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
They praise God; it eliminates pain poverty and worries. ||3|| 
ਓਇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਹ ਨ ਸੂਤੇ ਦੀਸਿਹ ॥ 
They remain awake and do not appear sleepy. 
ਸੰਗਿਤ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਸਾਚੁ ਪਰੀਸਿਹ ॥ 
They serve the true Lord and attain salvation  
along with their congregation and dynasty. 
ਕਿਲਮਲ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਓਇ ਰਹਿਹ ਭਗਿਤ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
They are not stained by filth of sins; they are pure, 
 and remain absorbed in devotional worship. ||4|| 
ਬੂਝਹੁ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥ 
O humble servants of the Lord; understand guru’s teachings. 
ਏਹੁ ਜੋਬਨੁ ਸਾਸੁ ਹੈ ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ॥ 
This youth, breath and body shall pass away. 
ਆਜੁ ਕਾਿਲ ਮਿਰ ਜਾਈਐ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਿਪ ਿਰਦੈ ਿਧਆਈ ਹੇ ॥੫॥ 
O mortal, you will die today or tomorrow; recite God in your 
mind. ||5|| 
ਛੋਡਹੁ ਪਰ੍ਾਣੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ॥ 
O mortal, abandon falsehood and  worthless deeds. 
ਕੂੜੁ ਮਾਰੇ ਕਾਲੁ ਉਛਾਹਾੜਾ ॥ 
Death viciously kills the false; 
ਸਾਕਤ ਕੂਿੜ ਪਚਿਹ ਮਿਨ ਹਉਮੈ ਦੁਹੁ ਮਾਰਿਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
The faithless and false die in filth of ego; they die deluded by 
duality. ||6|| 
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ਛੋਿਡਹੁ ਿਨੰਦਾ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥ 
Give up slander and envy of others. 
ਪਿੜ ਪਿੜ ਦਝਿਹ ਸਾਿਤ ਨ ਆਈ ॥ 
Reading and studying, they burn, they do not find peace. 
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
Join true company and praise God’s name; God will help you. 
||7|| 
 ਛੋਡਹੁ ਕਾਮ ਕੋਰ੍ਧੁ ਬੁਿਰਆਈ ॥ 
Abandon lust, anger and wickedness. 
ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੋਡਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ॥ 
Abandon egotistic deeds and looking at other’s spouses. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਪਰਹੁ ਤਾ ਉਬਰਹੁ ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 



Join and be saved in guru’s refuge; this way the world ocean is 
crossed. ||8|| 
ਆਗੈ ਿਬਮਲ ਨਦੀ ਅਗਿਨ ਿਬਖੁ ਝੇਲਾ ॥ 
In the hereafter, you have to cross the filthy river and burning 
fire. 
ਿਤਥੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ਇਕੇਲਾ ॥ 
No one else will be there; your soul shall be all alone. 
ਭੜ ਭੜ ਅਗਿਨ ਸਾਗਰੁ ਦੇ ਲਹਰੀ ਪਿੜ ਦਝਿਹ ਮਨਮੁਖ ਤਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
The self-willed are destroyed in the rising waves in the ocean. 
||9|| 
ਗੁਰ ਪਿਹ ਮੁਕਿਤ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਾਣੈ ॥ 
Liberation comes from the guru by his will. 
ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
He, who obtains knows it. 
ਿਜਨ ਪਾਇਆ ਿਤਨ ਪੂਛਹੁ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
Ask one who has obtained it O brother. Serve the guru and 
earn it. ||10|| 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਉਰਿਝ ਮਰਿਹ ਬੇਕਾਰਾ ॥ 
Without the guru, he dies entangled in useless deeds. 
ਜਮੁ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥ 
The devil of death beats over the head and humiliates. 
ਬਾਧੇ ਮੁਕਿਤ ਨਾਹੀ ਨਰ ਿਨੰਦਕ ਡੂਬਿਹ ਿਨੰਦ ਪਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
The slanderers are tied and they drown slandering others.  
They cannot be saved. ||11|| 
ਬੋਲਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਹੁ ਅੰਦਿਰ ॥ 
Speak the truth and realize the Lord inside. 
ਦੂਿਰ ਨਾਹੀ ਦੇਖਹੁ ਕਿਰ ਨੰਦਿਰ ॥ 
He is not far away; look and see; 
ਿਬਘਨੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਇਉ ਭਵਜਲੁ ਪਾਿਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
No obstacle comes your way. The guru-willed 
 swim across terrifying world   ocean. ||12|| 
ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
God’s name dwells in the body. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
The Creator is immortal. 
ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਈ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸਬਿਦ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The soul does not die, or killed; God watches over. 
 He is realized through guru’s teachings by His grace. ||13|| 
ਓਹੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੈ ਨਾਹੀ ਅੰਿਧਆਰਾ ॥ 



He is pure, not blind. 
ਓਹੁ ਆਪੇ ਤਖਿਤ ਬਹੈ ਸਿਚਆਰਾ ॥ 
True Lord sits on His throne. 
ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਬੰਿਧ ਭਵਾਈਅਿਹ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਆਈ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
The faithless false engaged in deeds keep wandering; 
 they are born and dead again and again. ||14|| 
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿਤਗੁਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Guru’s servants are the love of the guru. 
ਓਇ ਬੈਸਿਹ ਤਖਿਤ ਸੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
The guru sits on the throne  and they contemplate His 
teachings. 
ਤਤੁ ਲਹਿਹ ਅੰਤਰਗਿਤ ਜਾਣਿਹ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
They realize the reality and know the state of their mind; 
 it is realized through devotee’s company. ||15|| 
ਆਿਪ ਤਰੈ ਜਨੁ ਿਪਤਰਾ ਤਾਰੇ ॥ 
He saves himself and his ancestors as well. 
ਸੰਗਿਤ ਮੁਕਿਤ ਸੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥ 
His companions are liberated and carry others across. 
ਨਾਨਕੁ ਿਤਸ ਕਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥ 
Nanak is the servant of the guru-willed attuned to God with 
love. ||16||6|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਬਾਰੈ ॥ 
For many ages, only darkness prevailed; 
ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ॥ 
The infinite God sat in trance. 
ਧੰੁਧੂਕਾਿਰ ਿਨਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਿਦ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ 
He sat unaffected in absolute darkness; the conflicting world 
did not exist. ||1|| 
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਿਤਨੈ ਵਰਤਾਏ ॥ 
Thirty-six ages passed like this. 
ਿਜਉ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਿਤਵੈ ਚਲਾਏ ॥ 
He causes all to happen by His will. 
ਿਤਸਿਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥ 
He has no rival. He is infinite and endless. ||2|| 
ਗੁਪਤੇ ਬੂਝਹੁ ਜੁਗ ਚਤੁਆਰੇ ॥ 
God is hidden throughout the four ages - know this well. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਰਤੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰੇ ॥ 
He pervades each and every heart and every belly. 



ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕਾ ਏਕੀ ਵਰਤੈ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੩॥ 
He prevails in all ages; he is realized through guru’s teachings. 
||3|| 
ਿਬੰਦੁ ਰਕਤੁ ਿਮਿਲ ਿਪੰਡੁ ਸਰੀਆ ॥ 
From the union of the sperm and  egg, the body was formed. 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਿਮਿਲ ਜੀਆ ॥ 
From the union of air, water and fire, the living being is 
created. 
ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥ 
He enjoys in His abode; rest is the entanglement 
 of attachment to worldly wealth. ||4|| 
ਗਰਭ ਕੰੁਡਲ ਮਿਹ ਉਰਧ ਿਧਆਨੀ ॥ 
Within mother’s womb, upside-down, the mortal recites God. 
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 
The inner-knower knows everything. 
ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਅੰਤਿਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥ 
With every breath, he recites God’s name when in the womb. 
||5|| 
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ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਿਗ ਆਇਆ ॥ 
He came into the world with four priceless treasures. 
ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥ 
The worldly power entered in his mind. 
ਏਕੁ ਿਵਸਾਰੇ ਤਾ ਿਪੜ ਹਾਰੇ ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥ 
He lost out by forgetting God; the blind forgot God’s name. ||6|| 
ਬਾਲਕੁ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ 
The child engages in his childish games. 
ਕਿਹ ਕਿਹ ਰੋਵਿਹ ਬਾਲੁ ਰੰਗੀਲਾ ॥ 
The loving child keeps talking and crying. 
ਿਜਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋ ਿਤਨ ਹੀ ਲੀਆ ਭੂਲਾ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥ 
The Lord who owns him took him back. They forgot to weep 
for God. ||7|| 
ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮਿਰ ਜਾਿਹ ਿਕ ਕੀਜੈ ॥ 
What can they do, if he dies in his youth? 
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਰੋਵੀਜੈ ॥ 
They cry saying him mine, mine! 
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਰੋਇ ਿਵਗੂਚਿਹ ਿਧਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥ 
They cry for the sake of wealth and are ruined; their living in 
world is useless. ||8|| 



ਕਾਲੀ ਹੂ ਫੁਿਨ ਧਉਲੇ ਆਏ ॥ 
Their black hair, turned grey; 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਗਥੁ ਗਇਆ ਗਵਾਏ ॥ 
Without God’s name, they lose their wealth and leave. 
ਦੁਰਮਿਤ ਅੰਧੁਲਾ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਾਸੈ ਮੂਠੇ ਰੋਇ ਪੂਕਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥ 
The evil-minded are blind - they are ruined and robbed and cry 
in pain. ||9|| 
ਆਪੁ ਵੀਚਾਿਰ ਨ ਰੋਵੈ ਕੋਈ ॥ 
One, who understands himself, does not cry. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
When he meets the true guru, he understands. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੂਲਿਹ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਿਨਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
Without the guru, the heavy door of the mind  
does not open; realization comes through guru’s teaching. 
||10|| 
ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ਦੇਹੀ ॥ 
The body grows old and falls apart. 
ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਅਿੰਤ ਸਨੇਹੀ ॥ 
Still, he does not recite God which will help in the end. 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਚਲੈ ਮੁਿਹ ਕਾਲੈ ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Forgetting God’s name he goes with a black face;  
the false is humiliated in God’s court. ||11|| 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਚਲੈ ਕੂਿੜਆਰੋ ॥ 
Forgetting God’s name the false departs. 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਪੜੈ ਿਸਿਰ ਛਾਰੋ ॥ 
While coming and going, dust falls on their heads. 
ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਿਸਿਰ ਮਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
She finds no place in in-law’s home. She ponders at her 
father’s home. ||12|| 
ਖਾਜੈ ਪੈਝੈ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ॥ 
She eats, dresses and plays; 
ਿਬਨੁ ਅਭ ਭਗਤੀ ਬਾਿਦ ਮਰੀਜੈ ॥ 
But without devotional worship of the Lord, she dies uselessly. 
ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
She does not distinguish between good and bad; when the  
devil of death kills her; she cannot do anything; ||13|| 
ਪਰਿਵਰਤੀ ਨਰਿਵਰਿਤ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He, who realizes and honors the customs of others; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਬਿਦ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ॥ 



He reaches the destiny through guru’s teaching. 
ਿਕਸ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਿਖ ਨ ਚਲੈ ਸਿਚ ਖਰਾ ਸਿਚਆਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
He never talks bad of others; truth is always truth. ||14|| 
ਸਾਚ ਿਬਨਾ ਦਿਰ ਿਸਝੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Without truth, no one wins in the court of the Lord. 
ਸਾਚ ਸਬਿਦ ਪੈਝੈ ਪਿਤ ਹੋਈ ॥ 
Through guru’s true teachings, one obtains honor. 
ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
He blesses those who eliminate ego and self-pride by His will; 
||15|| 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
One realizes His command through guru’s grace. 
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰ ਕੀ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
He realizes the process required in all ages. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਸਚੁ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥੭॥ 
O Nanak, recite God and swim across. God will carry you 
across. ||16||1||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਹਿਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥ 
I have no other friend like God; 
ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸੁਰਿਤ ਸਮੋਈ ॥ 
He gave me body and mind, and infused consciousness in me. 
ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥ 
He cherishes and cares for all beings; He is wise, all-knowing 
Lord. ||1|| 
ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿਪਆਰੇ ॥ 
Guru is the ocean and I am His beloved swan. 
ਸਾਗਰ ਮਿਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥ 
In the ocean, there are many jewels and rubies. 
ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥ 
Singing and dyeing your mind with God’s praises attains all 
pearls and gems. ||2|| 
ਹਿਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਿਧ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
The Lord is inaccessible, inscrutable, unfathomable and 
unattached. 
ਹਿਰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
The limits of God the guru the lord of the world cannot be 
found;  
ਸਿਤਗੁਰ ਮਿਤ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਿਲ ਲਏ ਰੰਿਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥ 



The bestowal bestows salvation through guru’s  
teaching and unites those dyed with His love. ||3|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ॥ 
Without the true guru, salvation cannot be achieved? 
ਓਹੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ 
He is eternal, for ages and a friend of God. 
ਦਰਗਹ ਮੁਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥ 
By His grace, He grants salvation in His court and forgives 
their sins. ||4|| 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਏ ॥ 
The true guru, the giver, grants liberation; 
ਸਿਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ 
Eradicates all diseases and blesses the taste of nectar. 
ਜਮੁ ਜਾਗਾਿਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਿਜਸੁ ਅਗਿਨ ਬੁਝੀ ਠਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥ 
Their fire eliminates and become soothed; death tax does not 
apply to them. ||5|| 
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰ੍ੀਿਤ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥ 
The body has developed a great love for the soul. 
ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੰੁਦਿਰ ਨਾਰੀ ॥ 
He is a Yogi, and she is a beautiful woman. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਿਬਨੋਦੀ ਉਿਠ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥ 
Day and night, he loves her but does not tell her on departure. 
||6|| 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰ੍ਭ ਛਾਜੈ ॥ 
God created the universe and decorated it. 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਜੈ ॥ 
He created air, water and fire. 
ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦੂਤ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥ 
The mind wavers in the company of evil. He gets what he 
earns. ||7|| 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥ 
Forgetting God’s name one suffers the pain of evil deeds. 
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਿਕਉ ਰਹੀਐ ॥ 
When the order to depart is issued, he has to go, cannot stay 
back? 
ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਿਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਿਜਉ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥ 
He falls in the pit of hell and suffers like a fish out of water. ||8|| 
ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥ 



The faithless goes through hell millions of times. 
ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥ 
He gets what he earns. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਿਕਰਿਤ ਬਾਧਾ ਗਰ੍ਿਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥ 
Without the guru, there is no liberation; he follows his deeds. 
||9|| 
ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਿਤ ਭੀੜੀ ॥ 
This path is very narrow, like the sharp edge of a sword. 
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਿਤਲ ਿਜਉ ਪੀੜੀ ॥ 
He is crushed like sesame seed in oil mill to check his 
account. 
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਕਲਤਰ੍ ਸੁਤ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਰਸ ਮੁਕਿਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
Mother, father, spouse and child - none is anyone’s friend 
 in the end. No one is freed without God’s love. ||10|| 
ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥ 
You may have many friends and companions in the world; 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 
But without the guru the transcendent Lord; no one is yours? 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਿਣ ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Serving the guru is the way to salvation by praising God 
forever. ||11|| 
ਕੂੜੁ ਛੋਿਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥ 
Abandon falsehood, and pursue the truth; 
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 
You obtain the fruits of your choice. 
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਿਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
There are only a few traders of true wealth;  
they make a deal and reap the reward. ||12|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥ 
They depart with priceless merchandise of God’s name. 
ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਮਹਲਹੁ ॥ 
Visualize Him and attain contentment. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਲਹਿਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
O guru-willed the perfect being, search you;  
this is how the all-knowing God is realized. . ||13|| 
ਪਰ੍ਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਿਤ ਕੋ ਪਾਵਿਹ ॥ 
God is endless; following guru’s teachings, some find Him. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਿਹ ॥ 
Through guru’s teaching; he guides his mind. 



ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਤ ਸਿਤ ਕਿਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Believe in guru’s sermon; this way you realize God. ||14|| 
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ॥ 
Naarad and Saraswati are Your servants. 
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥ 
Servants of the universe and the elders; 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਿਤ ਤੂ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
The universe is Yours; You are the Lord of all. You created all. 
||15|| 
ਇਿਕ ਦਿਰ ਸੇਵਿਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥ 
Some serve at Your door and their sufferings are dispelled. 
ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਛਡਾਏ ॥ 
They are honored in God’s court; the guru frees them. 
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਿਤਗੁਿਰ ਤੋੜੇ ਿਚਤੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਿਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੧੬॥ 
The guru breaks the bonds of ego and does not let the mind to 
be fickle. ||16|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਿਬਿਧ ਸਾਈ ॥ 
Meet the guru and follow his way. 
ਿਜਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 
By which you find God and not have to answer for your 
account. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥ 
Eliminate ego and serve the guru; servant Nanak 
 is drenched with God’s love. ||17||2||8|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
My God is the destroyer of demons. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
My beloved Lord is pervading each and every heart. 
ਨਾਲੇ ਅਲਖ ੁਨ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਲਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ 
The unseen Lord is totally unexplainable; the guru-willed write 
and say so. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਧੂ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
The guru-willed devotees seek Your sanctuary. 
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ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਿਭ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੀ ॥ 
O God; be kind and carry me across. 
ਅਗਿਨ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰੁ ਅਿਤ ਗਹਰਾ ਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥ 
The ocean is very deep, filled with fiery water; the guru carries 



us across. ||2|| 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ॥ 
The blind, self-willed does not understand; 
ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ਮਰਿਹ ਮਿਰ ਜਾਹੀ ॥ 
He comes and goes in life, dieing, and dieing again. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਨ ਿਮਟਈ ਜਮ ਦਿਰ ਅੰਧੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੩॥ 
Previously written fate does not erase; they are humiliated at 
death time. ||3|| 
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Some come and go, and do not find a home to stay. 
ਿਕਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਿਹ ॥ 
Bound by their past deeds they commit sins. 
ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥ 
The blind have no understanding and wisdom; 
 they are trapped and ruined by greed and ego. ||4|| 
ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 
Without her Husband Lord, what good are the soul-bride’s 
decorations? 
ਪਰ ਿਪਰ ਰਾਤੀ ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਾ ॥ 
She forgot her husband Lord and is in love with another’s 
husband. 
ਿਜਉ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਬਾਪੁ ਕੋ ਕਹੀਐ ਿਤਉ ਫੋਕਟ ਕਾਰ ਿਵਕਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥ 
As the son of a prostitute has no family name; so are his 
useless deeds. ||5|| 
ਪਰ੍ੇਤ ਿਪੰਜਰ ਮਿਹ ਦੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 
The ghost in the cage suffers all sorts of pain. 
ਨਰਿਕ ਪਚਿਹ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥ 
Those who are spiritually blind die in hell. 
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥ 
Those, who forgot God’s name; will have to pay 
 the remaining loan to the justice of destiny; ||6|| 
ਸੂਰਜੁ ਤਪੈ ਅਗਿਨ ਿਬਖੁ ਝਾਲਾ ॥ 
The scorching sun blazes with flames of poison. 
ਅਪਤੁ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਤਾਲਾ ॥ 
The self-willed animal demon is disgraced. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਰੋਗੁ ਬੁਰਾ ਬੁਿਰਆਰਾ ਹੇ ॥੭॥ 
Trapped by hope and desire, he practices falsehood;  
the sickness of doing bad deeds is also bad. ||7|| 
ਮਸਤਿਕ ਭਾਰੁ ਕਲਰ ਿਸਿਰ ਭਾਰਾ ॥ 



He carries the heavy load of sins on his forehead and head. 
ਿਕਉ ਕਿਰ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘਿਸ ਪਾਰਾ ॥ 
How can he cross the terrifying world-ocean? 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਨਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Boarding guru’s boat from the beginning and for  
ages reciting God’s name attains salvation. ||8|| 
ਪੁਤਰ੍  ਕਲਤਰ੍ ਜਿਗ ਹੇਤੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
The love of children and spouse is sweet in this world. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
The universe is attached to worldly wealth. 
ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਤੋੜੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥ 
The guru breaks the chains of death; the guru-willed realizes 
the reality. ||9|| 
ਕੂਿੜ ਮੁਠੀ ਚਾਲੈ ਬਹੁ ਰਾਹੀ ॥ 
Cheated by falsehood, they walk on many paths. 
ਮਨਮੁਖੁ ਦਾਝੈ ਪਿੜ ਪਿੜ ਭਾਹੀ ॥ 
The self-willed are destroyed by the heat of fire. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਵਡ ਦਾਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
The guru is the great giver of sacred name. 
 Reciting God’s name attains eternal peace. ||10|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
The amazing true guru teaches the truth. 
ਸਿਭ ਦੁਖ ਮੇਟੇ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥ 
Eliminates all sufferings and puts on the right path. 
ਕੰਡਾ ਪਾਇ ਨ ਗਡਈ ਮੂਲੇ ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
No thorn pinches the foot of one who has the guru as his 
protector. ||11|| 
ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲੈ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥ 
Dust to dust when the body disintegrates. 
ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਥਰੁ ਸੈਲੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥ 
The self-willed does not get wet like a stone. 
ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਨਰਿਕ ਸੁਰਿਗ ਅਵਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
He cries a lot; but keeps going to heaven and hell. ||12|| 
ਮਾਇਆ ਿਬਖੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਨਾਲੇ ॥ 
They live with the poisonous snake of worldly wealth. 
ਇਿਨ ਦੁਿਬਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ ॥ 
This duality has ruined many homes. 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨ ਉਪਜੈ ਭਗਿਤ ਰਤੇ ਪਤੀਆਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Without guru, love does not well up. 



 Imbued with devotional worship, the soul is satisfied. ||13|| 
ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਹੁ ਧਾਵਿਹ ॥ 
The faithless chase after wealth; 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Forgetting God’s name; how can they find peace? 
ਿਤਰ੍ ਹੁ ਗੁਣ ਅੰਤਿਰ ਖਪਿਹ ਖਪਾਵਿਹ ਨਾਹੀ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
They sink in three worldly qualities; cannot swim across this 
way; ||14|| 
ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਿਹ ਕੂਿੜਆਰਾ ॥ 
The false are called pigs and dogs. 
ਭਉਿਕ ਮਰਿਹ ਭਉ ਭਉ ਭਉ ਹਾਰਾ ॥ 
They bark to death; they bark and bark and howl in fear. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਝੂਠੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਿਹ ਦੁਰਮਿਤ ਦਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
False in mind and body practice falsehood; the evil-minded 
lose in God’s court. ||15|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਮਨੂਆ ਟੇਕੈ ॥ 
Meeting the true guru, the mind is stabilized. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇ ਸਰਿਣ ਪਰੇਕੈ ॥ 
In his refuge they obtain God’s name. 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਦੇਵੈ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦਰਗਹ ਿਪਆਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥ 
He bestows God’s priceless name. Singing  
God’s praise in God’s court is accepted with love. ||16|| 
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ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Recite God’s name in devotee’s refuge; 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
Salvation attains through guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਿਪ ਹਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੭॥੩॥੯॥ 
O Nanak; recite God in the mind; God will unite you with Him. 
||17||3||9||     
ਮਾਰ ੂਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਘਿਰ ਰਹੁ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ ॥ 
O childish ignorant mind; stay at home. 
ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਅੰਤਰਗਿਤ ਿਧਆਨੇ ॥ 
Recite God in the mind with love. 
ਲਾਲਚ ਛੋਿਡ ਰਚਹੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਇਉ ਪਾਵਹੁ ਮੁਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧॥ 
Renounce greed and create the infinite love. Obtain salvation 
this way; ||1|| 
ਿਜਸੁ ਿਬਸਿਰਐ ਜਮੁ ਜੋਹਿਣ ਲਾਗੈ ॥ 



Forgetting God; the devil of death starts robbing. 
ਸਿਭ ਸੁਖ ਜਾਿਹ ਦੁਖਾ ਫੁਿਨ ਆਗੈ ॥ 
All peace will be gone and you will suffer in pain in the world 
after. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜੀਅੜੇ ਏਹੁ ਪਰਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥ 
O guru-willed recite God’s name in the mind; this is the 
essence of all. ||2|| 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ॥ 
Recite God’s name and enjoy the sweet taste. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਸੁ ਅੰਤਿਰ ਡੀਠਾ ॥ 
The guru-willed find Godly taste inside. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਰਾਮ ਰਹਹੁ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਏਹੁ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੩॥ 
Get imbued with God’s love forever; this is  
the essence of meditation and self-discipline. ||3|| 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲਹੁ ॥ 
Recite God’s name through guru’s teachings. 
ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਹ ਇਹੁ ਰਸੁ ਟੋਲਹੁ ॥ 
This essence is found in devotee’s congregation. 
ਗੁਰਮਿਤ ਖੋਿਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥ 
Search your soul through guru’s teachings;  
you will never go through womb again. ||4|| 
ਸਚੁ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਹੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ॥ 
Bathe at the sacred shrine of truth and sing God’s praises. 
ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਵਹੁ ॥ 
Contemplating God with love realizes the reality. 
ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਹਿਰ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹੇ ॥੫॥ 
In the end the devil of death cannot rob those who say God 
with love. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਾਤਾ ਵਡ ਦਾਣਾ ॥ 
The guru the bestowal is very wise. 
ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਿਦ ਸਮਾਣਾ ॥ 
Those with truth inside merge with truth. 
ਿਜਸ ਕਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਿਤਸੁ ਚੂਕਾ ਜਮ ਭੈ ਭਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥ 
One, whom the guru unites with him, gets rid of the fear of 
death. ||6|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਮਿਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ ॥ 
The body is formed combining five elements. 
ਿਤਸ ਮਿਹ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਲੈ ਚੀਨੀ ॥ 
God the jewel abides in it. 



ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥ 
The soul is God, God is soul; God is realized through guru’s 
teachings. ||7|| 
ਸਤ ਸੰਤੋਿਖ ਰਹਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ 
O brother; be truthful and content. 
ਿਖਮਾ ਗਹਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Be kind and stay at guru’s refuge. 
ਆਤਮੁ ਚੀਿਨ ਪਰਾਤਮੁ ਚੀਨਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਇਹੁ ਿਨਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Search your soul and find God; it is realized through guru’s 
company. ||8|| 
ਸਾਕਤ ਕੂੜ ਕਪਟ ਮਿਹ ਟੇਕਾ ॥ 
The faithless are stuck in falsehood and deceit. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਅਨੇਕਾ ॥ 
Day and night, they slander others. 
ਿਬਨੁ ਿਸਮਰਨ ਆਵਿਹ ਫੁਿਨ ਜਾਵਿਹ ਗਰ੍ਭ ਜੋਨੀ ਨਰਕ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥ 
Without reciting God they come and go through the hell of 
mother’s womb. ||9|| 
ਸਾਕਤ ਜਮ ਕੀ ਕਾਿਣ ਨ ਚੂਕੈ ॥ 
The faithless cannot get rid of fear of death. 
ਜਮ ਕਾ ਡੰਡੁ ਨ ਕਬਹੂ ਮੂਕੈ ॥ 
The punishment of devil of death never ends; 
ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਲੀਜੈ ਿਸਿਰ ਅਫਿਰਓ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
They pay the dues of justice of destiny; they are loaded 
heavily. ||10|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਕਤੁ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਿਰਆ ॥ 
Tell me: without the guru, who the faithless has been saved? 
ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਭਵਜਿਲ ਪਿਰਆ ॥ 
Acting in ego he falls into the terrifying world-ocean. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Without the guru, no one is saved; one crosses over reciting 
God. ||11|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਿਤ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥ 
No one can erase guru’s blessings. 
ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ॥ 
The Lord carries across those whom He blesses. 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਮਿਨ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
The pains of birth and death do not touch those 
 who have the unlimited infinite God in the mind. ||12|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਭੂਲੇ ਆਵਹੁ ਜਾਵਹੁ ॥ 



Those who forget the guru come and go in reincarnation. 
ਜਨਿਮ ਮਰਹੁ ਫੁਿਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 
They are born, only to die and continue committing sins. 
ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਅਚੇਤ ਨ ਚੇਤਿਹ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਰਾਮੁ ਪੁਕਾਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The foolish faithless does not miss God innocently; he says 
God when hurt. ||13|| 
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ॥ 
Pleasure and pain are the earning of previous life. 
ਸੋ ਜਾਣੈ ਿਜਿਨ ਦਾਤੈ ਦੀਏ ॥ 
The giver, who blesses us with these, knows it. 
ਿਕਸ ਕਉ ਦੋਸੁ ਦੇਿਹ ਤੂ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਹੁ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Who can you blame O man; you reap the reward of your 
doing? ||14|| 
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ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ 
Practicing ego and false attachment, you came into the world. 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ॥ 
You are driven and bound by hope and desire. 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਕਆ ਲੇ ਚਾਲੇ ਿਬਖੁ ਲਾਦੇ ਛਾਰ ਿਬਕਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
You keep saying mine mine; you cannot take anything  
with you. You are going loaded with sins and dirt. ||15|| 
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ 
O brother; worship God; 
ਅਕਥੁ ਕਥਹੁ ਮਨੁ ਮਨਿਹ ਸਮਾਈ ॥ 
Speak the unspoken speech in the mind. 
ਉਿਠ ਚਲਤਾ ਠਾਿਕ ਰਖਹੁ ਘਿਰ ਅਪੁਨੈ ਦੁਖੁ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥ 
Control your wandering mind; God will eliminate your suffering. 
||16|| 
ਹਿਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਓਟ ਪਰਾਤੀ ॥ 
I seek the support of the perfect guru the God. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਲਵ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤੀ ॥ 
The guru-willed attuning to God with love realizes God. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਿਤ ਊਤਮ ਹਿਰ ਬਖਸੇ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੭॥੪॥੧੦॥ 
O Nanak, through God’s name the intellect improves; 
 God blesses and bestows salvation. ||17||4||10|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
O my guru, I came to your refuge. 
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਦਇਆਲੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 



You are the almighty kind Lord. 
ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਤੂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ਹੇ ॥੧॥ 
No one knows Your amazing plays; You are the perfect 
architect of destiny. ||1|| 
ਤੂ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਕਰਿਹ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ ॥ 
From the beginning of time, throughout the ages, You take 
care of all. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰੂਪੁ ਅਨੂਪੁ ਦਇਆਲਾ ॥ 
You the kind and beautiful Lord abide in each and every heart. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਿਹ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਤਾ ਹੇ ॥੨॥ 
As You wish, You cause all to follow; everyone acts according 
to Your command. ||2|| 
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਭਲੀ ਜਗਜੀਵਨ ॥ 
O life of the world, your kind light shines in all. 
ਸਿਭ ਘਟ ਭੋਗੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵਨ ॥ 
Everyone enjoys you and drinks your essence with love. 
ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਿਤਹੁ ਲੋਈ ਜਗਤ ਿਪਤ ਦਾਤਾ ਹੇ ॥੩॥ 
He gives and He takes in the whole universe;  
he is the mother and father of the world. ||3|| 
ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
He created the world and set the play in motion. 
ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥ 
He placed the soul in the body of air, water and fire. 
ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਸੋ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਹਾਤਾ ਹੇ ॥੪॥ 
The body has nine gates; the tenth gate remains hidden. ||4|| 
ਚਾਿਰ ਨਦੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰਾਲਾ ॥ 
There are four terrible rivers of fire. 
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸਬਿਦ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
Only a few guru-willed realize Him through guru’s unique 
teachings. 
ਸਾਕਤ ਦੁਰਮਿਤ ਡੂਬਿਹ ਦਾਝਿਹ ਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਹਿਰ ਿਲਵ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੫॥ 
The faithless are drowned and burnt through evil-mindedness.  
The guru saves those who are imbued with God’s love. ||5|| 
ਅਪੁ ਤੇਜੁ ਵਾਇ ਿਪਰ੍ਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥ 
You created water, fire, air, earth and the sky. 
ਿਤਨ ਮਿਹ ਪੰਚ ਤਤੁ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ॥ 
You created life combining the five elements. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸਬਿਦ ਰਹਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਤਿਜ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਭਰ੍ਾਤਾ ਹੇ ॥੬॥ 
They remain imbued with guru’s teaching  



eliminating worldly wealth and ego O brother. ||6|| 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਬਿਦ ਪਤੀਜੈ ॥ 
The mind drenched with guru’s teaching gets satisfaction. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਟੇਕ ਿਟਕੀਜੈ ॥ 
Without God’s name there is no place to rest. 
ਅੰਤਿਰ ਚੋਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਇਿਨ ਸਾਕਿਤ ਦੂਤੁ ਨ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੭॥ 
They are being robbed inside; the faithless do not know the 
devil of death. ||7|| 
ਦੰੁਦਰ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭੀਹਾਲੇ ॥ 
The scary messengers and ghosts make lot of noise. 
ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਕਰਿਹ ਬੇਤਾਲੇ ॥ 
These demons create lot of trouble. 
ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਬਨੁ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪਿਤ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Without realizing guru’s teaching he keeps coming 
 and going and loses his honor in the process. ||8|| 
ਕੂੜੁ ਕਲਰੁ ਤਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ 
The body of the false person is like a pile of salty dirt. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਿਤ ਤੇਰੀ ॥ 
Without God’s name; what honor you have? 
ਬਾਧੇ ਮੁਕਿਤ ਨਾਹੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਮਕੰਕਿਰ ਕਾਿਲ ਪਰਾਤਾ ਹੇ ॥੯॥ 
Tied this way they do not attain salvation even in 
 all four ages ; the thorn of devil of death hurts them. ||9|| 
ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧੇ ਿਮਲਿਹ ਸਜਾਈ ॥ 
Tied at death’s door, they are punished. 
ਿਤਸੁ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਤ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ 
Such a sinner does not obtain salvation. 
ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਜਉ ਕੰੁਡੀ ਮੀਨੁ ਪਰਾਤਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
He cries in pain, like the fish caught in the hook. ||10|| 
ਸਾਕਤੁ ਫਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 
The faithless alone is hanged. 
ਜਮ ਵਿਸ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 
The miserable blind person is controlled by the devil of death. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਸੂਝੈ ਆਜੁ ਕਾਿਲ ਪਿਚ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Without God’s name; salvation is not obtained; today or 
 tomorrow he is going to fall in the hands of death. ||11|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ॥ 
There is no friend without the guru. 
ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਾਖਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥ 
Here and hereafter, God is the savior. 



ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਇਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਿਮਲਾਤਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
He bestows God’s name by His grace and unites with him like 
water in water. ||12|| 
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ਭੂਲੇ ਿਸਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ॥ 
Guru guides the misguided followers. 
ਉਝਿੜ ਜਾਦੇ ਮਾਰਿਗ ਪਾਏ ॥ 
He puts them on the right path when they are going estray. 
ਿਤਸੁ ਗੁਰ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੰਿਗ ਸਖਾਤਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Serve the guru forever day and night; He is the  
destroyer of pain and he is your friend. ||13|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਕਆ ਪਰ੍ਾਣੀ ॥ 
O mortal; how can you worship the guru? 
ਬਰ੍ਹਮੈ ਇੰਿਦਰ੍  ਮਹੇਿਸ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
Even Brahma, Indra and Shiva did not know and could not do 
it.    
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਲਖੀਐ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਿਤਸਿਹ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Tell me, how can the virtues of the guru be known? 
 Whoever God blesses; realizes it. ||14|| 
ਅੰਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਦਰਸਨੁ ॥ 
One, with love in the mind visualizes God. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਸਉ ਪਰ੍ੀਿਤ ਸੁ ਪਰਸਨੁ ॥ 
By being in love with guru’s sermon intuitively; 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ਘਿਟ ਦੀਪਕੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
God’s pure soul abides everywhere; the guru-willed get 
enlightened. ||15|| 
ਭੋਜਨ ਿਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ॥ 
The food of spiritual wisdom is very sweet. 
ਿਜਿਨ ਚਾਿਖਆ ਿਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਡੀਠਾ ॥ 
Whoever tastes it visualizes God. 
ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਮਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਸਮਾਤਾ ਹੇ ॥੧੬॥ 
Visualizing God the renounce meets and merges with God 
eliminating desires. ||16|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਪਰਧਾਨਾ ॥ 
Those who serve the true guru are supreme. 
ਿਤਨ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 
They realize God in everbody. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਸੁ ਹਿਰ ਜਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਦੀਜੈ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁਰੁ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਤਾ ਹੇ 
॥੧੭॥੫॥੧੧॥ 



O Nanak; those who realize guru the God, sing  
God’s praises in devotee’s company. ||17||5||11|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥ 
The true Lord is the Creator of the universe. 
ਿਜਿਨ ਧਰ ਚਕਰ੍ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
He created the earth and other planets systematically in the 
universe. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸਾਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
He created the creation and looks after; true Lord is carefree. 
||1|| 
ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ॥ 
He created many species creeds and races. 
ਦੁਇ ਪੰਦੀ ਦੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥ 
There are two travelers and both walk on different paths. 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਵਣੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
Without the perfect guru salvation is not obtained. 
 Recite God’s name and reap the benefit. ||2|| 
ਪੜਿਹ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਿਬਿਧ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ 
The self-willed reads but does not know the way to follow. 
ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥ 
They do not realize God’s name and are lost in doubt. 
ਲੈ ਕੈ ਵਢੀ ਦੇਿਨ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਿਤ ਕਾ ਗਿਲ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
They take bribes and testify; doing evil deeds a chain of death 
ties in their neck. ||3|| 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍  ਪੜਿਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥ 
They read the scriptures; 
ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
They explain and debate, but do not know the reality. 
ਿਵਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਚ ਸੂਚੇ ਸਚੁ ਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
Without the perfect guru, reality is not obtained. 
 The pure and truthful walk on the path of truth; ||4|| 
ਸਭ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਆਖੈ ॥ 
They hear and tell others to praise God. 
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਸਚੁ ਪਰਾਖੈ ॥ 
He is the bestowal and appraises the truth. 
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭੁ ਅਪਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
The guru-willed, whom God blesses, praise Him through 
guru’s teaching. ||5|| 



ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਆਖੈ ਕੇਤੀ ਬਾਣੀ ॥ 
They listen to guru’s sermon and tell others. 
ਸੁਿਣ ਕਹੀਐ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
They listen and then tell others, but they do not know His 
limits. 
ਜਾ ਕਉ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੁਿਧ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
Whoever God guides; they only know the unexplainable story. 
||6|| 
ਜਨਮੇ ਕਉ ਵਾਜਿਹ ਵਾਧਾਏ ॥ 
At birth, the congratulations pour in; 
ਸੋਿਹਲੜੇ ਅਿਗਆਨੀ ਗਾਏ ॥ 
The ignorant sing songs of joy. 
ਜੋ ਜਨਮੈ ਿਤਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ 
Whoever is born has to die. They get what they earn. ||7|| 
ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਕੀਏ ॥ 
Union and separation are created by my God. 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਦੁਖਾ ਸੁਖ ਦੀਏ ॥ 
Creating the universe, He put pain and pleasure inside. 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਹੀ ਤੇ ਭਏ ਿਨਰਾਲੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੀਲੁ ਸਨਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
The guru-willed wear the amour of peace;  
they are not affected by pain or pleasure. ||8|| 
ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥ 
The good people trade in truth. 
ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
They purchase the true merchandise contemplating guru’s 
teaching. 
ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਿਜਸੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
One, who has the true priceless merchandise; 
 he enjoys it through guru’s true teaching. ||9|| 
ਕਾਚੀ ਸਉਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ ॥ 
Making false deal brings loss. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ॥ 
The guru-willed does a business which pleases God. 
ਪੰੂਜੀ ਸਾਬਤੁ ਰਾਿਸ ਸਲਾਮਿਤ ਚੂਕਾ ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
His merchandise and wealth are safe and sound. 
 The noose of death is cut from  his neck. ||10|| 
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sਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥ 
Everyone speaks as they please. 



ਮਨਮੁਖੁ ਦੂਜੈ ਬੋਿਲ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
The self-willed do not know any other way. 
ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਿਤ ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ ਆਇ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
The blind thinks blind and speaks blind; he suffers pain in 
coming and going. ||11|| 
ਦੁਖ ਮਿਹ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਮਿਹ ਮਰਣਾ ॥ 
In pain he is born and in pain he dies. 
ਦੂਖੁ ਨ ਿਮਟੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ 
His pain is not relieved without seeking the refuge of the guru. 
ਦੂਖੀ ਉਪਜੈ ਦੂਖੀ ਿਬਨਸੈ ਿਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਿਕਆ ਲੈ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Born in pain die in pain; what did he bring and what did he 
take? ||12|| 
ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਰਕਾਰਾ ॥ 
True deeds are done in guru’s guidance. 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਜਮ ਧਾਰਾ ॥ 
They do not come and go and they are not subject to the laws 
of death. 
ਡਾਲ ਛੋਿਡ ਤਤੁ ਮੂਲੁ ਪਰਾਤਾ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Leaving the branches he holds on to the trunk and is truly 
happy in the mind. ||13|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਲੋਗ ਨਹੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ॥ 
Death cannot kill God’s people. 
ਨਾ ਦੁਖੁ ਦੇਖਿਹ ਪੰਿਥ ਕਰਾਰੈ ॥ 
They do not see pain or a difficult path. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਪੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
They recite and worship God’s name in the mind nothing else. 
||14|| 
ਓੜੁ ਨ ਕਥਨੈ ਿਸਫਿਤ ਸਜਾਈ ॥ 
There is no limit to the ways of preaching and praising. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਰਹਿਹ ਰਜਾਈ ॥ 
As it pleases You, I live by Your will. 
ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਿਨ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਿਮ ਸਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
This way going to Your court becomes easy by Your order O 
Lord. ||15|| 
ਿਕਆ ਕਹੀਐ ਗੁਣ ਕਥਿਹ ਘਨੇਰੇ ॥ 
What can I say; your virtues are many to express? 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥ 
Even the elders cannot find it. 
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਿਮਲੈ ਪਿਤ ਰਾਖਹੁ ਤੂ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥੧੨॥ 



Please bless Nanak with truth, and preserve his 
 honor O emperor of emperors. ||16||6||12|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ 
Maaroo, First Mahalla, written in southern language: 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਿਰ ॥ 
Inside the body-village is the fortress. 
ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਿਰ ਗਗਨੰਦਿਰ ॥ 
The true Lord dwells in it. 
ਅਸਿਥਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥ 
This place is permanent and pure forever. He created it. ||1|| 
ਅੰਦਿਰ ਕੋਟ ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥ 
Within the fortress are balconies and bazaars. 
ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
He takes care of His merchandise. 
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜਿੜ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਇਦਾ ॥੨॥ 
The door of the tenth gate is closed shut. It opens through 
guru’s teaching. ||2|| 
ਭੀਤਿਰ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥ 
There is a cave in the mind fortress. 
ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ॥ 
He created nine doors by His will. 
ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੩॥ 
In the tenth gate, the unknowable and infinite Lord dwells;  
the unseen Lord reveals there. ||3|| 
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਇਕ ਵਾਸਾ ॥ 
Within the body of air, water and fire, lives one Lord. 
ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ॥ 
He stages this drama. 
ਬਲਦੀ ਜਿਲ ਿਨਵਰੈ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਆਪੇ ਜਲ ਿਨਿਧ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ 
By His grace the burning fire extinguished, He pours water on 
it. ||4|| 
ਧਰਿਤ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ 
Creating the earth, He created the faithful place to rest. 
ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਆਿਪ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
Creating and destroying, He remains unattached. 
ਪਵਣੈ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ ਕਲਾ ਿਖੰਿਚ ਢਾਹਾਇਦਾ ॥੫॥ 
He stages the play of the breath everywhere. He destroys it by 
His power. ||5|| 
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮਾਲਿਣ ਤੇਰੀ ॥ 



Your garden is the vast vegetation of nature. 
ਚਉਰੁ ਢੁਲੈ ਪਵਣੈ ਲੈ ਫੇਰੀ ॥ 
The wind blowing like a fan around You. 
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੬॥ 
You created sun and moon two lamps; sun gives the light to 
moon. ||6|| 
ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਡਿਰ ਨਹੀ ਧਾਵਿਹ ॥ 
The five birds do not fly wild. 
ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਪਾਵਿਹ ॥ 
The tree of life is fruitful bears the sacred fruit. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਾਇਦਾ ॥੭॥ 
The guru-willed intuitively sings God’s praises and pecks on 
sublime essence. ||7||    
ਿਝਲਿਮਿਲ ਿਝਲਕੈ ਚੰਦੁ ਨ ਤਾਰਾ ॥ 
The dazzling light glitters without the moon or the stars; 
ਸੂਰਜ ਿਕਰਿਣ ਨ ਿਬਜੁਿਲ ਗੈਣਾਰਾ ॥ 
There is no sun ray or lightening strike. 
ਅਕਥੀ ਕਥਉ ਿਚਹਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ ਮਿਨ ਭਾਇਦਾ ॥੮॥ 
I describe the indescribable of the formless; 
 Lord pleasing to my mind lives there. ||8|| 
ਪਸਰੀ ਿਕਰਿਣ ਜੋਿਤ ਉਿਜਆਲਾ ॥ 
The ray of divine light illuminates the soul. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਆਿਪ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Having created the creation, the kind Lord watches it. 
ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਦਾ ਧੁਿਨ ਿਨਰਭਉ ਕੈ ਘਿਰ ਵਾਇਦਾ ॥੯॥ 
Divine music plays in carefree God’s home. ||9|| 
Page 1034   
ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਭਾਜੈ ॥ 
The divine music plays and affect of doubt goes away. 
ਸਗਲ ਿਬਆਿਪ ਰਿਹਆ ਪਰ੍ਭੁ ਛਾਜੈ ॥ 
The adorable Lord pervades all. 
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਦਿਰ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
All belong to You; the guru-willed realize You by singing 
praises at Your door. ||10|| 
ਆਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥ 
The formless pure God exists from the beginning. 
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥ 
I do not know anyone else;     
ਏਕੰਕਾਰੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਗਵਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 



God dwells in the mind and pleases me; He eliminates ego 
and pride||11||. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆ ਸਿਤਗੁਿਰ ਦੀਆ ॥ 
I drink nectar given by the guru. 
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ॥ 
I do not know any other, second or third. 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਿਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
He is One, unique, infinite and endless Lord;  
He evaluates and puts in the treasury. ||12|| 
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਸਚੁ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 
True Lord is full of divine wisdom, meditation and is 
unfathomable. 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ ॥ 
No one knows Your vastness. 
ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧੁ ਜਾਚੈ ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸੋ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
The whole creation begs from You; those with pre-ordained 
destiny realize You. ||13|| 
ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਹਾਿਥ ਤੁਮਾਰੈ ॥ 
Doing good deeds and faith are under your control. 
ਵੇਪਰਵਾਹ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰੈ ॥ 
You are carefree and Your stores are never empty. 
ਤੂ ਦਇਆਲੁ ਿਕਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
O God; You are kind and compassionate; You unite us with 
You. ||14|| 
ਆਪੇ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਵੈ ਆਪੇ ॥ 
You see and cause others to see. 
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥ 
You create and destroy. 
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮਾਿਰ ਜੀਵਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
You unite and separate; You kill and give life. ||15|| 
ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧੁ ਅੰਦਿਰ ॥ 
The whole creation is in You. 
ਦੇਖਿਹ ਆਿਪ ਬੈਿਸ ਿਬਜ ਮੰਦਿਰ ॥ 
You see everything sitting in Your royal palace. 
 ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੧॥੧੩॥ 
Nanak prays and speaks the truth; visualizing God obtains 
peace. ||16||1||13|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥ 



I can only visualize You if I please You. 
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ 
In devotional worship, O true Lord, I sing Your praises. 
ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ਤੂ ਭਾਵਿਹ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਇਦਾ ॥੧॥ 
By Your will O Lord; You become pleasing  
to me and make me recite You. ||1|| 
ਸੋਹਿਨ ਭਗਤ ਪਰ੍ਭੂ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
The devotees look beautiful in Your court. 
ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਹਿਰ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
Your slaves are liberated O Lord. 
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਤੇਰੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥੨॥ 
Eliminating ego they dye in Your love and recite Your name 
forever. ||2|| 
ਈਸਰੁ ਬਰ੍ਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ 
Shiva, Brahma, gods and goddesses; 
ਇੰਦਰ੍  ਤਪੇ ਮੁਿਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥ 
Indra, ascetics and sages serve You. 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੇਤੇ ਬਨਵਾਸੀ ਅੰਤੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ 
Celibates, truthful and many renounce as well. No one knows 
Your limits. ||3|| 
ਿਵਣੁ ਜਾਣਾਏ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
No one knows You, unless You make them know; 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥ 
Whatever happens; happens by Your will. 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਭਾਣੈ ਸਾਹ ਲਵਾਇਦਾ ॥੪॥ 
You created millions of species; they breathe by Your will. ||4|| 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਿਨਹਚਉ ਹੋਵੈ ॥ 
Whatever pleases You happens. 
ਮਨਮੁਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ਰੋਵੈ ॥ 
The self-willed plays his drum and cries; 
ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੫॥ 
Forgetting God’s name, he finds no place to rest; 
 he suffers in coming and going. ||5|| 
ਿਨਰਮਲ ਕਾਇਆ ਊਜਲ ਹੰਸਾ ॥ 
Pure is the body and the soul is sacred. 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨ ਅੰਸਾ ॥ 
Inside that, dwells the child of God’s name. 
ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਕਿਰ ਪੀਵੈ ਬਾਹੁਿੜ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ 
He drinks all pains like nectar and never suffers again. ||6|| 



ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਦੂਖੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ॥ 
Tasting many flavors gives pain. 
ਭੋਗਹੁ ਰੋਗ ਸੁ ਅੰਿਤ ਿਵਗੋਵੈ ॥ 
He suffers with sickness and is ruined in the end. 
ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਨ ਿਮਟਈ ਕਬਹੂ ਿਵਣੁ ਭਾਣੇ ਭਰਮਾਇਦਾ ॥੭॥ 
Pleasure can never erase his pain; he  
wanders around without obeying God’s will. ||7|| 
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣੀ ਭਵੈ ਸਬਾਈ ॥ 
The whole world wanders without divine wisdom. 
ਸਾਚਾ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥ 
The true Lord is pervading everywhere with love. 
ਿਨਰਭਉ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥ 
The carefree God is realized through guru’s teachings and the 
souls merge. ||8|| 
ਅਟਲੁ ਅਡੋਲੁ ਅਤੋਲੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
He is the eternal, unchanging, immeasurable Lord. 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਢਾਹੇ ਫੇਿਰ ਉਸਾਰੇ ॥ 
He destroys and rebuilds in a moment. 
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਿਖਆ ਿਮਿਤ ਨਹੀ ਕੀਮਿਤ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਪਤੀਆਇਦਾ ॥੯॥ 
He has no form or shape, no limit or value.  
He is honored through guru’s teachings. ||9|| 
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ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਿਪਆਰੇ ॥ 
I am the slave of Your slaves, O my beloved. 
ਸਾਿਧਕ ਸਾਚ ਭਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
The seekers of truth are good and think of You. 
ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਿਜਿਣ ਜਾਸੀ ਆਪੇ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
Whoever believes in Your name, realizes You; You teach the 
truth. ||10|| 
ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਸਿਚਆਰਾ ॥ 
Truly the truthful carries truth in his lap. 
ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
True Lord is pleased with those who love guru’s teaching. 
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਸਾਚੁ ਕਲਾ ਧਿਰ ਥਾਪੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Lord created the universe with His true power; he is pleased 
by truth. ||11|| 
ਵਡਾ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone calls Him the greatest of the great. 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸੋਝੀ ਿਕਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ 



No one understands anything without the guru. 
ਸਾਿਚ ਿਮਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾ ਵੀਛੁਿੜ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
The truthful please the true Lord; they merge  
with Him and never separate again. ||12|| 
ਧੁਰਹੁ ਿਵਛੰੁਨੇ ਧਾਹੀ ਰੁੰਨੇ ॥ 
Separated from destiny cry and are ruined. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜਨਮਿਹ ਮੁਹਲਿਤ ਪੰੁਨੇ ॥ 
They die only to be reborn, when their time comes. 
ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਿਤਸੁ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਮੇਿਲ ਨ ਪਛੋਤਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
He honors those whom he blesses; they do not regret after 
union.||13 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ॥ 
He is the Creator and He is the enjoyer. 
ਆਪੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ ॥ 
He is satisfied and He is liberated. 
ਆਪੇ ਮੁਕਿਤ ਦਾਨੁ ਮੁਕਤੀਸਰੁ ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
The Lord of liberation grants liberation and eradicates greed 
and attachment. ||14|| 
ਦਾਨਾ ਕੈ ਿਸਿਰ ਦਾਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
Your gift is the best gift of all. 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
You are the cause of causes, almighty infinite Lord. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
You create and test for quality; You cause all to do their 
deeds. ||15|| 
ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਾਚੇ ਭਾਵਿਹ ॥ 
Those who please God sing His praises. 
ਤੁਝ ਤੇ ਉਪਜਿਹ ਤੁਝ ਮਾਿਹ ਸਮਾਵਿਹ ॥ 
They originate from You and merge with You. 
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਿਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੨॥੧੪॥ 
Nanak offers this true prayer; meeting with the true Lord 
obtains peace. ||16||2||14|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰੁਧੂਕਾਰਾ ॥ 
For billions of years, there was utter darkness. 
ਧਰਿਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
There was no earth or sky; there was infinite God; His rule 
prevailed. 
ਨਾ ਿਦਨੁ ਰੈਿਨ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥ 



There was no day or night, no moon or sun; God sat in 
absolute trance. ||1|| 
ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥ 
There were no sources of creation or sermon and no air or 
water. 
ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ 
There was no creation or destruction, no coming or going. 
ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥ 
There were no continents, underworld, seven seas, rivers or 
flowing water. ||2|| 
ਨਾ ਤਿਦ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ 
There was no heavenly being, no prophet or the underworld. 
ਦੋਜਕੁ ਿਭਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥ 
There was no heaven or hell, no fear of death. 
ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥ 
There was no hell or heaven, no birth or death, no coming or 
going. ||3|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
There was no Brahma, Vishnu or Shiva. 
ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
There was no one but One God. 
ਨਾਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਿਤ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ 
There was no female or male, no social class or caste of birth; 
no one experienced pain or pleasure. ||4|| 
ਨਾ ਤਿਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥ 
There were no celibates, truthful or renounce. 
ਨਾ ਤਿਦ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 
There were no mystics, seekers or peaceful people. 
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥ 
There were no Yogis, beggars with ringing bells or a spiritual 
master. ||5|| 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬਰ੍ਤ ਪੂਜਾ ॥ 
There was no meditation, body purification, self-discipline, 
fasting or worship. 
ਨਾ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥ 
No one spoke or talked in duality. 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਿਵਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ 
He created Himself and rejoiced; He evaluated Himself. ||6|| 
ਨਾ ਸੁਿਚ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 



There was no purification, no self-restraint and no garland of 
basil leaves. 
ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗੁਆਲਾ ॥ 
There were no beloved ones, no cows or cow herder. 
ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥ 
There were no false teachers with false lessons, no one 
played the flute. ||7|| 
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥ 
There was no good deed, faith, wealth or worldly flies. 
ਜਾਿਤ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥ 
Social class and birth were not seen; 
ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਿਕਸੈ ਿਧਆਇਦਾ ॥੮॥ 
There was no enticement of greed, no pre-determined death;  
no one worshipped anyone as well. ||8|| 
ਿਨੰਦੁ ਿਬੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਿਜੰਦੋ ॥ 
There was no slander, no seed, no soul and no life. 
ਨਾ ਤਿਦ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਿਛੰਦੋ ॥ 
There was no Gorakh and no Maachhindra (mystics). 
ਨਾ ਤਿਦ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਿਤ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥ 
There was no spiritual wisdom or meditation,  
no dynasty or creation, no checking of accounts. ||9|| 
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ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬਰ੍ਹਮਣ ਖਤਰ੍ੀ ॥ 
There were no castes or social classes or  caste. 
ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ॥ 
There were no demy-gods or temples, no cows or goddesses 
prayer. 
ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, 
 no cleansing rituals at shrines and no one worshipped. ||10|| 
ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥ 
There was no Mullah, or Qazi. 
ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥ 
There was no scholar or pilgrims to Mecca. 
ਰਈਅਿਤ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
There was no king or subjects, and no worldly ego; no one 
spoke of himself. ||11|| 
ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ॥ 
There was no love or devotion, no worldly power as well. 



ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਿਬੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥ 
There were no friends or companions, no semen or blood. 
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
He was the banker, the merchant. Only that appealed to the 
true Lord. ||12|| 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ॥ 
There were no Vedas, Qurans or Bibles, no Simritees or 
Shaastras. 
ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ ॥ 
There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset. 
ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਿਪ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
The unfathomable Lord was the speaker and the preacher;  
the unseen Lord knew everything. ||13|| 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
When He wanted, He created the world. 
ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥ 
Without any support, He sustained the universe. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
He created Brahma, Vishnu and Shiva and created the worldly 
attachment. ||14|| 
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
Guru’s teaching was spoken to a rare one. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
He created the creation and controlled by His command. 
ਖੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥ 
He created the planets, solar systems and underworld and hid 
in it. ||15|| 
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ 
No one knows His limits. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
He is realized through the perfect guru. 
ਨਾਨਕ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਿਬਸਮਾਦੀ ਿਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥ 
O Nanak, those attuned to truth are amazed; They enjoy 
singing His praises. ||16||3||15|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
He created the creation and remains unattached. 
ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਓ ਦਇਆਲਾ ॥ 
The kind Lord established His true home. 



ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਦਾ ॥੧॥ 
Combining air and water he created the being. ||1|| 
ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥ 
The Creator established nine gates. 
ਦਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥ 
In the tenth gate, the unseen unexplainable infinite God lives. 
ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਿਲ ਿਨਰਮਿਲ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਇਦਾ ॥੨॥ 
The seven seas are filled with pure water. The filth does not 
attach to Him. ||2|| 
ਰਿਵ ਸਿਸ ਦੀਪਕ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈ ॥ 
The lamps of the sun and the moon give light to all. 
ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Creating them, He watches His greatness. 
ਜੋਿਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ 
Embodiment of beauty, light and bestowal of happiness  
is honored through truth. ||3|| 
ਗੜ ਮਿਹ ਹਾਟ ਪਟਣ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Within the fortress are the stores and markets; the business is 
transacted there. 
ਪੂਰੈ ਤੋਿਲ ਤੋਲੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
The supreme merchant weighs with the perfect weights. 
ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਿਵਸਾਹੇ ਲੇਵੈ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ 
He buys and sells jewel and He determines the price as well. 
||4|| 
ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ਪਾਵਣਹਾਰੈ ॥ 
The appraiser appraises its value. 
ਵੇਪਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰੈ ॥ 
The carefree is full of treasures. 
ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਿਹਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੫॥ 
He has all powers, He pervades all; only a rare guru-willed 
understand Him. ||5|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥ 
By His grace one meets the guru. 
ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਮਾਰੈ ਫੇਟੈ ॥ 
The devil of death cannot strike him. 
ਿਜਉ ਜਲ ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਿਬਗਾਸੀ ਆਪੇ ਿਬਗਿਸ ਿਧਆਇਦਾ ॥੬॥ 
He blossoms like the lotus in water; he recites God with joy. 
||6|| 
ਆਪੇ ਵਰਖੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਧਾਰਾ ॥ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ ॥ 



He rains the stream of nectar, jewels, diamonds, and priceless 
rubies. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥ 
Meeting the guru realizes the perfect God through priceless 
love. ||7|| 
ਪਰ੍ੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੈ ਅਮੋਲੋ ॥ 
Whoever receives the priceless treasure of love? 
ਕਬ ਹੀ ਨ ਘਾਟਿਸ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ ॥ 
It never decreases in weight. It is weighed correctly. 
ਸਚੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਸਚੋ ਸਉਦਾ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ 
The trader of truth buys the true merchandise. ||8|| 
ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਿਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥ 
Very few buy the true merchandise. 
ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Meeting the perfect guru, one meets God. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੯॥ 
The guru-willed understand God’s command.  
Obeying His command they merge with Him. ||9|| 
ਹੁਕਮੇ ਆਇਆ ਹੁਕਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥ 
By His command we come, and by His command we merge 
with Him. 
ਹੁਕਮੇ ਦੀਸੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
By His command the world we see was formed. 
ਹੁਕਮੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ਹੁਕਮੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
By His command, people go to heaven, fish lives deep 
 in the underworld; His command supports everything. ||10|| 
ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਧਉਲ ਿਸਿਰ ਭਾਰੰ ॥ 
He holds the earth in its place by His command. 
ਹੁਕਮੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਗੈਣਾਰੰ ॥ 
By His command, air, water and fire came into being. 
ਹੁਕਮੇ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
By His command the worldly power came into existence. 
 Everything plays by His command. ||11|| 
ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ ॥ 
By His command the birds fly in the sky. 
ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਥਲ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਵਾਸੀ ॥ 
By His command the creatures dwell in the water and the 
whole world. 



ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸ ਸਦਾ ਫੁਿਨ ਹੁਕਮੇ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
By His command we eat breathe and see. ||12|| 
ਹੁਕਿਮ ਉਪਾਏ ਦਸ ਅਉਤਾਰਾ ॥ 
By His command He created ten prophets. 
ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
And the uncounted and infinite gods and demons; 
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਪੈਝੈ ਸਾਿਚ ਿਮਲਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
Whoever obeys His command honorably goes 
 to His court and merges with Him. ||13|| 
ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਦਾਰੇ ॥ 
By his command, the thirty-six ages passed. 
ਹੁਕਮੇ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
By His command the mystics and seekers contemplate Him. 
ਆਿਪ ਨਾਥੁ ਨਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸੇ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
He is the master and controls all; he bestows salvation by His 
grace. ||14|| 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੈ ਮਿਹ ਰਾਜਾ ॥ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ॥ 
The emperor sits in the body fort with a beautiful door along 
with His courtiers.   
ਿਮਿਥਆ ਲੋਭੁ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਲਿਬ ਪਾਿਪ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
Those gripped by falsehood and greed do not live there. 
 Greedy and sinners regret. ||15|| 
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨਗਰ ਮਿਹ ਕਾਰੀ ॥ 
Truth and contentment govern this body-village. 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਰਿਣ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
Celibacy, truth and self-control are in the sanctuary of the 
Lord. 
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੪॥੧੬॥ 
O Nanak, intuitively one meets the Lord life of the world; 
 he obtains honor through guru’s teaching. ||16||4||16|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸੰੁਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 
In absolute, the infinite God created Him. 
ਆਿਪ ਿਨਰਾਲਮੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥ 
He is unique, infinite and incomparable. 
ਆਪੇ ਕੁਦਰਿਤ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸੰੁਨਹੁ ਸੰੁਨੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥ 
He creates by His power and watches. The absolute God 
creates in trance. ||1|| 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਸੰੁਨੈ ਤੇ ਸਾਜੇ ॥ 



From the absolute, He created air and water. 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥ 
He created the universe and the king in the fortress of the 
body. 
ਅਗਿਨ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ਸੰੁਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੨॥ 
Your light pervades fire, water and souls; Your power 
pervades all. ||2|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥ 
From the void, Brahma, Vishnu and Shiva were created. 
ਸੰੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ ॥    
This primal Lord pervades in all the ages. 
ਇਸੁ ਪਦ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ਿਤਸੁ ਿਮਲੀਐ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੩॥ 
The mortal who contemplates this way is perfect; 
 meeting with him, doubt is dispelled. ||3|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ ॥ 
From the absolute the seven oceans were created. 
ਿਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵੀਚਾਰੇ ਆਪੇ ॥ 
He, who created them, knows about it. 
ਿਤਤੁ ਸਤ ਸਿਰ ਮਨੂਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਵੈ ਿਫਿਰ ਬਾਹੁਿੜ ਜੋਿਨ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ 
The guru-willed who swims in those seven oceans lovingly, 
 does not take birth again. ||4|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥ 
From this primal void, came the moon, the sun and the earth. 
ਿਤਸ ਕੀ ਜੋਿਤ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਰੇ ॥ 
His light shines in the whole universe. 
ਸੰੁਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਿਨਰਾਲਮੁ ਸੰੁਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ॥੫॥ 
The absolute God is unseen, infinite and unique and sits in 
trance. ||5|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਧਰਿਤ ਅਕਾਸੁ ਉਪਾਏ ॥ 
From this primal void, the earth and the sky were created. 
ਿਬਨੁ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਕਲ ਪਾਏ ॥ 
They are supported without pillars by His power. 
ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸਾਿਜ ਮੇਖੁਲੀ ਮਾਇਆ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ ॥੬॥ 
Creating the universe He tied it with the worldly wealth; 
 he creates and destroys. ||6|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਖਾਣੀ ਸੰੁਨਹੁ ਬਾਣੀ ॥ 
From the absolute came the four divides of creation and the 
Godly sermon. 
ਸੰੁਨਹੁ ਉਪਜੀ ਸੰੁਿਨ ਸਮਾਣੀ ॥ 



They originate from absolute and merge with absolute. 
ਉਤਭੁਜੁ ਚਲਤੁ ਕੀਆ ਿਸਿਰ ਕਰਤੈ ਿਬਸਮਾਦੁ ਸਬਿਦ ਦੇਖਾਇਦਾ ॥੭॥ 
The Creator stated the play; Amazing show is seen through 
guru’s teaching. ||7|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸੁ ਦੁਇ ਕੀਏ ॥ 
From this primal void, He made both night and day; 
ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਸੁਖਾ ਦੁਖ ਦੀਏ ॥ 
He creates and destroys and gives pleasure and pain. 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰੁ ਅਤੀਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ 
He is beyond pain and pleasure; the guru-willed finds his 
destiny. ||8|| 
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ਸਾਮ ਵੇਦੁ ਿਰਗੁ ਜੁਜਰੁ ਅਥਰਬਣੁ ॥ 
The Saam Veda, the Rig Veda, the Jujar Veda and the 
At’harvan Veda 
ਬਰ੍ਹਮੇ ਮੁਿਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ॥ 
From the mouth of Brahma; they speak the three worldly 
qualities. 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਿਤਉ ਬੋਲੇ ਿਜਉ ਬੋਲਾਇਦਾ ॥੯॥ 
They cannot describe God; they say as He makes them say; 
||9|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਉਪਾਏ ॥ 
From the primal void, He created the seven underworlds. 
ਸੰੁਨਹੁ ਭਵਣ ਰਖੇ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
From the primal void, He created the world;  
all remain attuned to Him with love. 
ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਅਪਰੰਪਿਰ ਸਭੁ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
The infinite Lord created the creation. Everyone 
 does what You ask them to do? ||10|| 
ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ॥ 
Power, greed and truth are created by You; 
ਜਨਮ ਮਰਣ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
They take birth and die in ego and suffer pain. 
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਹਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੁਿਣ ਚਉਥੈ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Whoever God blesses with virtues; the guru-willed  
attains salvation in the fourth state. ||11|| 
ਸੰੁਨਹੁ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ ॥ 
From the primal void, came the ten prophets. 
ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਇ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 



Creating the universe, He made the expanse. 
ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਾਜੇ ਸਿਭ ਿਲਿਖਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
He created demy-gods demons, the heavenly heralds and  
celestial musicians; they act according to their past deeds. 
||12|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਮਝੈ ਰੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed understands and does not suffer the disease. 
ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਣੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥ 
Very few guru-willed realize guru’s ladder to climb. 
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਿਰ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਣ ਸੋ ਮੁਕਿਤ ਭਇਆ ਪਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
They attain salvation in all ages and attain honor. ||13|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਸੰੁਨਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
From the primal void, the five elements were created. 
ਦੇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਿਭਆਸਾ ॥ 
Then joined to form the body, which engages in actions. 
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਮਸਤਿਕ ਲੀਖੇ ਪਾਪੁ ਪੰੁਨੁ ਬੀਜਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
Both bad and good are written in fate the seeds of vice and 
virtue. ||14|| 
ਊਤਮ ਸਿਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਿਨਰਾਲੇ ॥ 
The guru is unique and sacred. 
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਿਰ ਰਿਸ ਮਤਵਾਲੇ ॥ 
He is imbued with divine teaching and is intoxicated with it. 
ਿਰਿਧ ਬੁਿਧ ਿਸਿਧ ਿਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
Riches, intellect, mysticism is realized from the guru; 
one meets him with good luck. ||15|| 
ਇਸੁ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਉ ਨੇਹੁ ਘਨੇਰਾ ॥ 
This mind is in love with the worldly wealth. 
ਕੋਈ ਬੂਝਹੁ ਿਗਆਨੀ ਕਰਹੁ ਿਨਬੇਰਾ ॥ 
O divine people; tell me something and close the case; 
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਸਾ ਨਰੁ ਲੋਭੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 
In hope, desire, ego and skepticism, the greedy man acts 
falsely. ||16|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
From the true guru, one understands the reality. 
ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥ 
He sits in trance in the house of the true Lord. 
ਨਾਨਕ ਿਨਰਮਲ ਨਾਦੁ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਸਚੁ ਰਾਮੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੭॥੫॥੧੭॥ 
O Nanak, the pure sound of guru’s teaching wells up  
and he absorbs in God’s name. ||17||5||17|| 



ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
Wherever I look, I see God merciful to the meek. 
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਪਰ੍ਭੁ ਿਕਰਪਾਲਾ ॥ 
The kind God does not come or go. 
ਜੀਆ ਅੰਦਿਰ ਜੁਗਿਤ ਸਮਾਈ ਰਿਹਓ ਿਨਰਾਲਮੁ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 
He carefully abides in the beings and yet remains unattached. 
||1|| 
ਜਗੁ ਿਤਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਿਜਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ  
The world is His image; He has no father or mother. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਭੈਣ ਨ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ॥ 
He does not have sister or brother. 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਓਪਿਤ ਖਪਿਤ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਓਹੁ ਅਜਰਾਵਰੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥੨॥ 
He does not take birth or death, has no family or caste; He is 
 free of aging and death and appeals to my mind. ||2|| 
ਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਾਹੀ ਿਸਿਰ ਕਾਲਾ ॥ 
You are immortal; death does not hover over Your head. 
ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖ ਅਗੰਮ ਿਨਰਾਲਾ ॥ 
You are the unexplainable inaccessible and unique. 
ਸਤ ਸੰਤੋਿਖ ਸਬਿਦ ਅਿਤ ਸੀਤਲੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 
You are true, content and very cool through guru’s  
teachings and intuitively filled with love. ||3|| 
ਤਰ੍ ੈ ਵਰਤਾਇ ਚਉਥੈ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ॥ 
The three qualities are pervasive; God dwells in the fourth 
state. 
ਕਾਲ ਿਬਕਾਲ ਕੀਏ ਇਕ ਗਰ੍ਾਸਾ ॥ 
He has made death and birth like a morsel of food. 
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਸਰਬ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਿਰ ਅਨਹਦ ਸਬਿਦ ਿਦਖਾਇਆ ॥੪॥ 
God the life of the world is a pure soul; 
 the guru reveals Him through divine teachings. ||4|| 
ਊਤਮ ਜਨ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
The saints are sacred, good and beloved of God. 
ਹਿਰ ਰਸ ਮਾਤੇ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੇ ॥ 
Intoxicated with God’s sublime taste, they go across the world 
ocean. 
ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਤ ਜਨ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥੫॥ 
Nanak is the dust of saint’s congregation; God is realized by 
guru’s grace. ||5|| 
ਤੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀਅ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ॥ 



You are the inner-knower. All beings belong to You. 
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ਤੂ ਦਾਤਾ ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ॥ 
You are the bestowal; I am Your servant. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਨਾਮੁ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਿਰ ਦੀਜੈ ਗੁਿਰ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਦੀਪਾਇਆ ॥੬॥ 
Be kind and bestow me with sacred name and  
enlighten me with guru’s divine wisdom. ||6|| 
ਪੰਚ ਤਤੁ ਿਮਿਲ ਇਹੁ ਤਨੁ ਕੀਆ ॥ 
You created this body uniting five elements. 
ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਾਏ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥ 
Realizing God the supreme soul, peace is obtained. 
ਕਰਮ ਕਰਤੂਿਤ ਅਿੰਮਰ੍ਤ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 
By good deeds sacred fruit rewarded obtaining the jewel of 
God’s name. ||7|| 
ਨਾ ਿਤਸੁ ਭੂਖ ਿਪਆਸ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
The mind is fulfilled and feels no hunger or thirst. 
ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨੁ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜਾਿਨਆ ॥ 
The formless God pervades in everbody. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਿਸ ਰਾਤਾ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਮਿਤ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ॥੮॥ 
Only the detached is imbued with  God’s essence  
through guru’s teachings intuitively. ||8|| 
ਅਿਧਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
He does spiritually wise deeds day and night.   
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜਾਤੀ ॥ 
Sees the immaculate divine light inside; 
ਸਬਦੁ ਰਸਾਲੁ ਰਸਨ ਰਿਸ ਰਸਨਾ ਬੇਣੁ ਰਸਾਲੁ ਵਜਾਇਆ ॥੯॥ 
Reciting the tasteful guru’s teachings he plays the tasteful 
flute. ||9|| 
ਬੇਣੁ ਰਸਾਲ ਵਜਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 
He plays the sweet music of this flute; 
ਜਾ ਕੀ ਿਤਰ੍ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
He, who knows the universe; 
ਨਾਨਕ ਬੂਝਹੁ ਇਹ ਿਬਿਧ ਗੁਰਮਿਤ ਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧੦॥ 
O Nanak, realize this through guru’s teaching 
 and attune to God’s name with love. ||10|| 
ਐਸੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥ 
Such people are rare in the world. 
ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਹ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 
Who contemplate guru’s teaching and remain detached; 



ਆਿਪ ਤਰਿਹ ਸੰਗਿਤ ਕੁਲ ਤਾਰਿਹ ਿਤਨ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜਿਗ ਆਇਆ ॥੧੧॥ 
They save themselves, their congregation and dynasty;  
their coming in the world is fruitful. ||11|| 
ਘਰੁ ਦਰੁ ਮੰਦਰੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 
He knows the home of his heart, and the door to the temple; 
ਿਜਸੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
Who; obtains realization from the perfect guru. 
ਕਾਇਆ ਗੜ ਮਹਲ ਮਹਲੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧੨॥ 
In the body-fortress, lives God establishing His true kingdom 
inside. ||12|| 
ਚਤੁਰ ਦਸ ਹਾਟ ਦੀਵੇ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ॥ 
Inside fourteen shops; there are two lamps as witnesses. 
ਸੇਵਕ ਪੰਚ ਨਾਹੀ ਿਬਖੁ ਚਾਖੀ ॥ 
Lord’s servants, do not taste the poison of corruption of five 
thieves. 
ਅੰਤਿਰ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਿਨਰਮੋਲਕ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
The beautiful, priceless merchandise lives inside; 
 it is realized by meeting the guru. ||13|| 
ਤਖਿਤ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ ॥ 
The worthy sits on the throne. 
ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਇਕ ॥ 
He controls five passions through guru’s teachings. 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਹਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧੪॥ 
Let there be no doubt? God exists from the beginning, 
 for ages. He is and will be; ||14|| 
ਤਖਿਤ ਸਲਾਮੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
May God’s rule prevail forever? 
ਇਹੁ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਗੁਰਮਿਤ ਿਲਵ ਜਾਤੀ ॥ 
This true honor is realized through loving guru’s teachings. 
ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਹਿਰ ਅਿੰਤ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੧॥੧੮॥ 
O Nanak, recite God and swim across; God helps in the end; 
||15||1||18|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਹਿਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ ॥ 
O brother; collect Godly wealth; 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਿਵ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ 
Serve the guru and remain in His refuge. 
ਤਸਕਰੁ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾ ਕਉ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਸਬਿਦ ਜਗਾਇਆ ॥੧॥ 
Thieves do not steal from him. He remains awake through 



guru’s teaching. ||1|| 
ਤੂ ਏਕੰਕਾਰੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਰਾਜਾ ॥ 
You are the one universal Creator the unique emperor. 
ਤੂ ਆਿਪ ਸਵਾਰਿਹ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥ 
You resolve the affairs of Your humble servants. 
ਅਮਰੁ ਅਡੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਿਰ ਅਸਿਥਰ ਥਾਿਨ ਸੁਹਾਇਆ ॥੨॥ 
You are immortal, immovable, infinite and priceless; 
 O Lord, Your place is beautiful and eternal. ||2|| 
ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਤਮ ਥਾਨਾ ॥ 
In the body-village is the most sacred place; 
ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਸਿਹ ਪਰਧਾਨਾ ॥ 
The five passions control everything there. 
ਊਪਿਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਸੰੁਨ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇਆ ॥੩॥ 
Above them is detached God; he sits in trance there. ||3|| 
ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ॥ 
There are nine gates to the body-village; 
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਕਰਣੈਹਾਰੈ ਸਾਜੇ ॥    
The Creator Lord fashioned them for every person. 
ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਿਨਰਾਲਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੪॥ 
IN the tenth gate lives the unique God; Only He knows 
Himself. ||4|| 
ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਸਚੇ ਦੀਵਾਨਾ ॥ 
The primal Lord cannot be explained; true is His court. 
ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ਸਚੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ 
Truth prevails in His court by His command. 
ਨਾਨਕ ਖੋਿਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਹਿਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥ 
O Nanak, search your soul; God the Lord is realized by 
reciting His name. ||5|| 
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ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 
The primal, formless and all-knowing God is everywhere. 
ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਸਮਾਨਾ ॥ 
He administers justice. He is absorbed in guru’s teachings. 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਲੈ ਗਰਦਿਨ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥ 
He chokes the lust and anger to death, and eliminates ego and 
greed. ||6|| 
ਸਚੈ ਥਾਿਨ ਵਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ॥ 
In that true place, the formless Lord lives. 
ਆਿਪ ਪਛਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 



He is realized contemplating guru’s teaching. 
ਸਚੈ ਮਹਿਲ ਿਨਵਾਸੁ ਿਨਰੰਤਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥ 
He reaches and lives in God’s home and coming and going 
ends. ||7|| 
ਨਾ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਪਉਣੁ ਉਡਾਵੈ ॥ 
His mind does not waver and he is not blown away by wind. 
ਜੋਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਵੈ ॥ 
Such a Yogi plays the infinite music through guru’s teaching. 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਝੁਣਕਾਰੁ ਿਨਰਾਲਮੁ ਪਰ੍ਿਭ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥ 
God plays and sings the five divine tunes there intuitively. ||8|| 
ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤਾ ॥ 
In love of detachment, he intuitively merges in peace. 
ਹਉਮੈ ਿਤਆਗੀ ਅਨਹਿਦ ਰਾਤਾ ॥ 
Renouncing ego he is imbued with the infinite divine music. 
ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਿਨਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥ 
He realizes the essence of the medicine to realize the Lord of 
the universe. ||9|| 
ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪਰ੍ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ 
Immortal God is the destroyer of pain and fear. 
ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥ 
He cures the disease and cuts away the noose of death. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ 
O Nanak, God the destroyer of concerns is realized meeting 
the guru. ||10|| 
ਕਾਲੈ ਕਵਲੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 
He realizes the lotus the formless God destroyer of death. 
ਬੂਝੈ ਕਰਮੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He, who understands the reality, realizes God through guru’s 
teaching. 
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਪਛਾਣੈ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਚੋਜੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੧॥ 
He knows and realizes Himself. This whole world is His play. 
||11|| 
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
He is the banker and the merchant. 
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥ 
He is the appraiser and appraises; 
ਆਪੇ ਕਿਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
He tests with a touchstone and He estimates the value. ||12|| 
ਆਿਪ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰ੍ਿਭ ਧਾਰੀ ॥ 



God is kind by His grace. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ 
The gardener of the universe pervades all. 
ਪੁਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਵਸੈ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੩॥ 
The Lord beyond the universe is happy within Himself. 
 The primal guru unites with primal God. ||13|| 
ਪਰ੍ਭੁ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਬੁ ਗਵਾਏ ॥ 
God is wise and all-knowing; He eliminates ego. 
ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਿਦਖਾਏ ॥ 
Eradicating duality, One Lord reveals Himself. 
ਆਸਾ ਮਾਿਹ ਿਨਰਾਲਮੁ ਜੋਨੀ ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥ 
In hope and uniqueness life; one sings praises  
of formless and ancestorless God. ||14|| 
ਹਉਮੈ ਮੇਿਟ ਸਬਿਦ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
Eradicating ego he obtains peace through guru’s teaching. 
ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਿਗਆਨੀ ਸੋਈ ॥ 
He, who searches his soul, is a divine person. 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਸੁ ਹਿਰ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਚੁ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੨॥੧੯॥ 
O Nanak, singing God’s praises in devotee’s company is 
beneficial. ||15||2||19|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਸਚੁ ਕਹਹੁ ਸਚੈ ਘਿਰ ਰਹਣਾ ॥ 
Speak the truth and live in the home of truth. 
ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗੁ ਤਰਣਾ ॥ 
Die while living; swims across the terrifying world ocean. 
ਗੁਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਗੁਰੁ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਮਨ ਹਿਰ ਜਿਪ ਪਾਿਰ ਲਘੰਾਇਆ ॥੧॥ 
The guru is the boat, the ship, the raft; reciting  
God in the mind one goes across. ||1|| 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਿਬਨਾਸਨੁ ॥ 
Ego, possessiveness and greed are eliminated. 
ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥ 
He is liberated from the nine gates, and obtains a place in the 
tenth gate. 
ਊਪਿਰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਿਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥ 
He is high beyond imagination and unlimited;  
He came into existence on his own. ||2|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਲੇਵਹੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਤਰੀਐ ॥ 
Through guru’s teachings, lovingly attuned to God, one 
crosses over. 



ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਤੇ ਿਕਆ ਡਰੀਐ ॥ 
Sing the praises of the absolute Lord; why should you be 
afraid of the devil of death? 
ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਤੀਆ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 
Wherever I look, I see You; I do not sing praises of any other. 
||3|| 
ਸਚੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥ 
True is Lord’s name, and true is His sanctuary. 
ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਿਜਤੈ ਲਿਗ ਤਰਣਾ ॥ 
True is guru’s teaching; following it one swims across the 
world ocean. 
ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਿਨ ਗਰਿਭ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥ 
He speaks the unspoken; infinite Lord watches 
 and he never goes through womb again. ||4|| 
ਸਚ ਿਬਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
Without truthfulness, no one finds truth or contentment. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ 
No one is liberated without the guru; they keep coming and 
going. 
ਮੂਲ ਮੰਤਰ੍ੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੫॥ 
Reciting God, the primal word says Nanak; he realizes the 
primal God. ||5|| 
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ਸਚ ਿਬਨੁ ਭਵਜਲੁ ਜਾਇ ਨ ਤਿਰਆ ॥ 
Without the truth, the terrifying world-ocean cannot be 
crossed. 
ਏਹੁ ਸਮੰੁਦੁ ਅਥਾਹੁ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਭਿਰਆ ॥ 
This ocean is vast and unfathomable; it is full of worst poison. 
ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਗੁਰਮਿਤ ਲੇ ਊਪਿਰ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਕੈ ਘਿਰ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
He goes beyond everything through guru’s 
 teaching and realizes the carefree God within. ||6|| 
ਝੂਠੀ ਜਗ ਿਹਤ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
False is the cleverness of loving attachment of the world. 
ਿਬਲਮ ਨ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥ 
In no time, it comes and goes. 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਚਲਿਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਉਪਜੈ ਿਬਨਿਸ ਖਪਾਇਆ ॥੭॥ 
The proud lives forgetting God’s name; he keeps coming and 
going. ||7|| 
ਉਪਜਿਹ ਿਬਨਸਿਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧੇ ॥ 



Bound by bonds they are born and dead. 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਿਲ ਫੰਧੇ ॥ 
The noose of ego and worldly wealth is around their necks. 
ਿਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਸੋ ਜਮ ਪੁਿਰ ਬੰਿਧ ਚਲਾਇਆ ॥੮॥ 
Whoever does not recite God’s name through guru’s teaching  
is tied and taken to the city of death. ||8|| 
ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਮੋਖ ਮੁਕਿਤ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ॥ 
How can anyone be liberated without the guru. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਕਉ ਿਧਆਈਐ ॥  
Without the guru, how can anyone recite God’s name? 
ਗੁਰਮਿਤ ਲੇਹੁ ਤਰਹੁ ਭਵ ਦੁਤਰੁ ਮੁਕਿਤ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੯॥ 
Swim across the terrifying world ocean through 
 guru’s teaching; be happy being saved; ||9|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਿਕਰ੍ਸਿਨ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ ॥ 
Through guru’s teachings, Krishna protected the cows on 
mount Govardhan. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਇਿਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ॥ 
Through the guru’s teachings, floats the stones in the ocean. 
ਗੁਰਮਿਤ ਲੇਹੁ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧੦॥ 
Following guru’s teaching obtains highest status O Nanak; 
 guru eliminates the doubt. ||10|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਲੇਹੁ ਤਰਹੁ ਸਚੁ ਤਾਰੀ ॥ 
Follow guru’s teaching and swim the swimming of truth. 
ਆਤਮ ਚੀਨਹੁ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 
Search God the destroyer of sins in your mind. 
ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਹ ਹਿਰ ਜਿਪ ਅਕੁਲ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥ 
Reciting God cuts the noose of death and realizes the family 
less Lord. ||11|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥ 
Through guru’s teachings, the five passions become friend 
and brothers of same faith. 
ਗੁਰਮਿਤ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਿਰ ਸਮਾਈ ॥ 
Through guru’s teachings, the inner fire is extinguished. 
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਿਰਦ ਅੰਤਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੨॥ 
O self-willed; recite God’s name the life of the  
world in your mind and know the unknown. ||12|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸਬਿਦ ਪਤੀਜੈ ॥ 
The guru-willed understands and obtains honor through guru’s 
teaching. 



ਉਸਤਿਤ ਿਨੰਦਾ ਿਕਸ ਕੀ ਕੀਜੈ ॥ 
Why do you praise or slander anyone? 
ਚੀਨਹੁ ਆਪੁ ਜਪਹੁ ਜਗਦੀਸਰੁ ਹਿਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥੧੩॥ 
Search your soul and recite God; God the  
Lord of the universe is pleasing. ||13|| 
ਜੋ ਬਰ੍ਹਮੰਿਡ ਖੰਿਡ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ॥ 
Know the One who pervades all the realms of the universe. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝਹੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣਹੁ ॥ 
O guru-willed, understand and realize Him through guru’s 
teaching. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੪॥ 
The enjoyer enjoys each and every soul, yet remains detached 
from all. ||14|| 
ਗੁਰਮਿਤ ਬੋਲਹੁ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੂਚਾ ॥ 
Through guru’s teachings, praise the true Lord; 
ਗੁਰਮਿਤ ਆਖੀ ਦੇਖਹੁ ਊਚਾ ॥ 
Through guru’s teachings, visualize the highest Lord. 
ਸਰ੍ਵਣੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰੰਗਾਇਆ ॥੧੫॥੩॥੨੦॥ 
Whoever listens to God’s sermon O Nanak; dyes with God’s 
love. ||15||3||20|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਕਾਮੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਪਰਹਰੁ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ॥ 
Give up lust, anger and the slander of others. 
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਤਿਜ ਹੋਹੁ ਿਨਿਚੰਦਾ ॥ 
Renounce greed and possessiveness and become carefree. 
ਭਰ੍ਮ ਕਾ ਸੰਗਲੁ ਤੋਿੜ ਿਨਰਾਲਾ ਹਿਰ ਅਤੰਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
Break the chains of doubt and remain unattached;  
and enjoy the sublime taste of God inside. .||1|| 
ਿਨਿਸ ਦਾਮਿਨ ਿਜਉ ਚਮਿਕ ਚੰਦਾਇਣੁ ਦੇਖੈ ॥ 
As one sees the flash of lightning in the night; 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਪੇਖੈ ॥ 
See the divine light merged inside forever same way. 
ਆਨੰਦ ਰੂਪੁ ਅਨੂਪੁ ਸਰੂਪਾ ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਇਆ ॥੨॥ 
The Lord, the embodiment of bliss, incomparably 
 beautiful is revealed by the perfect guru 
 ਸਿਤਗੁਰ ਿਮਲਹੁ ਆਪੇ ਪਰ੍ਭੁ ਤਾਰੇ ॥ 
So meet with the guru and God will save you. 
ਸਿਸ ਘਿਰ ਸੂਰੁ ਦੀਪਕੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥ 
He placed the lamp of sun and moon in the sky. 



ਦੇਿਖ ਅਿਦਸਟੁ ਰਹਹੁ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਸਭੁ ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਬਰ੍ਹਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੩॥ 
See the invisible Lord and whole universe by lovingly attuning 
to Him; 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭਉ ਜਾਏ ॥ 
Obtaining the sublime sacred taste, desire and fear are 
dispelled. 
ਅਨਭਉ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
He attains the supreme status and eliminates ego. 
ਊਚੀ ਪਦਵੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ਿਨਰਮਲ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ 
The highest status is obtained through guru’s pure teaching. 
||4|| 
ਅਿਦਰ੍ਸਟ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The Name of the invisible and unfathomable Lord is infinite. 
ਅਿਦਰ੍ਸਟ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The Name of the invisible and unfathomable Lord is infinite. 
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ਅਿਤ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
The sublime taste of God’s name is very sweet; 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਹਿਰ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੫॥ 
O Lord, bless Nanak with Your Praise and may I recite God 
forever. ||5|| 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੀਰਾ ॥ 
Enshrining God’s name inside obtains a jewel. 
ਹਿਰ ਜਪਤੇ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਧੀਰਾ ॥ 
Reciting God stabilizes the mind and body. 
ਦੁਘਟ ਘਟ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨ ਜਾਇਆ ॥੬॥ 
It eliminates duality of mind and rebirth as well. ||6|| 
ਭਗਿਤ ਹੇਿਤ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਤਰੰਗਾ ॥ 
Through the love of guru’s teaching one gets inspired. 
ਹਿਰ ਜਸੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੰਗਾ ॥ 
And begs for singing the priceless God’s name; 
ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਹਿਰ ਤਾਰੇ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥੭॥ 
By God’s will the guru unites us with God; God saves the 
whole world. ||7|| 
ਿਜਿਨ ਜਪੁ ਜਿਪਓ ਸਿਤਗੁਰ ਮਿਤ ਵਾ ਕੇ ॥ 
One who recites God; the guru teaches him. 
ਜਮਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾ ਕੇ ॥ 
The painful messenger of death becomes a servant at his feet. 
ਊਤਮ ਸੰਗਿਤ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਊਤਮ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਪਾਿਰ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥ 



Noble congregation makes one noble  
and crosses over the terrifying world ocean. ||8|| 
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਿਦ ਗੁਰ ਤਰੀਐ ॥ 
Swim across the terrifying world ocean through guru’s 
teaching. 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਿਬਧਾ ਅੰਤਿਰ ਜਰੀਐ ॥ 
Burn the inner doubt from inside. 
ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਤਿਰ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ ॥੯॥ 
Take five arrows; draw on the celestial bow and kill the devil of 
death. ||9|| 
ਸਾਕਤ ਨਿਰ ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ॥ 
How can the faithless attain the knowledge through guru’s 
teaching? 
ਸਬਦ ਸੁਰਿਤ ਿਬਨੁ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥ 
Without awareness of guru’s teaching; one keeps coming and 
going. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਪਰਾਇਣੁ ਹਿਰ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੦॥ 
O Nanak, the guru-willed obtains salvation and  
unites with God through good fortune. ||10|| 
ਿਨਰਭਉ ਸਿਤਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
The carefree God is the protector. 
ਭਗਿਤ ਪਰਾਪਿਤ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 
Devotional worship is obtained through the guru, the Lord of 
the world. 
ਧੁਿਨ ਅਨੰਦ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥ 
The joyful limitless music plays; God is realized through guru’s 
teaching. ||11|| 
ਿਨਰਭਉ ਸੋ ਿਸਿਰ ਨਾਹੀ ਲੇਖਾ ॥ 
He, who has no account to pay; is carefree; 
ਆਿਪ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਿਤ ਹੈ ਦੇਖਾ ॥ 
God is unseen; He is revealed through the creation. 
ਆਿਪ ਅਤੀਤੁ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਸੋ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
He is beyond birth, He is self existent O Nanak; 
 He is realized through guru’s teaching. ||12|| 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜਾਣੈ ॥ 
The guru knows the state of one’s inner being. 
ਸੋ ਿਨਰਭਉ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He the carefree is realized through guru’s teaching. 
ਅੰਤਰੁ ਦੇਿਖ ਿਨਰੰਤਿਰ ਬੂਝੈ ਅਨਤ ਨ ਮਨੁ ਡੋਲਾਇਆ ॥੧੩॥ 



Seeing inside he sees the eternal Lord; his mind does not 
waver anymore. ||13|| 
ਿਨਰਭਉ ਸੋ ਅਭ ਅੰਤਿਰ ਵਿਸਆ ॥ 
He the carefree dwells deep in the mind. 
ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਿਨਰੰਜਨ ਰਿਸਆ ॥ 
He is realized by reciting His name with love day and night; 
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜਸੁ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥ 
O Nanak, join devotee’s company and sing God’s 
 praises and merge with God with ease. ||14|| 
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੋ ਪਰ੍ਭੁ ਜਾਣੈ ॥ 
See God inside out. 
ਰਹੈ ਅਿਲਪਤੁ ਚਲਤੇ ਘਿਰ ਆਣੈ ॥ 
Remain detached and bring the wandering mind back to its 
home. 
ਊਪਿਰ ਆਿਦ ਸਰਬ ਿਤਹੁ ਲੋਈ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੪॥੨੧॥ 
He is the Lord of the universe; the taste of nectar  
is obtained through truth O Nanak. ||15||4||21|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo, First Mahalla: 
ਕੁਦਰਿਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The Creator Lord is infinite; His creative power is wondrous. 
ਕੀਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਿਕਹੁ ਚਾਰਾ ॥ 
The created beings have no power over Him. 
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਿਰਜਕੁ ਦੇ ਆਪੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ ॥੧॥ 
He creates and feeds all beings and His command rules all. 
||1|| 
ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
The all-pervading God administers His command. 
ਿਕਸੁ ਨੇੜੈ ਿਕਸੁ ਆਖਾਂ ਦੂਰੇ ॥ 
Who is near, and who is far? 
ਗੁਪਤ ਪਰ੍ਗਟ ਹਿਰ ਘਿਟ ਘਿਟ ਦੇਖਹੁ ਵਰਤੈ ਤਾਕੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥ 
He secretly abides in all; the unique Lord is permeating all. ||2|| 
ਿਜਸ ਕਉ ਮੇਲੇ ਸੁਰਿਤ ਸਮਾਏ ॥ 
Whoever He unites with Him enshrines in His soul. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ॥ 
Through guru’s teaching he recites God’s name. 
ਆਨਦ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਿਮਿਲਐ ਭਰਮੁ ਜਾਇਆ ॥੩॥ 
God is the embodiment of bliss, beautiful and 
 unfathomable; meeting with the guru eliminates the doubt. ||3|| 
ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 



God’s name is dearer than mind body and wealth to me. 
ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ਚਲਣਵਾਰਾ ॥ 
In the end at the time of departure, He is my companion; 
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ਮੋਹ ਪਸਾਰ ਨਹੀ ਸੰਿਗ ਬੇਲੀ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਿਕਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 
Enticement of worldly wealth does not accompany you.  
Who found happiness without guru the God? ||4|| 
ਿਜਸ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
He, whom the perfect guru grants His grace; 
ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ਗੁਰਮਿਤ ਸੂਰਾ ॥ 
The brave guru unites with God through his teaching. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਿਜਿਨ ਭੂਲਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥੫॥ 
O Nanak, serve guru’s feet, who showed you the way when 
you were lost. ||5|| 
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਸੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
The wealth of Lord’s praise is very dear to the humble saints. 
ਗੁਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
Through guru’s teachings, I have obtained Your Name. 
ਜਾਿਚਕੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ਦਿਰ ਹਿਰ ਕੈ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥੬॥ 
The beggar serves at Lord’s door and sings His praises in His 
court. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਤ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ॥ 
When one meets the guru, he is invited to God’s palace. 
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਗਿਤ ਪਿਤ ਪਾਏ ॥ 
In the true court, he is blessed with salvation and honor. 
ਸਾਕਤ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਹਿਰ ਮੰਦਰ ਜਨਮ ਮਰੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 
The faithless has no place in God’s palace; 
 he suffers the pain of birth and death. ||7|| 
ਸੇਵਹੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਮੰੁਦੁ ਅਥਾਹਾ ॥ 
So serve the guru, the unfathomable ocean; 
ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਧਨੁ ਲਾਹਾ ॥ 
And obtain the jewel of God’s name and reap the reward. 
ਿਬਿਖਆ ਮਲੁ ਜਾਇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਿਰ ਨਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਤੋਖੁ ਪਾਇਆ ॥੮॥ 
Bathing in sacred pool of nectar eliminates filth 
 of evil and makes content in guru’s pool. ||8|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 
So serve the guru without hesitation. 
ਆਸਾ ਮਾਿਹ ਿਨਰਾਸੁ ਰਹੀਜੈ ॥ 
And in the midst of hope, remain unaffected. 



ਸੰਸਾ ਦੂਖ ਿਬਨਾਸਨੁ ਸੇਵਹੁ ਿਫਿਰ ਬਾਹੁਿੜ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਇਆ ॥੯॥ 
Serve the eradicator of worry and suffering; you shall never be 
sick again. ||9|| 
ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਵਡੀਆਏ ॥ 
Praising God pleases Him. 
ਕਉਨੁ ਸੁ ਦੂਜਾ ਿਤਸੁ ਸਮਝਾਏ ॥ 
Who else can teach him anything? 
ਹਿਰ ਗੁਰ ਮੂਰਿਤ ਏਕਾ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧੦॥ 
The Lord and the guru are same O Nanak; God the guru 
pleases him. ||10|| 
 ਵਾਚਿਹ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥ 
Some read scriptures, the Vedas and the Puraanas. 
ਇਕ ਬਿਹ ਸੁਨਿਹ ਸੁਨਾਵਿਹ ਕਾਨਾਂ ॥ 
Some sit and listen, and read to others. 
ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਿਕਉ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੈ  ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥ 
Tell me, how the heavy door of mind opens?  
Without the guru the reality is not realized. ||11|| 
ਕਰਿਹ ਿਬਭੂਿਤ ਲਗਾਵਿਹ ਭਸਮੈ ॥ 
Some smear their bodies with ashes; 
ਅੰਤਿਰ ਕੋਰ੍ਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ਸੁ ਹਉਮੈ ॥ 
They are angry wicked and egotistic. 
ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਅਲਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
Practicing hypocrisy, Yoga is not obtained; 
 without the guru, the unseen Lord is not found. ||12|| 
ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਿਹ ਉਿਦਆਨਾ ॥ 
Some make vows, visit sacred shrines, keep fast and live in 
the forest. 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਕਥਿਹ ਿਗਆਨਾ ॥ 
Some practice chastity, charity and self-discipline, and speak 
of spiritual wisdom. 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇਆ ॥੧੩॥ 
Peace does not well up without God’s name; the  
doubt does not dispel without the guru. ||13|| 
ਿਨਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ॥ 
Body cleansing through yoga exercises and sitting in the 
middle of fire; 
ਰੇਚਕ ਕੰੁਭਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਠੀ ॥ 
Inhaling, exhaling and holding the breath forcibly. 
ਪਾਖੰਡ ਧਰਮੁ ਪਰ੍ੀਿਤ ਨਹੀ ਹਿਰ ਸਉ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧੪॥ 



By empty hypocrite religious ritual practices, God’s love does 
not  
well up. The supreme taste is obtained through guru’s 
teachings. ||14|| 
ਕੁਦਰਿਤ ਦੇਿਖ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ॥ 
Seeing Lord’s creative power, my mind is satisfied. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭੁ ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਛਾਿਨਆ ॥ 
Through guru’s teaching, I have realized God. 
ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਤਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੫॥੫॥੨੨॥ 
O Nanak, the Lord of the world is revealed through guru’s 
teaching. ||15||5||22|| 
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩ Maaroo, Sohlay, Third Mahalla: 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਰ੍ਸਾਿਦ ॥ 
God is one. He is realized by guru’s grace. 
ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ॥ 
God created the universe by His command intuitively. 
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Creating the creation, He watches His greatness. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
He acts and inspires all to act; by His will; he pervades all. ||1|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
The world is blinded by the worldly attachment. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
Only a few guru-willed realize it. 
ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
He realizes God by His grace and unites with Him by His 
grace. ||2|| 
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ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
Uniting with Him, He bestows honor. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
By guru’s grace, one realizes God’s value. 
ਮਨਮੁਿਖ ਬਹੁਤੁ ਿਫਰੈ ਿਬਲਲਾਦੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਹੇ ॥੩॥ 
The self-willed wanders crying; he is ruined by the love of 
duality. ||3|| 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਿਵਚੇ ਪਾਈ ॥ 
Ego is instilled in the worldly wealth. 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
The self-willed is deluded, and loses his honor. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਰਾਚੈ ਸਾਚੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
The guru-willed gets absorbed in God’s name and merges with 
Him. ||4|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਿਗਆਨੁ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
The jewel of God’s name is realized through the guru. 
ਮਨਸਾ ਮਾਿਰ ਮਨ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥ 
Controlling the desires; he enshrines it in the mind. 
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਿਭ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
The Creator sets His plays; He himself reveals to them. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
One who serves the guru eradicates ego. 
ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸਬਿਦ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Meeting with his beloved, he finds peace through guru’s 
teaching. 
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਰੁ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਬਿਣ ਆਈ ਹੇ ॥੬॥ 
He is imbued with God’s worship and becomes content. ||6|| 
ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤਾ ॥ 
The destroyer of pain is realized through the guru. 
ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥ 
God the life of the world unites them with Him. 
ਿਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
Whom He guides, realizes Him; the love of doubt disappears 
from the body. ||7|| 
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ॥ 
He blesses the guru-willed by His grace. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ॥ 
They worship the guru through guru’s teaching. 
ਜਰਾ ਜਮੁ ਿਤਸੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਿਸਉ ਬਿਣ ਆਈ ਹੇ ॥੮॥ 
Old age and death cannot rob them. They are in harmony with 
true Lord. ||8|| 
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world is burning in the fire of greed. 
ਜਿਲ ਜਿਲ ਖਪੈ ਬਹੁਤੁ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
It burns and is destroyed badly. 
ਮਨਮੁਖੁ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ ਕਬਹੂ ਸਿਤਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
The self-willed finds no place to rest; the guru imparts this 
understanding. ||9|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
Those who serve the guru are fortunate. 



ਸਾਚੈ ਨਾਿਮ ਸਦਾ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
They are attuned to God with love. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਰਿਵਆ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
God’s name abides in the mind; guru’s teaching eliminates 
greed. ||10|| 
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 
Guru’s teaching is true and his sermon is true. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਪਛਾਣੀ ॥ 
Only a few realize this. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Those imbued with guru’s teaching become 
 detached and their coming and going ends. ||11|| 
ਬਦੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Eliminating evil mindedness eliminates the filth. 
ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥ 
The pure God’s name enshrines in the mind. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵਿਹ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
He serves his guru forever and ego is eradicated from within. 
||12|| 
ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥ 
If one understands through the guru, finds the destiny. 
ਨਾਮ ਿਵਹੂਣਾ ਕਿਥ ਕਿਥ ਲੂਝੈ ॥ 
Without God’s name they explain and argue. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The greatness of serving the guru eliminates greed and 
hunger. ||13|| 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਮਲੈ ਤਾ ਬੂਝੈ ॥ 
When the Lord unites them with Him, then they come to 
realize. 
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥ 
Without spiritual wisdom, they understand nothing at all. 
ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਿਤ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਵਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Enshrining the gift of guru’s teaching in the mind; he speaks 
the sermon. ||14|| 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 
He acts according to pre-ordained destiny. 
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਧੁਿਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 
No one can erase the order from destiny. 
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਿਤਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਿਜਨ ਕਉ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 



Those with pre-ordained destiny live in devotee’s company. 
||15|| 
ਅਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
Those blessed by guru meet devotee’s company. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਤਾੜੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
They sit in trance with God’s love through guru’s teaching. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਭੀਿਖਆ ਨਾਮੁ ਦਿਰ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥ 
Servant Nanak says humbly that awns of God’s 
 name are obtained at His door. ||16||1|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ 
One Lord is pervading and permeating everywhere. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
Only a few guru-willed realize this. 
ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੇ ॥੧॥ 
One God abides in all; no one is without Him. ||1|| 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥ 
He created millions of species. 
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ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ॥ 
The spiritual teachers and the meditators proclaim this. 
ਸਭਨਾ ਿਰਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੨॥ 
He feeds all; no one else can estimate His value. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥ 
Love and attachment of the worldly wealth is dark. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
Ego and possessiveness are spread throughout the universe. 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਲਤ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਸਾਂਿਤ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੩॥ 
They burn day and night; and find no peace without the guru. 
||3|| 
ਆਪੇ ਜੋਿੜ ਿਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ॥ 
He unites and separates. 
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥ 
He establishes and disestablishes. 
ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੇ 
True is His command and creation. 
 ਅਵਰਿਨ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੪॥ 
No one else can issue that command. ||4|| 
ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥ 



Whoever He guides follows Him; 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ 
By guru’s grace, the fear of death runs away. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹੇ ॥੫॥ 
Enshrining guru’s teaching in the mind attains peace; 
 very few guru-willed realize it. ||5|| 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
God unites them in His Union. 
ਪੁਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥ 
The pre-ordained destiny cannot be erased. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੇ ॥੬॥ 
Night and day the guru-willed devotees worship and serve the 
guru. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਾਤਾ ॥ 
Serving the guru lasting peace is obtained. 
ਆਪੇ ਆਇ ਿਮਿਲਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
He, the bestowal of all comes to meet them. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਰੀ ਸਬਦੁ ਚੀਿਨ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੭॥ 
Subduing ego eliminates the fire of greed; 
 peace attains through guru’s teaching. ||7|| 
ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਨ ਬੂਝੈ ॥ 
One who is attached to his body and family, does not 
understand. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਤ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥ 
But the guru-willed see everything. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਰਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੮॥ 
Night and day they recite God’s name forever 
 and find happiness meeting the beloved. ||8|| 
ਮਨਮੁਖ ਧਾਤੁ ਦੂਜੈ ਹੈ ਲਾਗਾ ॥ 
The self-willed wanders distracted, attached to duality. 
ਜਨਮਤ ਕੀ ਨ ਮੂਓ ਆਭਾਗਾ ॥ 
Why the unfortunate did not die at birth? 
ਆਵਤ ਜਾਤ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੯॥ 
He wastes away his life in coming and going.  
Without the guru, liberation is not obtained. ||9|| 
ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥ 
The body is stained with the filth of ego and falsehood. 
ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਿਹ ਤਾ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The filth does not wash away even by washing hundred times. 



ਸਬਿਦ ਧੋਪੈ ਤਾ ਹਛੀ ਹੋਵੈ ਿਫਿਰ ਮੈਲੀ ਮੂਿਲ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
It cleanses through guru’s teaching and filth does not attach 
again. ||10|| 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਕਾਇਆ ਸੰਘਾਰਿਹ ॥ 
The five demons destroy the body. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ॥ 
He dies and reborn again and again but he does not follow 
guru’s teaching. 
ਅੰਤਿਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ਿਜਉ ਸੁਪਨੈ ਸੁਿਧ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
The darkness of emotional attachment to the worldly 
 wealth is like a dream which does not come true; ||11|| 
ਇਿਕ ਪੰਚਾ ਮਾਿਰ ਸਬਿਦ ਹੈ ਲਾਗੇ ॥ 
Some conquer the five demons and follow guru’s teaching. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਇ ਿਮਿਲਆ ਵਡਭਾਗੇ ॥ 
The fortunate meet the guru with ease. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਚੁ ਰਵਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Filled with truth and dyed with love, they merge in peace. ||12|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਪੈ ॥ 
Guru’s way is known through the guru. 
ਪੂਰਾ ਸੇਵਕੁ ਸਬਿਦ ਿਸਞਾਪੈ ॥ 
His perfect servant realizes it through guru’s teaching. 
ਸਦਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
He recites guru’s teaching in the mind and the tongue tastes 
God’s love. ||13|| 
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Ego is conquered and subdued by guru’s teaching. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਿਰ ਧਾਰੇ ॥ 
By enshrining God’s name in the heart;  
ਏਕਸੁ ਿਬਨੁ ਹਉ ਹੋਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
They know no other than one God; then let it happen what 
happens; ||14|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸਹਜੁ ਿਕਨੈ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
Without the guru, no one obtains intuitive happiness. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥ 
The guru-willed understands and merges with truth. 
ਸਚਾ ਸੇਿਵ ਸਬਿਦ ਸਚ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
He serves the Lord attuned to guru’s teaching. Guru’s teaching 
eliminates ego. ||15|| 
ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਬੀਚਾਰੀ ॥ 



He contemplates the virtues of the bestowal. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਵਿਹ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥ 
The guru-willed throws the final dice. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਵਿਹ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਿਤ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥ 
O Nanak, he merges with God reciting His name and obtains 
honor. ||16||2|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ॥ 
Only true Lord the life of the world is the bestowal. 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
He is realized by serving the guru through his teaching. 
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ਏਕੋ ਅਮਰੁ ਏਕਾ ਪਿਤਸਾਹੀ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਿਸਿਰ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
There is one rule and one supreme Lord. It stays the same in 
all ages. ||1|| 
ਸੋ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਿਨ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 
Those who realize themselves are pure. 
ਆਪੇ ਆਇ ਿਮਿਲਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
The Lord, the giver of peace comes and meets him. 
ਰਸਨਾ ਸਬਿਦ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਪਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
His tongue is imbued with guru’s teaching;  
sings God’s praises and honored at His door. ||2|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The guru-willed obtains honor reciting God’s name. 
ਮਨਮੁਿਖ ਿਨੰਦਿਕ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥ 
The self-willed slanderer loses his honor. 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
Attuned to God’s name, the supreme soul-swan remains 
detached within him. ||3|| 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥ 
That humble being who dies by guru’s teaching is a perfect 
man. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਆਿਖ ਸੁਣਾਏ ਸੂਰਾ ॥ 
The brave guru explains that; 
ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
The true pool of nectar is in the body; he drinks it intuitively. 
||4|| 
ਪਿੜ ਪੰਿਡਤੁ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥ 
The scholar reads and explains to others. 



ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਏ ॥ 
But he does not realize that his own home is burning. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਿੜ ਥਾਕੇ ਸਾਂਿਤ ਨ ਆਈ ਹੇ ॥੫॥ 
Without serving the guru, God’s name is not realized;  
they are tired of reading but do not find peace. ||5|| 
ਇਿਕ ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਿਫਰਿਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ 
Some smear their bodies with ashes and wander in disguise. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉਮੈ ਿਕਿਨ ਮਾਰੀ ॥ 
Without guru’s teaching; who has  killed the ego? 
ਅਨਿਦਨੁ ਜਲਤ ਰਹਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਭਰਿਮ ਭੇਿਖ ਭਰਮਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
Night and day, they continue burning forever;  
they wander in doubt and disguise. ||6|| 
ਇਿਕ ਿਗਰ੍ਹ ਕੁਟੰਬ ਮਿਹ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ ॥ 
Some, in the midst of household and family, remain always 
unattached. 
ਸਬਿਦ ਮੁਏ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
They die by guru’s teaching and dwell in the Lord’s name. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਿਚਤੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
Night and day, they remain forever attuned to His love; 
 they focus their mind to God with love. ||7|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਿਨੰਦਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਵਗੁਤਾ ॥ 
The self-willed slanders others and is ruined. 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਭਉਕੈ ਿਜਸੁ ਕੁਤਾ ॥ 
He is full of greed and barks like a dog. 
ਜਮਕਾਲੁ ਿਤਸੁ ਕਦੇ ਨ ਛੋਡੈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
The messenger of death never spares him, and regrets in the 
end. ||8|| 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਚੀ ਪਿਤ ਹੋਈ ॥ 
Through guru’s true teaching one obtains honor. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥ 
Without the name, no one attains liberation. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਪਾਏ ਪਰ੍ਿਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
Without the guru, no one obtains God’s name; God has set 
such a play; ||9|| 
ਇਿਕ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਬਹੁਤੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Some mystics and seekers think a lot. 
ਇਿਕ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ॥ 
Some remain imbued with God’s name forever. 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਗਿਤ ਭਾਇ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 



Whoever God unites with Him, understands it. ||10|| 
ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰਿਹ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ॥ 
Some take cleansing baths and give awns but do not 
understand; 
ਇਿਕ ਮਨੂਆ ਮਾਿਰ ਮਨੈ ਿਸਉ ਲੂਝਿਹ ॥ 
Some conquer their mind and fight with their mind. 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
They are imbued with God’s love through guru’s teaching;  
they unite with God through guru’s teaching. ||11|| 
ਆਪੇ ਿਸਰਜੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
He creates and bestows honor. 
ਆਪੇ ਭਾਣੈ ਦੇਇ ਿਮਲਾਈ ॥ 
He unites them with Him by His will. 
ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਇਉ ਫੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
He lives in the mind by His grace; my God’s command prevails 
this way. ||12|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ॥ 
Those who serve the guru are truthful. 
ਮਨਮੁਖ ਸੇਿਵ ਨ ਜਾਣਿਨ ਕਾਚੇ ॥ 
The false, self-willed do not know to serve him. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The Creator creates and watches over; he puts them to work 
by His will. ||13|| 
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ॥ 
Throughout the ages, there is only one true bestowal. 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਾ ॥ 
He is realized through guru’s teaching by good fortune. 
ਸਬਿਦ ਿਮਲੇ ਸੇ ਿਵਛੁੜੇ ਨਾਹੀ ਨਦਰੀ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Those united through guru’s teaching never separate again; 
 they merge in peace by God’s grace. ||14|| 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Acting in ego they are stained with worldly filth. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ 
They die and die again, only to be reborn in the love of duality. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਮਿਨ ਦੇਖਹੁ ਿਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
Without serving the guru, liberation is not obtained; check it 
out! ||15|| 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ॥ 
He does what He pleases. 
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ਆਪਹੁ ਹੋਆ ਨਾ ਿਕਛੁ ਹੋਸੀ ॥ 
No one has done, or can do anything by himself. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਪਿਤ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥ 
O Nanak, through God’s name, one obtains  
greatness and honor in God’s court. ||16||3|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ॥ 
Whoever has come has to go. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬਾਧਾ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥ 
In love of duality, they are caught by the noose of the devil of 
death. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ 
Those protected by the guru are saved and truly merge with 
true Lord. ||1|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ॥ 
The Creator creates the creation and watches over it. 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥ 
Those whom God blesses are accepted by Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅਿਗਆਨੀ ਅਧੁੰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੨॥ 
The guru-willed attains divine wisdom and understands 
 everything. The ignorant act blindly. ||2|| 
ਮਨਮੁਖ ਸਹਸਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥ 
The self-willed is doubtful; he doesn’t understand. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 
He dies and reborn again and again and loses his life 
uselessly. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥ 
The guru-willed dyed by God’s name obtain peace  
and merge with true Lord intuitively. ||3|| 
ਧੰਧੈ ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਭਇਆ ਮਨੂਰਾ ॥ 
Chasing after worldly affairs, their mind has been burnt. 
ਿਫਿਰ ਹੋਵੈ ਕੰਚਨੁ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
But meeting with the perfect guru, he is transformed into gold 
once again. 
ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥ 
God forgives him and blesses with happiness through guru’s 
teaching. ||4|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਝੂਠੀ ਬੁਰੀ ਬੁਿਰਆਿਰ ॥ 



The false and evil-minded are the most wicked of the wicked. 
ਅਉਗਿਣਆਰੀ ਅਉਗਿਣਆਿਰ ॥ 
They are the most sinful of the sinful. 
ਕਚੀ ਮਿਤ ਫੀਕਾ ਮੁਿਖ ਬੋਲੈ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥ 
With false intellect they talk false words; God’s  
name is not obtained through ill will. ||5|| 
ਅਉਗਿਣਆਰੀ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥ 
The unworthy soul-bride is not pleasing to her Husband Lord. 
ਮਨ ਕੀ ਜੂਠੀ ਜੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
False-minded acts in falsehood. 
ਿਪਰ ਕਾ ਸਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂਰਿਖ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੬॥ 
The ignorant does not know essence of her husband Lord;  
He is not realized without the guru. ||6|| 
ਦੁਰਮਿਤ ਖੋਟੀ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
The evil-minded, does evil deeds. 
ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇ ਿਪਰ ਖਸਮ ਨ ਭਾਵੈ ॥ 
She decorates herself, but her Husband Lord is not pleased. 
ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥ 
The virtuous soul-bride enjoys her Husband Lord forever; 
 the true guru unites her with Him. ||7|| 
ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਵੇਖੈ ॥ 
God issues the order and watches over. 
ਇਕਨਾ ਬਖਿਸ ਲਏ ਧੁਿਰ ਲੇਖੈ ॥ 
He blesses some according to the pre-ordained destiny. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਈ ਹੇ ॥੮॥ 
Night and day, they are imbued with God’s name and  
obtain peace; God unites them with Him by His grace. ||8|| 
ਹਉਮੈ ਧਾਤੁ ਮੋਹ ਰਿਸ ਲਾਈ ॥   
God created the enticement of ego. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਲਵ ਸਾਚੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ॥ 
The guru-willed merges in peace through true love. 
ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਆਪੇ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੯॥ 
He unites and watches over; He is not realized without the 
guru. ||9|| 
ਇਿਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਿਰ ਸਦਾ ਜਨ ਜਾਗੇ ॥ 
Some contemplate guru’s teaching and remain awake forever. 
ਇਿਕ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥ 
Some unfortunate remain asleep attached to the worldly 
wealth. 



ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
He acts and inspires all to act; no one else can do anything. 
||10|| 
ਕਾਲੁ ਮਾਿਰ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Through gurus teaching the death is conquered and killed. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind; 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Serving the guru attains peace and one absorbs in God’s 
name. ||11|| 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਿਫਰੈ ਦੇਵਾਨੀ ॥ 
In love of duality, the world wanders around insane. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਦੁਖ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨੀ ॥ 
Immersed in love and attachment of worldly wealth it suffers in 
pain. 
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਨਹ ਪਾਏ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Wearing all kind of disguises; without the guru, peace is not 
obtained. ||12|| 
ਿਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਜਾ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
Who to blame, when God makes us do everything? 
ਿਜਤੁ ਭਾਵੈ ਿਤਤੁ ਰਾਿਹ ਚਲਾਏ ॥ 
As He wishes He makes us to follow the path. 
ਆਪੇ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
He the bestowal is kind; as He pleases so we follow; ||13|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ॥ 
He is the Creator and the enjoyer. 
ਆਪੇ ਸੰਜਮੁ ਆਪੇ ਜੁਗਤਾ ॥ 
He is content and knows the way. 
ਆਪੇ ਿਨਰਮਲੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
He is pure, compassionate, the lover of nectar; His order 
cannot be erased. ||14|| 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
Those who know one Lord are fortunate.  
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ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਿਸ ਰਿਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥ 
God the life of the world, abides in everyone. 
ਇਕ ਥੈ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਰ੍ਮੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
He hides and reveals the same time. He eliminates  
the fear of doubt of the guru-willed. ||15|| 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜੀਉ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ 
The guru-willed knows only one Lord. 
ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
Enshrining God’s name; he realizes God through guru’s 
teaching. 
ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥ 
Whom You give, receives it O Nanak; reciting God attains 
honor. ||16||4|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥ 
I praise the true, profound and unfathomable Lord. 
ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਿਤਸ ਹੀ ਕੈ ਚੀਰੈ ॥ 
The whole world is in His power. 
ਸਿਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਦਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਸੂਖ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧॥ 
He enjoys all hearts forever day and night; He dwells in peace. 
||1|| 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ 
It is true that there is God. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥ 
By guru’s grace, I enshrine Him in my mind. 
ਆਪੇ ਆਇ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਹੇ ॥੨॥ 
He has come to dwell in my heart; the noose of death has 
been cut. ||2|| 
ਿਕਸੁ ਸੇਵੀ ਤੈ ਿਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
Who should I serve and who should I praise? 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
I serve the guru and praise God through guru’s teaching. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਮਿਤ ਊਤਮ ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰ੍ਗਾਸੀ ਹੇ ॥੩॥ 
The intellect becomes sacred through guru’s teaching  
and the lotus mind blossoms. ||3|| 
ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਦ ਿਮਕਦਾਰਾ ॥ 
The body is frail and perishable, like paper. 
ਬੰੂਦ ਪਵੈ ਿਬਨਸੈ ਢਹਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥ 
With a drop of water on it, it crumbles and dissolves 
instantaneously. 
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੪॥ 
The guru-willed understands the priceless body 
enshrining God’s name in the mind. ||4|| 
ਸਚਾ ਚਉਕਾ ਸੁਰਿਤ ਕੀ ਕਾਰਾ ॥ 



Pure is that kitchen, which is enclosed by spiritual awareness. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਆਧਾਰਾ ॥ 
Lord’s Name is my food and truth is my support. 
ਸਦਾ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਹੈ ਪਾਵਨੁ ਿਜਤੁ ਘਿਟ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੫॥ 
He who has God’s name enshrined in the mind 
 becomes sacred and content forever. ||5||               
ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਸਾਚੈ ਲਾਗੇ ॥ 
I admire those who are attached to  truth. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੇ ॥ 
They sing God’s praises and remain awake forever. 
ਸਾਚਾ ਸੂਖੁ ਸਦਾ ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਿਸ ਰਾਸੀ ਹੇ ॥੬॥ 
True peace fills them forever and their tongues savor God’s 
sublime essence. ||6|| 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜਾ ॥ 
I miss God’s name and no other. 
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ 
I serve one Lord, and no other. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਸਭੁ ਸਚੁ ਿਦਖਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੭॥ 
The perfect guru revealed me the truth; God’s name dwells in 
me. ||7|| 
ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਿਮ ਜੋਨੀ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਇਆ ॥ 
Wandering in different lifes I came in this life. 
ਆਿਪ ਭੂਲਾ ਜਾ ਖਸਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
I was lost by God’s will. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਮਲੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਚੀਨੈ ਸਬਦੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹੇ ॥੮॥ 
When God unites him, then the guru-willed realizes 
 and searches God through guru’s teachings. ||8|| 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਭਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
I am a sinner filled with lust and anger. 
ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਨਾ ਹਮ ਗੁਣ ਨ ਸੇਵਾ ਸਾਧੀ ॥ 
With what mouth should I say? I have no virtue or service to 
my credit. 
ਡੁਬਦੇ ਪਾਥਰ ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਤੁਮ ਆਪੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਹੇ ॥੯॥ 
O immortal true God; please unite me the sinking  
stone with You through guru’s teaching. ||9|| 
ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ॥ 
No one does anything; no one is able to do anything. 
ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਕਰਾਵਿਹ ਸੁ ਹੋਇਗਾ ॥ 
What the Lord does and causes to be done happens. 



ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਦ ਹੀ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੦॥ 
We attain happiness by His grace; he is realized by reciting 
His name. ||10|| 
ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਸਬਦੁ ਬੀਿਜ ਅਪਾਰਾ ॥ 
This body is the land, the infinite lesson is the seed. 
ਹਿਰ ਸਾਚੇ ਸੇਤੀ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Deal and trade with the true God; 
ਸਚੁ ਧਨੁ ਜੰਿਮਆ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੧॥ 
When the true wealth grows; it never falls short  
enshrining God’s name in the mind. ||11|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਅਵਗਿਣਆਰੇ ਨੋ ਗੁਣੁ ਕੀਜੈ ॥ 
O dear Lord, please bless me the worthless sinner, with 
virtues. 
ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਲੈਿਹ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ॥ 
Forgive me and bless me with Your Name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਿਤ ਪਾਏ ਇਕਤੁ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Enshrining God’s name in the mind the guru-willed obtains 
honor. ||12|| 
ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਧਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Godly wealth is inside but the mortal does not realize it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
By guru’s grace, some understand it; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਸਦ ਹੀ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The guru-willed acquires this wealth and abides by God’s 
name forever. ||13|| 
ਅਨਲ ਵਾਉ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਈ ॥ 
The never ending greed leads one to doubt. 
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ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸੁਿਧ ਨ ਕਾਈ ॥ 
In love of worldly attachment, he does not understand 
anything. 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਿਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਪਰ੍ਗਾਸੀ ਹੇ ॥੧੪॥ 
The blind, self-willed knows nothing; God’s name enshrines  
in the mind through guru’s teaching. ||14|| 
ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸੂਤੇ ॥ 
The self-willed are asleep in ego and worldly wealth. 
ਅਪਣਾ ਘਰੁ ਨ ਸਮਾਲਿਹ ਅੰਿਤ ਿਵਗੂਤੇ ॥ 
They do not watch over their own homes, and are ruined in the 
end. 



ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਕਰਿਹ ਬਹੁ ਿਚੰਤਾ ਜਾਲੈ ਦੁਖੇ ਦੁਿਖ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੫॥ 
They slander others and burn in anxiety;  
they live in pain and suffering. ||15|| 
ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥ 
The Creator leads us to do our deeds. 
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥ 
He blesses the guru-willed with understanding. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਿਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name become pure; 
 God’s name dwells in the mind by reciting. ||16||5|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਸਾਚਾ ॥ 
I serve only the eternal one God. 
ਦੂਜੈ ਲਾਗਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥ 
Attached to duality, the whole world is false. 
ਗੁਰਮਤੀ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਾਿਚ ਪਤੀਜੈ ਹੇ ॥੧॥ 
I praise God through guru’s teaching; God pleases with truth 
only; ||1|| 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਤਾ ॥ 
Your virtues are many but I do not know any. 
ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥ 
The life of the world the great giver attaches us to him by His 
grace. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰਮਿਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੨॥ 
He blesses and bestows honor and the mind 
 gets drenched through guru’s teaching. ||2|| 
ਮਾਇਆ ਲਹਿਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
Guru’s teaching eliminates greed of the worldly wealth. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
The mind becomes pure eliminating  ego. 
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੩॥ 
Imbued with God’s love I sing God’s praises  
intuitively and my tongue recites God. ||3|| 
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
He spends life saying mine mine. 
ਮਨਮੁਿਖ ਨ ਬੂਝੈ ਿਫਰੈ ਇਆਣੀ ॥ 
The childish self-willed does not understand; 
 ਜਮਕਾਲੁ ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਿਨਹਾਲੇ ਅਨਿਦਨੁ ਆਰਜਾ ਛੀਜੈ ਹੇ ॥੪॥ 
The devil of death has decided the time; life decreases every 



moment. ||4|| 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥ 
He is full of greed and does not realize anything. 
ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥ 
Death hovers over the head but he does not know it. 
ਐਥੈ ਕਮਾਣਾ ਸੁ ਅਗੈ ਆਇਆ ਅੰਤਕਾਿਲ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ਹੇ ॥੫॥ 
Whatever one earns here gets the reward in the next world;  
nothing can be done in the end. ||5|| 
ਜੋ ਸਿਚ ਲਾਗੇ ਿਤਨ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥ 
Those attached to truth become true. 
ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਨਮੁਿਖ ਰੋਇ ॥ 
The self-willed attached to duality weep and wail. 
ਦੁਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣ ਮਿਹ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੬॥ 
God is the master at both ends; He enjoys His virtues. ||6|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥ 
The mortal looks adorable following guru’s teaching. 
ਨਾਮ ਰਸਾਇਿਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥ 
His mind is enticed by reciting God’s name. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੭॥ 
The filth of false attachment and worldly wealth does not  
touch him; who recites God’s name through guru’s teaching. 
||7|| 
ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਵਰਤੈ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥ 
The One Lord abides in all. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ 
He is revealed by guru’s grace. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਇ ਸਾਚੈ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੮॥ 
Eliminating ego attains happiness and drink nectar reciting 
God’s name. ||8|| 
ਿਕਲਿਬਖ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
God is the destroyer of sin and pain. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਿਵਆ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
The guru-willed serves Him contemplating guru’s teaching. 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਨੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੯॥ 
Everything happens by God’s grace. The mind 
 and body of the guru-willed get drenched. ||9|| 
ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰੇ ॥ 
The world is burning in the fire of worldly pleasure. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਵਾਰੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 



The guru-willed eliminates it through guru’s teaching. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਹੇ ॥੧੦॥ 
Reciting God’s name through guru’s teaching attains peace 
and joy. ||10|| 
ਇੰਦਰ੍  ਇੰਦਰ੍ ਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵਿਹ ॥ 
Even Indra, seated on his throne is subject to devil of death. 
ਜਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹ ॥ 
The devil of death does not spare him, though he tries hard. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਮੁਕਿਤ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸਨਾ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Surrendering to the guru attains salvation reciting God’s name 
from the tongue. ||11|| 
ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
There is no devotion in the mind of the self-willed. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਿਤ ਸਾਂਿਤ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
The guru-willed attains peace and happiness through God’s 
worship. 
ਪਿਵਤਰ੍  ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਿਤ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੧੨॥ 
God’s sermon is sacred and savior, and  
drenches the mind with guru’s teaching. ||12|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva also contemplate. 
ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਬਧਕ ਮੁਕਿਤ ਿਨਰਾਰੀ ॥ 
They are bound by the three qualities. But the salvation is 
different. 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਏਕੋ ਹੈ ਜਾਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The guru-willed knows God through divine wisdom and recite 
His name. ||13||            
ਬੇਦ ਪੜਿਹ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ॥ 
He reads scriptures but does not understand God’s name. 
ਮਾਇਆ ਕਾਰਿਣ ਪਿੜ ਪਿੜ ਲੂਝਿਹ ॥ 
For the sake of wealth he reads again and again and argues. 
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਜੈ ਹੇ ॥੧੪॥ 
The ignorant is filled with ignorance; how can he be saved 
through duality? ||14|| 
ਬੇਦ ਬਾਦ ਸਿਭ ਆਿਖ ਵਖਾਣਿਹ ॥ 
He reads preaches and discusses the scriptures. 
ਨ ਅੰਤਰੁ ਭੀਜੈ ਨ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਿਹ ॥ 
His mind does not believe it and he does not follow guru’s 



teaching. 
ਪੰੁਨੁ ਪਾਪੁ ਸਭੁ ਬੇਿਦ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੧੫॥ 
The Vedas tell about virtue and vice, but the guru-willed drinks 
nectar. ||15|| 
ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
God is one. It is true. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
There is no one except Him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਚੋ ਸਚੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥ 
O Nanak, imbued with God’s name the mind 
 becomes truthful and dwells in truth. ||16||6||      
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਸਚੈ ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
True Lord established the throne of truth. 
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਿਸਆ ਿਤਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥ 
He dwells there; no false or worldly attachment exists there. 
ਸਦ ਹੀ ਸਾਚੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥੧॥ 
True Lord dwells in the mind; that is the essence of the guru-
willed. ||1|| 
ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
True is his merchandise, and true is his trade. 
ਨ ਿਤਥੈ ਭਰਮੁ ਨ ਦੂਜਾ ਪਸਾਰਾ ॥ 
There is no doubt or duality there. 
ਸਚਾ ਧਨੁ ਖਿਟਆ ਕਦੇ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੨॥ 
Earned true wealth does not fall short; only a few think and 
realize it. ||2|| 
ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ॥ 
Those guided by God are attached to Him. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਮਸਤਿਕ ਵਡਭਾਗੇ ॥ 
They are fortunate enshrining God’s name in the mind. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੩॥ 
They praise God through guru’s teaching; 
 they contemplate God imbued with guru’s teaching. ||3|| 
ਸਚੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
It is true that there is God and I truly praise Him. 
ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥ 
I see One Lord and no other. 
ਗੁਰਮਿਤ ਊਚੋ ਊਚੀ ਪਉੜੀ ਿਗਆਿਨ ਰਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੇ ॥੪॥ 
Guru’s teaching is the top step of the ladder; 



 the jewel of divine wisdom eliminates ego. ||4|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਿਦ ਜਲਾਇਆ ॥ 
Emotional attachment to the worldly wealth is eliminated 
through guru’s teaching. 
ਸਚੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥ 
The truth dwells in the mind by Your grace. 
ਸਚੇ ਕੀ ਸਭ ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਹਉਮੈ ਿਤਖਾ ਿਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੫॥ 
True are the actions of the truthful and the thirst of ego is 
subdued. ||5|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਕੀਨਾ ॥ 
God created the false and worldly attachment. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨ ਹੀ ਚੀਨਾ ॥ 
Only a few guru-willed realize it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥੬॥ 
Only the guru-willed earns the truth; truth is the reality of his 
deeds. ||6|| 
ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਈ ॥ 
He does those deeds which are pleasing to God; 
ਹਉਮੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਈ ॥ 
Ego and greed are eliminated through guru’s teaching. 
ਗੁਰਮਿਤ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੭॥ 
Following the guru’s teachings, the mind becomes  
soothed forever and the ego is driven away. ||7|| 
ਸਿਚ ਲਗੇ ਿਤਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਭਾਵੈ ॥ 
Those who are attuned to truth are pleased with everything. 
ਸਚੈ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 
They look adorable following guru’s teaching. 
ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੇ ਦਿਰ ਸਾਚੇ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਸਵਾਰੀ ਹੇ ॥੮॥ 
Truthful here are truthful in God’s court. God bestows His 
blessing on them. ||8|| 
ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਇਆ ॥ 
Those who are attached to duality not the truth; 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥ 
Attached to worldly pleasure they suffer forever. 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਜਾਪੈ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ਹੇ ॥੯॥ 
Without the guru, they do not understand pain and pleasure;  
attached to the worldly wealth they suffer terrible pain. ||9|| 
ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਿਜਨਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥ 
Those who are pleased with true guru’s teaching; 



ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨੀ ਕਮਾਇਆ ॥ 
They act according to pre-ordained destiny. 
ਸਚੋ ਸੇਵਿਹ ਸਚੁ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਚ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੧੦॥ 
They serve and recite the true Lord and contemplate truth 
imbued with truth. ||10|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥ 
Service to the guru seems sweet to them. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥ 
Night and day, they are intuitively immersed in peace and 
trance. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਤਆ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਿਪਆਰੀ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Saying God the mind becomes pure and they love guru’s 
service. ||11|| 
ਸੇ ਜਨ ਸੁਖੀਏ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਚੇ ਲਾਏ ॥ 
Those beings are at peace that the true guru attaches to the 
truth. 
ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
He unites them with Him by His grace. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਰੀ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Those protected by the guru are saved;  
others are ruined by the love of worldly pleasure. ||12|| 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
The guru-willed realizes the true Lord through guru’s teaching.  
ਨਾ ਿਤਸੁ ਕੁਟੰਬੁ ਨਾ ਿਤਸੁ ਮਾਤਾ ॥ 
He has no family or mother. 
ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਿਵਆ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੀ ਹੇ ॥੧੩॥ 
One God abides in all and He is the support of all. ||13|| 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ 
Ego, possessiveness are the love of duality. 
ਿਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਧੁਿਰ ਖਸਿਮ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
They can do nothing. It is all pre-ordained from destiny; 
ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਿਹ ਸਾਚੈ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Through the true guru, they practice truth. God eliminates their 
pain. ||14|| 
ਜਾ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
I obtain peace through Your blessing. 
ਸਾਚੈ ਸਬਦੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ॥ 
Through true guru’s teaching they earn the truth. 



ਅੰਦਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੇ ॥੧੫॥ 
Enshrining truth in the mind, the mind and body become  
true and are filled with the treasure of worship. ||15|| 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਏ ॥ 
He issues orders and watches over. 
ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
He makes us obey His will. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰੀ ਹੇ ॥੧੬॥੭॥ 
O Nanak, the detached are imbued with God’s name; their 
mind 
 and body look adorable dyed by God’s name. ||16||7|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਉਪੰਨਾ ॥ 
He came into existence on his own. 
ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਪਰਛੰਨਾ ॥ 
He pervades all but hidden. 
ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਜਿਨ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧॥ 
God the life of the world takes care of all, those who realize 
themselves. ||1|| 
ਿਜਿਨ ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥ 
He who created Brahma, Vishnu and Shiva, 
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
He put them to pre-ordained deeds. 
ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੨॥ 
The guru-willed who realize one God, merge with Him by His 
grace. ||2|| 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world keeps coming and going in reincarnation. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਹੁ ਿਚਤੈ ਿਬਕਾਰਾ ॥ 
Attached to worldly wealth; he thinks of many useless deeds. 
ਿਥਰੁ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦ ਹੀ ਿਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੩॥ 
One who realizes guru’s teaching becomes eternal and truthful 
forever. ||3|| 
ਇਿਕ ਮੂਿਲ ਲਗੇ ਓਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Some are attached to the root, they find peace. 
ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Those attached to the branches, waste their lives away. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਫਲ ਿਤਨ ਜਨ ਕਉ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਬਾਤਾ ਹੇ ॥੪॥ 
Those, who speak the sacred words; bear the sacred fruit; ||4|| 



ਹਮ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਿਕਆ ਬੋਲਹ ਬੋਲ ॥ 
I have no virtue; what can I say? 
ਤੂ ਸਭਨਾ ਦੇਖਿਹ ਤੋਲਿਹ ਤੋਲ ॥ 
You see all, and weigh them on Your scale. 
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖਿਹ ਰਹਣਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੫॥ 
The guru-willed knows only one God; he lives by God’s will. 
||5|| 
ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥ 
According to Your will, You link me to the true task. 
ਅਵਗਣ ਛੋਿਡ ਗੁਣ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
Renouncing vice, I am immersed in virtue. 
ਗੁਣ ਮਿਹ ਏਕੋ ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੬॥ 
The virtuous God dwells in virtues. He is realized through 
guru’s teaching. ||6|| 
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
Wherever I look, I see Him there. 
ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਿਤ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥ 
Duality and evil-mindedness are destroyed by guru’s teaching. 
ਏਕਸੁ ਮਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ਅਪਣੈ ਰੰਿਗ ਸਦ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੭॥ 
God is one and only one; He is happy within Himself. ||7|| 
ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਹੈ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥ 
The body is withering away; 
ਮਨਮੁਖੁ ਸਬਦੁ ਨ ਬੁਝੈ ਇਆਣਾ ॥ 
The ignorant self-willed does not realize guru’s teaching. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਪਾਏ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹੇ ॥੮॥ 
He who searches himself by guru’s grace, realizes God the 
Lord of the universe. ||8|| 
ਕੋਟ ਗਹੀ ਕੇ ਪਾਪ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
The Lord frees him from the entanglement of sins. 
ਸਦਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
By enshrining God’s name in the mind; 
ਜੋ ਇਛੇ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਿਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠੈ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੯॥ 
Reap the reward of your choice by dying with unfading divine 
love. ||9|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਿਗਆਨੁ ਕਥੇ ਨ ਹੋਈ ॥ 
The self-willed discusses wisdom but it does not sink in. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕੋਈ ॥ 
Again and again, he comes into the world but finds no place to 
rest. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
The guru-willed praises divine wisdom and realizes God in all 
ages. ||10|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸਿਭ ਦੁਖ ਸਬਾਏ ॥ 
The self-willed does deeds that bring pain all the time. 
ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਨਾਹੀ ਿਕਉ ਦਿਰ ਜਾਏ ॥ 
He does not believe in guru’s teaching; how can he go to 
God’s court? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਸਾਚਾ ਸਦ ਸੇਵੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
The guru-willed enshrines God in the mind through guru’s 
 teaching and serves the bestowal of happiness forever. ||11|| 
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ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ 
Wherever I look, I see You everywhere. 
ਪੂਰੈ ਗੁਿਰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 
I realized this through the perfect guru. 
ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਦਾ ਸਦ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
I recite God’s name forever and my mind is dyed by it. ||12|| 
ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਪਿਵਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
Imbued with God’s name the body is sanctified. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਡੂਿਬ ਮੁਏ ਿਬਨੁ ਨੀਰਾ ॥ 
Those without God’s name drown without water and die. 
ਆਵਿਹ ਜਾਵਿਹ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਬੂਝਿਹ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
They come and go but do not realize God’s name; 
 the guru-willed realize Him through guru’s teaching. ||13|| 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ 
The perfect guru has imparted this understanding. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
Without God’s name, no one attains liberation. 
ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Reciting God’s name attains honor and intuitively remain dyed 
with love. ||14|| 
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ॥ 
The body-village crumbles and collapses into a pile of dust. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਚੂਕੈ ਨਹੀ ਫੇਰੀ ॥ 
Without guru’s teaching the cycle does not end. 
ਸਾਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
The guru-willed who praise God, merge in God and know only 
one God. ||15|| 



ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥ 
Whoever God blesses, realize Him. God dwells in the mind 
through guru’s teaching. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਦਿਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧੬॥੮॥ 
O Nanak, those imbued by God’s name become formless; 
 truth is recognized in God’s court. ||16||8|| 
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ੩ ॥ Maaroo, Sohlay, Third Mahalla: 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਿਜਸੁ ਕਰਣਾ ॥ 
O Creator, You do everything. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ 
All beings are under Your refuge. 
ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧॥ 
You abide in all yet hidden. You are realized through guru’s 
teaching. ||1|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
The treasure of worship of devotees of God is full. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
He blesses them through guru’s teaching. 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸਿਹ ਸਚੇ ਿਸਉ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੨॥ 
They do what pleases You and their minds are imbued with 
Your love. ||2|| 
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੋ ॥ 
You are the priceless diamond and jewel. 
ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਤੋਲੇ ਤੋਲੋ ॥ 
You weigh them with Your blessing. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਆਿਪ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੩॥ 
All beings are in Your refuge. They realize You by Your 
blessing. ||3|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਹੋਵੈ ਧੁਿਰ ਤੇਰੀ ॥ 
Those who are blessed by you from destiny; 
ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਚੂਕੈ ਫੇਰੀ ॥ 
They do not die or take birth. Their cycle of reincarnation ends. 
ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੪॥ 
They praise God day and night; One God prevails through all 
ages. ||4|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
Emotional attachment to worldly wealth exists in the whole 
world. 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ ॥ 



Including Brahma, Vishnu and all the demy-gods; 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ਸੇ ਨਾਿਮ ਲਾਗੇ ਿਗਆਨ ਮਤੀ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੫॥ 
Those who please You recite Your name. You are realized 
through divine lesson. ||5|| 
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
The world is engrossed in vice and virtue. 
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਭਾਰਾ ॥ 
Happiness and sorrow are loaded with pain. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੬॥ 
The guru-willed realize You by reciting Your name and attain 
happiness. ||6|| 
ਿਕਰਤੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 
No one can erase the record of one’s actions. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ 
Salvation attains through guru’s teaching. 
ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਿਜਿਨ ਆਪੁ ਮਾਿਰ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੭॥ 
He, who eliminates ego, realizes God. He only gets what he 
earns. ||7|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
Enticed by the worldly wealth, he does not enjoy God’s name. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ॥ 
In love of duality, he suffers serious pain. 
ਮਨਮੁਖ ਭਰਿਮ ਭੁਲੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਪਛੁਤਾਤਾ ਹੇ ॥੮॥ 
The hypocrite, self-willed and imitators are lost and repent in 
the end. ||8|| 
ਹਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Praise God through God’s will. 
ਸਿਭ ਿਕਲਿਬਖ ਕਾਟੇ ਦੂਖ ਸਬਾਏ ॥ 
All sins and sufferings will be eliminated. 
ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੯॥ 
God is pure, so is His sermon. Dye your mind with God’s love. 
||9|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ॥ 
Whoever He blesses, obtains the treasure of virtues. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ॥ 
Ego and possessiveness are brought to an end. 
ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੀ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
God is the bestowal of virtue and vice. Only a few guru-willed 
realize Him. ||10|| 



ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
My God is pure and infinite. 
ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
God unites us with Him contemplating guru’s teaching. 
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ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚੈ ਰਾਤਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
He blesses and implants the truth. My mind and body are 
attuned to God. ||11|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੈਲਾ ਿਵਿਚ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The supreme soul lives in filthy mind and body. 
ਗੁਰਮਿਤ ਬੂਝੈ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
He is realized contemplating guru’s teaching. 
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਦਾ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰਸਨਾ ਸੇਿਵ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Conquering ego, the mind becomes pure forever; 
 recite the name of the bestowal of peace with your tongue. 
||12|| 
ਗੜ ਕਾਇਆ ਅੰਦਿਰ ਬਹੁ ਹਟ ਬਾਜਾਰਾ ॥ 
In the fortress of the body there are many shops and bazaars; 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Infinite God abides there. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਦਿਰ ਸੋਹੈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Adored by guru’s teaching; one looks adorable. God is 
realized by killing ego. ||13|| 
ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The jewel is priceless, inaccessible and infinite. 
ਕੀਮਿਤ ਕਵਣੁ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 
How can the poor estimate its worth? 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਤੋਿਲ ਤੋਲਾਏ ਅੰਤਿਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
It is weighed through guru’s teaching and realized reciting 
guru’s lesson. ||14|| 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤਰ੍  ਬਹੁਤੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
The volumes of the Simritees and the Shaastras only  
extend the extension of attachment to the worldly wealth. 
ਮੂਰਖ ਪੜਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਬੂਝਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
The fools read and do not understand guru’s word; 
 only a few guru-willed realize it. ||15|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥ 
The Creator acts and causes all to act. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 



Through true sermon he teaches the truth. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥੧੬॥੯॥ 
O Nanak, honor is obtained through God’s name.  
One God prevails through all ages. ||16||9|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਸੋ ਸਚੁ ਸੇਿਵਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
Serve the true Creator. 
ਸਬਦੇ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
He eliminates sufferings through guru’s teaching. 
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
He is inaccessible and unfathomable; He cannot be evaluated.  
He is inaccessible and immeasurable. ||1|| 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੁ ਵਰਤਾਏ ॥ 
The true Lord bestows truth. 
ਇਿਕ ਜਨ ਸਾਚੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
He attaches some humble beings to the truth. 
ਸਾਚੋ ਸੇਵਿਹ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਿਹ ਨਾਮੇ ਸਿਚ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
They serve the true Lord and practice truth;  
and merge with truth through God’s name. ||2|| 
ਧੁਿਰ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
The primal Lord unites His devotees in His Union. 
ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
He attaches them to devotional worship. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਸੁ ਜਨਮੈ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
They sing God’s praises through true sermon and get the 
benefit of life. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਣਜੁ ਕਰਿਹ ਪਰੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ॥ 
The guru-willed trades and realizes himself and others. 
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ॥ 
He knows no other than One Lord. 
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪੰੂਜੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
The true banker trades with true traders and they trade true 
merchandise. ||4|| 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਏ ॥ 
He came into existence on His own; then created the universe. 
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ॥ 
He guides a few to realize guru’s teaching. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
Those who serve the guru are truthful. Their noose of death is 



cut. ||5|| 
ਭੰਨੈ ਘੜੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜੇ ॥ 
He destroys, creates, embellishes and fashions all beings. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਦੂਜੈ ਜੰਤ ਪਾਜੇ ॥ 
And attaches them to duality and worldly attachment; 
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਸਦਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵਿਹ ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਗਿਲ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
The self-willed wander acting blindly forever.  
Chain of death hangs  around their neck; ||6|| 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
He blesses and puts them to serve the guru. 
ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Through guru’s teachings, they enshrine God’s name in the 
mind. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸਾਚਾ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ 
Night and day, they recite God’s name.  
They make profit reciting God’s name in the world. ||7|| 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ 
He is true and true is His name. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਵੈ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥ 
He bestows to the guru-willed and they enshrine Him in their 
mind. 
ਿਜਨ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਿਹ ਿਤਨ ਿਸਿਰ ਚੂਕਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Those who enshrine Him in the mind look adorable; no one 
attacks them. ||8|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
He is inaccessible and unfathomable; His value cannot be 
appraised. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥ 
By guru’s grace, He lives in the mind. 
ਸਦਾ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਣਦਾਤਾ ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਮੰਗੈ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
Praise the bestowal of virtues through guru’s teaching  
and no one will ask for your account; ||9|| 
ਬਰ੍ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਰੁਦਰ੍ੁ ਿਤਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 
Brahma, Vishnu and Shiva serve Him. 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ 
They cannot find the limits of the unseen, unknowable Lord. 
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਤੂ ਅਪਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
The guru-willed whom You bless know the unknown. ||10|| 
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ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 
The perfect guru has imparted this understanding. 
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥ 
I have enshrined God’s name in my mind. 
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਤੈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਮਹਲੁ ਪਾਇ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
Reciting God’s name is worship, praising God one attains 
divinity. ||11|| 
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਮੰਿਨ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The servant serves and obeys the command of the infinite 
Lord. 
ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸਾਰਾ ॥ 
The self-willed does not know the essence of God’s command. 
ਹੁਕਮੇ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੇ ਵਿਡਆਈ ਹੁਕਮੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Obeying His command attains honor and one 
 becomes carefree through God’s command. ||12|| 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
By guru’s grace, one recognizes God’s command. 
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਣੈ ॥ 
The wandering mind is controlled and brought back to stability. 
ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਮਿਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Imbued with God’s name becomes detached; God’s name is a 
jewel. ||13|| 
ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
One Lord pervades the world. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ 
He is revealed by guru’s grace; 
ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਿਹ ਸੇ ਜਨ ਿਨਰਮਲ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Those who praise guru’s teaching become pure and reach 
God’s home. ||14|| 
ਸਦਾ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
The devotees are forever in Your sanctuary. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
You are inaccessible and unfathomable; Your value cannot be 
estimated. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਿਤਉ ਤੂ ਰਾਖਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
As it pleases Your will, You keep me; the guru-willed recites 
your name. ||15|| 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ 



I sing Your praises forever. 
ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਵਾ ॥ 
O true Lord, may I become pleasing to Your mind. 
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਸਿਚ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥੧੦॥ 
Nanak offers this true prayer: O Lord, please bless  
me with truth that I merge in truth. ||16||1||10|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਨ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
Those who serve the guru are very fortunate. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
Night and day, they remain lovingly attuned to the true name. 
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਿਵਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
Lord, the giver of peace, abides in their hearts forever;  
they enjoy guru’s teaching. ||1|| 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ॥ 
When Lord grants His grace, one meets with the guru. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
He enshrines God’s name in the mind. 
ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਿਨ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
Enshrining God in the mind attains eternal peace; they enjoy 
guru’s teaching. ||2|| 
ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥ 
By His grace, God unites us with Him. 
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
Ego and attachment are burned away by guru’s teaching. 
ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗੀ ਨਾਹੀ ਿਕਸੈ ਨਾਿਲ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
Imbued with God’ love he is liberated forever. He has no 
conflict with anyone. ||3||  
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ॥ 
Without serving the guru, there is pitch dark. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥ 
Without guru’s teaching, no one goes across. 
ਜੋ ਸਬਿਦ ਰਾਤੇ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਸਚੁ ਸਬਦੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
Those imbued with guru’s teaching become totally 
 detached and enjoy benefit of guru’s teaching. ||4|| 
ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਕਰਤੈ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖ ਪਾਇਆ ॥ 
Pain and pleasure are pre-ordained by the Creator. 
ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਆਿਪ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 
He created the duality. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਿਲਪਤੋ ਵਰਤੈ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਿਕਆ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
The guru-willed remain absorbed in God. The self-willed do 
not believe in it. ||5|| 
ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ॥ 
Those who do not understand guru’s teaching are called self-
willed. 
ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਿਹ ॥ 
They do not know the essence of the love of the guru. 
ਭੈ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਿਨਰਭਉ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਜਮੁ ਕਾਿਢ ਲਏਗਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
How can anyone find the carefree Lord without love?  
The devil of death will take their breath away. ||6|| 
ਅਫਿਰਓ ਜਮੁ ਮਾਿਰਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 
The overfed devil of death cannot be killed. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਨੇਿੜ ਨ ਆਈ ॥ 
But he does not come close to those who follow guru’s 
teaching. 
ਸਬਦੁ ਸੁਣੇ ਤਾ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ਮਤੁ ਮਾਰੇ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ 
Hearing to guru’s teaching he runs away from far; may the 
Lord beat him ||7||. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਿਸਰਕਾਰਾ ॥ 
The dear Lord is the ruler of all. 
ਏਹੁ ਜਮੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਿਵਚਾਰਾ ॥ 
What can this poor devil of death do? 
ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਕਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
The obedient servant obeys God’s order. God takes  
away the breath by His command. ||8|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚੈ ਕੀਆ ਅਕਾਰਾ ॥ 
God created the universe following guru’s teaching. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਸਿਰਆ ਸਭੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
Then God created the creation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਬੂਝੈ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਸੁਖੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
The guru-willed realizes it and obtains honor reciting guru’s 
teaching. ||9|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਕਰਿਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
The guru-willed realizes the architect of destiny. 
Page 1055 
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
In all four ages, God is realized through guru’s teaching. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 



The guru-willed does not die or take birth; he is absorbed in 
guru’s teaching. ||10|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹੇ ॥ 
The guru-willed praises God through guru’s teaching. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
God is inaccessible, unfathomable and carefree. 
ਏਕ ਨਾਿਮ ਜੁਗ ਚਾਿਰ ਉਧਾਰੇ ਸਬਦੇ ਨਾਮ ਿਵਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
God’s name bestows salvation in all four ages believing in 
guru’s teaching. ||11|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਂਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
The guru-willed obtains eternal peace and happiness. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ 
The guru-willed enshrines God’s name in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੂਝੈ ਕਾਟੇ ਦੁਰਮਿਤ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Becoming a guru-willed, he realizes God’s name and forgets 
the ill will. ||12|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਉਪਜੈ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 
When one becomes guru-willed, he merges in truth. 
ਨਾ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਨ ਜੂਨੀ ਪਾਵੈ ॥ 
He does not die and take birth, and not consigned to rebirth. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਅਨਿਦਨੁ ਲੈਦੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
The guru-willed remains forever imbued with God’s  
love and takes advantage forever. ||13|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਬਾਰੇ ॥ 
The guru-willed devotees look beautiful in God’s court. 
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੇ ॥ 
They are cared for through true sermon and guru’s teachings. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਿਰ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Night and day, they sing God’s praises and reach the destiny 
with ease. ||14|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
The perfect guru speaks his teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਹੁ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
He preaches to worship God night and day with love. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਦ ਹੀ ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਲ ਗੁਣ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
One who sings God’s praises forever becomes pure; purity is 
God’s virtue; ||15|| 
ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ 
True Lord is the giver of virtues. 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
Rare are the guru-willed who realize Him. 
ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਿਬਗਸੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥੧੧॥ 
Servant Nanak enjoys praising the name of carefree God! 
||16||2||11|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸੇਿਵਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Serve the inaccessible and infinite God; 
ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
He has no end or limit. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਰਿਵਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਿਤਤੁ ਘਿਟ ਮਿਤ ਅਗਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
Recite Him in the mind through guru’s teaching.  
The mind has the divine wisdom. ||1|| 
ਸਭ ਮਿਹ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 
One Lord is pervading all. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ 
By guru’s grace, He is revealed. 
ਸਭਨਾ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦੇਦਾ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
The life of the world nurtures and gives food to all. ||2|| 
ਪੂਰੈ ਸਿਤਗੁਿਰ ਬੂਿਝ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 
The perfect guru has imparted this understanding. 
ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
The universe is created by His command. 
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹੁਕਮੁ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
He who obeys God’s order finds peace; His command is the 
highest of all. ||3|| 
ਸਚਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The teaching of the true guru is infinite. 
ਿਤਸ ਦੈ ਸਬਿਦ ਿਨਸਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Through His teaching, the world is saved. 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਦੇਦਾ ਸਾਸ ਿਗਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
The Creator creates and checks the quality. He bestows life 
and food. ||4|| 
ਕੋਿਟ ਮਧੇ ਿਕਸਿਹ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Out of millions, only a few understand; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 
They are imbued with God’s love through guru’s teaching. 
ਹਿਰ ਸਾਲਾਹਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
They praise God the giver of peace forever; God blesses 



those who worship Him. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ॥ 
Those who serve the guru are truthful. 
ਜੋ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਕਾਚਿਨ ਕਾਚੇ ॥ 
Those who die to be reborn again are the false of the false. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
The inaccessible, invisible, carefree and unfathomable 
 Lord is the love of His devotees. ||6|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
The perfect guru implants truth. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 
Praise God forever through true guru’s teaching. 
ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਲਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ 
The bestowal of virtues abides in all. Everbody’s fate and 
death is pre written. ||7|| 
ਸਦਾ ਹਦੂਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਪੈ ॥ 
The guru-willed knows that God is ever-present. 
ਸਬਦੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਧਰ੍ਾਪੈ ॥ 
He who serves him through guru’s teachings obtains 
satisfaction. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸੇਵਿਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Night and day, he serves the true sermon. He enjoys guru’s 
teaching. ||8|| 
ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
The ignorant and blind performs all sorts of rituals. 
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥ 
The stubborn-minded performs these rituals and takes birth 
again and again. 
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ਿਬਿਖਆ ਕਾਰਿਣ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਮਾਵਿਹ ਦੁਰਮਿਤ ਕਾ ਦੋਰਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
For committing sins, they act in greed and evil-minded duality. 
||9|| 
ਪੂਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
The perfect guru teaches God’s worship. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
Enshrine God’s name in the mind through guru’s teaching. 
ਮਿਨ ਤਿਨ ਹਿਰ ਰਿਵਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਮਿਨ ਭੀਨੈ ਭਗਿਤ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
God abides in mind and body. The mind enjoys praising and 
worshipping God. ||10|| 



ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣੁ ॥ 
My true God is the destroyer of demons. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਭਗਿਤ ਿਨਸਤਾਰਣੁ ॥ 
Worshipping Him through guru’s teaching bestows salvation. 
ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
My true Lord is forever true. He is the emperor of emperors. 
||11|| 
ਸੇ ਭਗਤ ਸਚੇ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਏ ॥ 
True are those devotees, who are pleasing to Your Mind. 
ਦਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
They sing Your praises at Your door through guru’s teaching 
and look beautiful. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਿਦਨੁ ਗਾਵਿਹ ਿਨਰਧਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Night and day, they sing the true sermon. 
 God’s name is the support of the poor. ||12|| 
ਿਜਨ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਵਛੋੜਿਹ ਨਾਹੀ ॥ 
Those whom You unite, are never separated again. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
They praise You through guru’s teaching forever. 
ਸਭਨਾ ਿਸਿਰ ਤੂ ਏਕੋ ਸਾਿਹਬੁ ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
You are the master of all. They praise Your name through 
guru’s teaching. ||13|| 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਤੁਧੁਨੋ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
No one can realize You without guru’s teaching. 
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 
You speak the unspoken speech. 
ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਸੰਬਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
Everyone; recite God’s name through guru the bestowal. ||14|| 
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
You are the Creator of the universe. 
ਤੇਰਾ ਿਲਿਖਆ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 
No one can erase what You have written. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਦੇਵਿਹ ਤੂ ਆਪੇ ਸਹਸਾ ਗਣਤ ਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
You bless the guru-willed with Your name; his doubt and 
account is erased. ||15|| 
ਭਗਤ ਸਚੇ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਰੇ ॥ 
Your true devotees stand at the door of Your court. 
ਸਬਦੇ ਸੇਵਿਨ ਭਾਇ ਿਪਆਰੇ ॥ 
They serve You through guru’s teaching with love. 



ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੇ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥੧੨॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name become detached. 
 Their deeds are fulfilled reciting Your name. ||16||3||12|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਸਾਚੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
My True Lord staged a play. 
ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ ॥ 
He created no one like anyone else. 
ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੈ ਸਿਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
He made them different, and is happy seeing it. All tastes are 
in the body. ||1|| 
ਵਾਜੈ ਪਉਣੁ ਤੈ ਆਿਪ ਵਜਾਏ ॥ 
You made them breathe air. 
ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮਿਹ ਪਾਏ ॥ 
You put worldly power in the body. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਸਬਦੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
By guru’s grace, one turns away from it, and attains  
the jewel of spiritual wisdom through guru’s teaching. ||2|| 
ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ॥ 
He created darkness and light. 
ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥ 
He pervades all, no one else is; 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸੈ ਬੁਿਧ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
One who realizes himself by guru’s grace, 
 the lotus of his mind blossoms by Your grace. ||3|| 
ਅਪਣੀ ਗਹਣ ਗਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥ 
You know your depth and extent. 
ਹੋਰੁ ਲੋਕੁ ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
Other people hear say. 
ਿਗਆਨੀ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਬੂਝੈ ਸਾਚੀ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
The divine person realizes God and truly praises God. ||4|| 
ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਵਸਤੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The priceless merchandise is in the body. 
ਆਪੇ ਕਪਟ ਖੁਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 
He opens the mental doors. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਹਜੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਵੈ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਅਗਿਨ ਬੁਝਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
The guru-willed intuitively drinks nectar and extinguishes fire of 
greed. ||5|| 
ਸਿਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਿਰ ਪਾਏ ॥ 



All sublime tastes are in the body. 
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ ॥ 
Only a few obtain guru’s teaching. 
ਅੰਦਰੁ ਖੋਜੇ ਸਬਦੁ ਸਾਲਾਹੇ ਬਾਹਿਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
Search God inside through guru’s teaching; why do you 
search outside? ||6|| 
ਿਵਣੁ ਚਾਖੇ ਸਾਦੁ ਿਕਸੈ ਨ ਆਇਆ ॥ 
No one enjoys the taste without tasting. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥ 
He drinks nectar through guru’s teaching. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪੀ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਸੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥ 
Drinking nectar he becomes immortal; Your taste 
 is enjoyed through guru’s teaching. ||7|| 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਸਿਭ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥ 
One, who realizes himself, knows all virtues. 
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ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ 
He recites God’s name through guru’s teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਿਮ ਰਤਾ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Imbued with God’s name forever, eliminates the attachment of 
worldly wealth. ||8|| 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਏ ॥ 
Serving the guru, everything is obtained; 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
Ego, possessiveness and self-conceit are taken away. 
ਆਪੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਸੋਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
God the giver of peace grants His grace; 
 he looks beautiful through guru’s teaching. ||9|| 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 
Guru’s teaching is a sacred sermon. 
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥ 
Night and day, recite God’s name. 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸੋ ਘਟੁ ਿਨਰਮਲੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
When true God dwells in the mind, the body becomes pure. 
||10|| 
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹਿਹ ॥ 
The servant serves You by praising guru’s teaching. 
ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ॥ 
Imbued forever with God’s love, he sings God’s praises. 



ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ਪਰਮਲ ਵਾਸੁ ਮਿਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 
By His grace He unites us with Him and imparts sandalwood 
scent in us. ||11|| 
ਸਬਦੇ ਅਕਥੁ ਕਥੇ ਸਾਲਾਹੇ ॥ 
He praises God and speaks the unspoken through guru’s 
teaching. 
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਸਾਚੇ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
My true God is carefree. 
ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ਸਬਦੈ ਕਾ ਰਸੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
The giver of virtue imparts guru’s lesson. Lesson’s taste is 
Your taste. ||12|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ ॥ 
The confused, self-willed finds no place of rest; 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
They do the pre-ordained deeds. 
ਿਬਿਖਆ ਰਾਤੇ ਿਬਿਖਆ ਖੋਜੈ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਦੁਖੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Imbued with poison, they search for poison,  
and suffer the pain of death and birth. ||13|| 
ਆਪੇ ਆਿਪ ਆਿਪ ਸਾਲਾਹੇ ॥ 
He is He and praises Himself. 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਪਰ੍ਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ॥ 
Your virtues are in You O God; 
ਤੂ ਆਿਪ ਸਚਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
You are true, Your sermon is true. Only You are unknown and 
unfathomable. ||14|| 
ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕੋਇ ਨ ਪਾਏ ॥ 
Without the guru, the giver; no one finds the Lord; 
ਲਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
He may do millions of good deeds. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਵਿਸਆ ਸਬਦੇ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
God dwells in the mind by guru’s grace. Praise Him through 
guru’s teaching. ||15|| 
ਸੇ ਜਨ ਿਮਲੇ ਧੁਿਰ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
Those with pre-ordained destiny unit with You. 
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਏ ॥ 
They are adorned by true sermon and guru’s teaching. 
ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਨਤ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥੧੩॥ 
Servant Nanak sings God’s praises all the time. Singing 
 His praises one merges with Him. ||16||4||13|| 



ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਿਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ 
Only God is eternal forever. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
He is realized through the guru. 
ਹਿਰ ਰਿਸ ਭੀਨੇ ਸਦਾ ਿਧਆਇਿਨ ਗੁਰਮਿਤ ਸੀਲੁ ਸੰਨਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ 
Those imbued with God’s taste; recite Him forever.  
They become peaceful through guru’s teaching. ||1|| 
ਅੰਦਿਰ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਿਚਆਰਾ ॥ 
Enshrine true love of the true Lord in the mind. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Through guru’s teaching; recite beloved God’s name; 
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਛੋਿਡਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥ 
Enshrine treasure of God’s name in the mind and forget the 
worldly wealth; ||2|| 
ਰਈਅਿਤ ਰਾਜੇ ਦੁਰਮਿਤ ਦੋਈ ॥ 
Both the king and his subjects are involved in evil-deals and 
duality. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਏਕੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without serving the guru, they do not unite with God. 
ਏਕੁ ਿਧਆਇਿਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਨ ਿਨਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਿਤਨਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ 
They recite one God and attain peace forever. Their rule 
becomes eternal. ||3|| 
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 
No one can save them from coming and going. 
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਿਤਸੈ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 
Birth and death come from Him. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹੁ ਗਿਤ ਮੁਕਿਤ ਿਤਸੈ ਤੇ ਪਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥ 
O guru-willed; recite the true Lord forever. He bestows 
salvation. ||4|| 
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ॥ 
Truth and self-control are found at the door of the guru. 
ਹਉਮੈ ਕੋਰ੍ਧੁ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੈ ॥ 
Ego and anger are eliminated through guru’s teaching. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੀਲੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਭੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥ 
Serving the guru, obtains lasting peace; humility 
 and contentment come from Him. ||5|| 
ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Ego and false attachment well up in the world. 



ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਰਾ ॥ 
Forgetting God’s name, the whole world parishes; 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜਿਗ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥ 
God’s name is not obtained without serving the guru. 
 God’s name is beneficial in the world. ||6|| 
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
True immortal God is adored through guru’s teaching. 
ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਮਿਲ ਵਾਜਾ ਵਾਇਆ ॥ 
Five divine tunes are played with musical instruments. 
Page 1058 
ਸਦਾ ਕਾਰਜੁ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਸੁਹੇਲਾ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਕਾਰਜੁ ਕੇਹਾ ਹੇ ॥੭॥        
All deeds are fulfilled through God’s name. What kind  
of work anyone does without guru’s teaching? ||7|| 
ਿਖਨ ਮਿਹ ਹਸੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਰੋਵੈ ॥ 
He laughs and cries in a moment. 
ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਿਤ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 
Through ill will and duality the deed is not fulfilled. 
ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖ ਪਾਏ ਿਕਰਤੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥ 
Union and separation are pre-ordained by the Creator.  
Actions taken cannot be reversed. ||8|| 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਏ ॥ 
Salvation is obtained through guru’s teaching. 
ਹਿਰ ਿਸਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ 
He remains forever submerged in the Lord. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥ 
By guru’s grace, one obtains greatness and the  
sickness of ego does not affect him. ||9|| 
ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਿਪੰਡੁ ਵਧਾਏ ॥ 
Eating tasty delicacies, he increases his body weight. 
ਭੇਖ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਏ ॥ 
He wears disguises but does not follow guru’s teaching. 
ਅੰਤਿਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ਿਬਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
The disease inside is painful and one sinks in the filth. ||10|| 
ਬੇਦ ਪੜਿਹ ਪਿੜ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ॥ 
He studies the scriptures and preaches others. 
ਘਟ ਮਿਹ ਬਰ੍ਹਮੁ ਿਤਸੁ ਸਬਿਦ ਨ ਪਛਾਣਿਹ ॥ 
God is in the body. He does not recognize Him through guru’s 
teaching. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਤੁ ਿਬਲੋਵੈ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥ 



The guru-willed churns the essence and enjoys singing God’s 
name. ||11|| 
ਘਿਰ ਵਥੁ ਛੋਡਿਹ ਬਾਹਿਰ ਧਾਵਿਹ ॥ 
He forsakes the essence at home and wanders outside. 
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ॥ 
The blind, self-willed do not taste the flavor. 
ਅਨ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰਸਨਾ ਫੀਕੀ ਬੋਲੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੂਿਲ ਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 
Imbued with other tastes she speaks bland and does not enjoy 
God’s taste. ||12|| 
ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮੁ ਭਤਾਰੋ ॥ 
The self-willed doubts the husband Lord. 
ਦੁਰਮਿਤ ਮਰੈ ਿਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੋ ॥ 
She is deluded by ill will and suffers forever. 
ਕਾਿਮ ਕੋਰ੍ਿਧ ਮਨੁ ਦੂਜੈ ਲਾਇਆ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 
Through lust and anger her mind is attached to duality.  
She does not find  peace even in a dream. ||13|| 
ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸਬਦੁ ਭਤਾਰੋ ॥ 
The body becomes adorable through guru the Lord’s teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹਿਰ ਿਸਉ ਿਪਆਰੋ ॥ 
Night and day, she enjoys the husband Lord with love. 
ਮਹਲਾ ਅੰਦਿਰ ਗੈਰ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਭਾਣਾ ਬੁਿਝ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥ 
The stranger finds a place in her mind. God is realized by 
obeying His will. ||14|| 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥ 
The great giver gives by His grace. 
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਨਹੀ ਿਕਸੈ ਕਾ ਚਾਰਾ ॥ 
No one has any say in front of Him. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ਿਤਸ ਦਾ ਸਬਦੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥ 
She unites with Him by His grace through guru’s teaching. 
 Guru’s teaching is unfathomed. ||15|| 
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਹੈ ਿਤਸੁ ਕੇਰਾ ॥ 
Body and soul, all belong to Him. 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 
True Lord is my Lord and master. 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਜਪੁ ਜਾਿਪ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥੧੪॥ 
Nanak realized God through guru’s sermon. Reciting  
God’s recitation he merged with God. ||16||5||14|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 



The guru-willed realizes God by reciting, listening to scriptures 
and thinking. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥ 
The guru-willed attains infinite spiritual wisdom and meditation. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧॥ 
The guru-willed does deeds pleasing to God. 
 The guru-willed realizes God through perfect deeds. ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੂਆ ਉਲਿਟ ਪਰਾਵੈ ॥ 
The mind of the guru-willed turns away from the world; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥ 
The guru-willed plays the sermon through speaking. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਿਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੨॥ 
The guru-willed attuned to the Truth becomes detached and 
dwells in His home. ||2|| 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਭਾਖੀ ॥ 
The guru speaks the sacred words. 
ਸਚੈ ਸਬਦੇ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੀ ॥ 
Guru’s teaching is easily understood.   
ਸਦਾ ਸਿਚ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇਦਾ ॥੩॥ 
My mind remains imbued with God’s love and merges with 
Him. ||3|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵੈ ॥ 
Guru-willed mind becomes pure and he bathes in the pool of 
truth. 
ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 
No filth attaches to him; he merges in the true Lord. 
ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਦ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਇਦਾ ॥੪॥ 
He truly practices truth forever and performs true worship. ||4|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਬੈਣੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਨੈਣੀ ॥ 
The guru-willed speaks truth and sees truth. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਣੀ ॥ 
The guru-willed practices and lives the truth. 
ਸਦ ਹੀ ਸਚੁ ਕਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਸਚੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥ 
He speaks truth forever and inspires others to speak truth. ||5|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ॥ 
The guru-willed speaks the true and sacred sermon. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥ 
Truly the guru-willed preaches truth. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦ ਸੇਵਿਹ ਸਚੋ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਦਾ ॥੬॥ 



The guru-willed serves the true Lord and imparts guru’s 
teaching. ||6|| 
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ 
One who becomes a guru-willed understands. 
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥ 
He gets rid of ego, worldly wealth and doubt. 
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਤਮ ਊਚੀ ਦਿਰ ਸਚੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੭॥ 
He climbs the sacred high guru’s ladder and sings God’s 
praises at His door. ||7|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ 
The guru-willed practices truth self-control, and does good 
deeds. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 
The guru-willed obtains salvation. 
ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥੮॥ 
Through loving devotion, he remains forever imbued with 
Lord’s love;  
eradicating self-conceit, he merges in the Lord. ||8|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਖੋਿਜ ਸੁਣਾਏ ॥ 
One who becomes a guru-willed, searches and tells others. 
ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਸਦਾ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
He is lovingly attuned to the true Name forever. 
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਜੋ ਸਚੇ ਮਿਨ ਭਾਇਦਾ ॥੯॥ 
They do whatever appeals to the true Lord. ||9|| 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ॥ 
When it pleases God, he unites them with the guru. 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
As it pleases Him, He comes to dwell in the mind. 
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਭਾਣੈ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
He is happy by His will and enshrines in the mind by His will. 
||10|| 
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ॥ 
Those who act stubborn-mindedly are destroyed. 
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥ 
Wearing all sorts of religious rituals, they do not please the 
Lord. 
ਿਬਿਖਆ ਰਾਤੇ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਿਹ ਦੁਖੇ ਦੁਿਖ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
They commit sins and suffer and sink in pain. ||11|| 



ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥ 
The guru-willed earns happiness. 
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ 
He understands death and birth. 
ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
One, who sees birth and death alike pleases God. ||12|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਰਿਹ ਸੁ ਹਿਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
When the guru-willed dies, he is accepted by God. 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥ 
He realizes the coming and going through guru-s teaching. 
ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
He does not die or reborn, and does not suffer in pain; 
 his mind merges with God. ||13|| 
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who meet the guru are fortunate. 
ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
They eradicate ego and attachment from inside. 
ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਫਿਰ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
Their mind becomes pure and filth does not attach again.  
They are honored in God’s court. ||14|| 
 ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥ 
He acts and inspires all to act. 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ॥ 
He establishes and disestablishes and watches over. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੁਿਣ ਲੇਖੈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
The service of the guru-willed is pleasing to God;  
He puts in his accounts when He hears the truth. ||15|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
The guru-willed practices truth and only truth. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥ 
The guru-willed is immaculate; no filth attaches to him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੬॥੧॥੧੫॥ 
O Nanak, those who contemplate God’s name are imbued with 
it.  
Reciting God’s name they merge with God. ||16||1||15|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਆਪੇ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਹੁਕਿਮ ਸਭ ਸਾਜੀ ॥ 
He created the universe by His command. 
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਿਪ ਿਨਵਾਜੀ ॥ 



He establishes and disestablishes, and embellishes with 
grace. 
ਆਪੇ ਿਨਆਉ ਕਰੇ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧॥ 
God administers justice; through truth, we merge in the truth. 
||1|| 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਆਕਾਰਾ ॥ 
The body is a fortress of creation. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
Emotional attachment to worldly wealth prevails everywhere. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਇਦਾ ॥੨॥ 
Without guru’s teaching one becomes dust and merges with 
dust. ||2|| 
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The body is the infinite fortress of gold; 
ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਰਿਵਆ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 
Guru’s infinite teaching abides in it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਿਮਿਲ ਪਰ੍ੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ 
The guru-willed sings praises of God and finds peace meeting 
the beloved. ||3|| 
ਕਾਇਆ ਹਿਰ ਮੰਦਰੁ ਹਿਰ ਆਿਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 
The body is the temple of God; God Himself embellishes it. 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
The dear Lord dwells in it. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵਣਜਿਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਦਰੀ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੪॥ 
The businessmen trade in guru’s teachings and unite with God 
by His grace. ||4|| 
ਸੋ ਸੂਚਾ ਿਜ ਕਰੋਧੁ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
He who eradicates anger is pure. 
ਸਬਦੇ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਸਵਾਰੇ ॥ 
He realizes this through guru’s teaching and reforms. 
ਆਪੇ ਕਰ ੇਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੫॥ 
The Creator acts, and inspires all to act; He abides in the 
mind. ||5|| 
ਿਨਰਮਲ ਭਗਿਤ ਹੈ ਿਨਰਾਲੀ ॥ 
Pure and unique is devotional worship. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧੋਵਿਹ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
The mind and body are washed clean, contemplating guru’s 
teaching. 
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ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਭਗਿਤ ਕਰਾਇਦਾ ॥੬॥ 
One who remains forever imbued with His love. 
 God attaches him  to worship by His grace. ||6||   
ਇਸੁ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਿਹ ਮਨੂਆ ਧਾਵੈ ॥ 
The mind in the body wanders around. 
ਸੁਖੁ ਪਲਿਰ ਿਤਆਿਗ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 
Forgetting the bundle of happiness, he suffers in terrible pain. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥੭॥ 
Without meeting the true guru, he finds no place to rest; God 
sets this play. ||7|| 
ਆਿਪ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਿਪ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 
He is infinite; He contemplates Himself. 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ 
He unites us with Him. That is the essence. 
ਿਕਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥ 
What can the poor creatures do? God unites them by His 
grace. ||8|| 
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਪੂਰਾ ॥ 
God unites us with the perfect guru. 
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ॥ 
Through guru’s teaching he becomes very powerful and brave. 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੯॥ 
Uniting them with Him He bestows honor; He  
inspires them to focus their mind to the true Lord. ||9|| 
ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਿਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ 
True Lord dwells in the mind. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
Only a few guru-willed understand this. 
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥੧੦॥ 
God’s priceless name dwells in the mind and realized by 
reciting His name. ||10|| 
ਿਦਸੰਤਰੁ ਭਵੈ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲੇ ॥ 
He wanders in foreign lands, but does not look inside. 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥ 
Attached to the worldly wealth, he is arrested by the devil of 
death. 
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਕਬਹੂ ਨ ਤੂਟੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Those who dwell in duality, the noose of devil  



of death around their neck never breaks; ||11||     
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 
There is no meditation, penance or self-control, 
ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥ 
Till one practices guru’s teaching. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਮਿਲਆ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
Truth is obtained through guru’s teaching and truly merges 
with truth. ||12|| 
ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਸਬਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Lust and anger are very powerful in the world. 
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹ ਸਭੁ ਦੁਖ ਕਾ ਪਸਾਰਾ ॥ 
They lead to all sorts of actions, but only add to pain. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
Those who serve the guru find peace; they 
 unite with God through guru’s teaching. ||13|| 
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰੁ ॥ 
There are Air, water and fire. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਿਰ ॥ 
Emotional and worldly attachments abide in all. 
ਿਜਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਤਸੈ ਪਛਾਣਿਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
If you realize the Creator, the worldly attachment eliminates. 
||14|| 
ਇਿਕ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਗਰਿਬ ਿਵਆਪੇ ॥ 
Some are bothered by pride of worldly wealth. 
ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪੇ ॥ 
They are proud and egotistic. 
ਜਮਕਾਲੈ ਕੀ ਖਬਿਰ ਨ ਪਾਈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
They never think of the devil of death and depart repenting. 
||15|| 
ਿਜਿਨ ਉਪਾਏ ਸੋ ਿਬਿਧ ਜਾਣੈ ॥ 
He, who created it knows the way. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਵੈ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He guides the guru-willed to know God through guru’s 
teaching. 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੧੬॥੨॥੧੬॥ 
Slave Nanak offers this prayer; O mortal,  
enshrine God’s name in the mind. ||16||2||16|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਦਇਆਪਿਤ ਦਾਤਾ ॥ 



The kind and bestowal of honor God; exists from the beginning 
for ages. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
He is realized through perfect guru’s teaching. 
ਤੁਧੁਨੋ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਵਿਹ ਤੂ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧॥ 
Those who serve You merge with You by Your grace. ||1|| 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
You are inaccessible and hidden; Your price cannot be found. 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
All beings seek Your sanctuary. 
ਿਜਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਿਹ ਤੂ ਆਪੇ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਦਾ ॥੨॥ 
You guide them as You please. You put them on the correct 
path. ||2|| 
ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥ 
There is God and He always will be. 
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
He creates and no one else can. 
ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਿਰਜਕੁ ਪਹੁਚਾਇਦਾ ॥੩॥ 
The bestowal of peace takes care of all and feeds them. ||3||   
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 
You are inaccessible, hidden, unexplainable and infinite; 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਰਾ ॥ 
No one knows Your extent. 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਹ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਆਿਪ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੪॥ 
You know You. Through guru’s teachings, You reveal You. ||4|| 
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਲੋਅ ਆਕਾਰਾ ॥ ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 
Your almighty command prevails throughout  
the underworlds, realms and the universe. 
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ਹੁਕਮੇ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੇ ਢਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੫॥ 
God creates and destroys by His order and unites with Him by 
His order. ||5|| 
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਸਲਾਹੇ ॥ 
One who realizes Your command, praises Your command. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
You are inaccessible, hidden and carefree. 
ਜੇਹੀ ਮਿਤ ਦੇਿਹ ਸੋ ਹੋਵੈ ਤੂ ਆਪੇ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੬॥ 
What You teach, they learn. You are realized through guru’s 
teaching. ||6|| 



ਅਨਿਦਨੁ ਆਰਜਾ ਿਛਜਦੀ ਜਾਏ ॥ 
Night and day, the life decreases. 
ਰੈਿਣ ਿਦਨਸੁ ਦੁਇ ਸਾਖੀ ਆਏ ॥ 
Both night and day are the witness. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤੈ ਮੂੜਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਾਲੁ ਰੂਆਇਦਾ ॥੭॥ 
The blind self-willed does not know that the death hovers over 
the head. ||7|| 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ॥ 
The mind and body become soothed by entering guru’s 
refuge. 
ਅੰਤਿਰ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 
Doubt is eliminated from within and fear runs away. 
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿਹ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਇਦਾ ॥੮॥ 
He is happy forever and sings God’s praises  
and speaks the true sermon. ||8|| 
ਿਜਿਨ ਤੂ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਿਬਧਾਤਾ ॥ 
O architect of destiny; whoever realizes You; 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
The fortunate realizes You through guru’s teaching. 
ਜਿਤ ਪਿਤ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੯॥ 
God bestows self control, honor and truthfulness.  
He is realized by eliminating ego. ||9|| 
ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗਾ ॥ 
The stubborn mind is attached to duality. 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਫਰੈ ਅਭਾਗਾ ॥ 
Deluded by doubt the unfortunate wander around in confusion. 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
With good luck he serves the guru and attains peace with 
ease. ||10|| 
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਆਿਪ ਉਪਾਏ ॥ 
He created millions of species. 
ਮਾਨਸ ਜਨਿਮ ਗੁਰ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
Worship God in this human life. 
ਿਬਨੁ ਭਗਤੀ ਿਬਸਟਾ ਿਵਿਚ ਵਾਸਾ ਿਬਸਟਾ ਿਵਿਚ ਿਫਿਰ ਪਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Without worship they live in filth and get absorbed in filth 
again. ||11|| 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਭਗਿਤ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ॥ 
Doing good deeds the guru teaches the way to worship. 
ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਉ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥ 



Without good luck; how can anyone find Him? 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
The Creator acts and inspires all to act; as He wills, he guides 
us. ||12|| 
ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਸਾਸਤ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥ 
The Simritees and the Shaastras do not know His limits. 
ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਤਤੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ 
The blind fool does not recognize the essence of reality. 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
The Creator acts and inspires all to act; He deludes some in 
doubt. ||13|| 
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
He causes everything to be done. 
ਆਪੇ ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ 
He puts everyone to task. 
ਆਪੇ ਥਾਿਪ ਉਥਾਪੇ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਿਪ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
He establishes and disestablishes, and watches over;  
He reveals Himself to the guru-willed. ||14|| 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 
True Lord is profoundly deep and unfathomable. 
ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਤਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ 
Praising Him forever, the mind is consoled. 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
He is inaccessible and unfathomable; His value cannot be 
estimated.  
The guru-willed enshrines Him in the mind. ||15|| 
ਆਿਪ ਿਨਰਾਲਮੁ ਹੋਰ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥ 
He remains unaffected; rest of the world is entangled in their 
affairs. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
By guru’s grace, one realizes Him. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੭॥ 
O Nanak, enshrine God’s name in the mind. He is  
realized through guru’s teaching. ||16||3||17|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
For thirty-six ages, utter darkness prevailed. 
ਤੂ ਆਪੇ ਜਾਣਿਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
Only You know this, O Creator Lord; 



ਹੋਰ ਿਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਿਕ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ਤੂ ਆਪੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੧॥ 
What can anyone else say or preach? You only know Your 
value. ||1|| 
ਓਅੰਕਾਿਰ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ॥ 
Saying once, you created the universe. 
ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
All the plays and dramas are by Your greatness. 
ਆਪੇ ਵੇਕ ਕਰੇ ਸਿਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਭੰਿਨ ਘੜਾਇਦਾ ॥੨॥ 
The True Lord makes distinctions; He makes and breaks as 
well. ||2|| 
ਬਾਜੀਗਿਰ ਇਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ 
The Juggler has staged His juggling show. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ ॥ 
One watches it through the perfect guru; 
ਸਦਾ ਅਿਲਪਤੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੩॥ 
One who remains forever detached through guru’s  
teaching and focuses his mind to the true Lord. ||3|| 
ਬਾਜਿਹ ਬਾਜੇ ਧੁਿਨ ਆਕਾਰਾ ॥ 
The divine musical tunes play in the universe. 
 ਆਿਪ ਵਜਾਏ ਵਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 
God the player plays them. 
ਘਿਟ ਘਿਟ ਪਉਣੁ ਵਹੈ ਇਕ ਰੰਗੀ ਿਮਿਲ ਪਵਣੈ ਸਭ ਵਜਾਇਦਾ ॥੪॥ 
Everyone breathes in the same air and all live by breathing. 
||4|| 
Page 1062 
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਿਨਹਚਉ ਹੋਵੈ ॥ 
Whatever the Creator does, happens definitely. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥ 
Through guru’s teaching, he eliminates ego. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਕਸੈ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥੫॥   
He bestows honor on some by guru’s grace and they recite 
Gods name. ||5|| 
ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਲਾਹਾ ਨਾਹੀ ॥ 
There is no other benefit as great as service to the guru. 
ਨਾਮੁ ਮੰਿਨ ਵਸੈ ਨਾਮੋ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
They enshrine God’s name in the mind and praise God 
through his name. 
ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ 
Reciting His name attains peace by His grace and reaps the 



reward. ||6|| 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Without reciting God’s name the world suffers. 
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹ ਵਧਿਹ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
The more actions one does, more the corruption increases. 
ਨਾਮੁ ਨ ਸੇਵਿਹ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥ 
How can one find peace without reciting God’s name?  
He suffers pain without God’s name. ||7|| 
ਆਿਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ॥ 
He acts and inspires all to act. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 
By guru’s grace, He reveals Himself to a few. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵਿਹ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿਹ ਮੁਕਤੀ ਕੈ ਘਿਰ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ 
The guru-willed breaks the bonds and reaches the destiny. ||8|| 
ਗਣਤ ਗਣੈ ਸੋ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
One who calculates and counts, burns in the world. 
ਸਹਸਾ ਮੂਿਲ ਨ ਚੁਕੈ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
His skepticism and corruption are never dispelled. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗਣਤ ਚੁਕਾਏ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇਦਾ ॥੯॥ 
The guru-willed forgets counting and merges with true Lord. 
||9|| 
ਜੇ ਸਚੁ ਦੇਇ ਤ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥ 
If God bestows truth, then we attain it. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ 
By guru’s grace, it is revealed. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
Attune to God with love, praise God’s name and attain peace 
by guru’s grace. ||10|| 
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਿਪਆਰਾ ॥ 
Through God’s love one obtains meditation, penance and self-
control. 
ਿਕਲਿਵਖ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥ 
God, the destroyer, destroys sins. 
ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਆ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Through God’s name the body and mind are soothed 
 and merge in peace intuitively. ||11|| 
ਅੰਤਿਰ ਲੋਭੁ ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ 
With greed inside, the filth attaches to filthy mind. 
ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 



They do filthy deeds and suffer in pain. 
ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਕੂੜੁ ਬੋਿਲ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
The false deal in false and suffer pain by telling lies. ||12|| 
ਿਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Only a few enshrine the pure sermon in the mind. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਸਾ ਜਾਏ ॥ 
By guru’s grace, his skepticism is removed. 
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੁ ਚੇਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
He follows guru’s will day and night and finds peace missing 
God’s name. ||13|| 
ਆਿਪ ਿਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ 
The true Lord is the Creator. 
ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਏ ਸੋਈ ॥ 
He creates and destroys. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਿਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
The guru-willed praises Him forever and finds peace uniting 
with Him. ||14|| 
ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰ੍ ੀ ਵਿਸ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Making countless efforts, the senses do not come under 
control. 
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ 
Everyone is burning in the fire of lust and anger. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਵਿਸ ਆਵੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
Serving the guru, the mind is controlled. Controlling  
the mind merges with supreme mind. ||15|| 
ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ॥ 
You created the sense of ‘mine’ and ‘yours.’ 
ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਿਭ ਜੀਆ ॥ 
All beings are Yours;  
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਸਦਾ ਤੂ ਗੁਰਮਤੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧੬॥੪॥੧੮॥ 
O Nanak, Recite God’s name all the time and 
 enshrine in the mind through guru’s lesson. ||16||4||18|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ 
The bestowal Lord is inaccessible and unfathomable. 
ਓਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ 
He does not have any greed; He is carefree. 
ਿਤਸ ਨੋ ਅਪਿੜ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧॥ 
No one can reach Him; He unites us with Him by His grace. 



||1|| 
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਿਨਹਚਉ ਹੋਈ ॥ 
Whatever He does surely happens. 
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
There is no other giver, except Him. 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਇਦਾ ॥੨॥ 
Whoever He blesses with His name, obtains it. 
 He is realized through guru’s teaching. ||2|| 
ਚਉਦਹ ਭਵਣ ਤੇਰੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥ 
The fourteen worlds are Your markets. 
ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਦਖਾਏ ਅੰਤਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
The true guru reveals them in the mind. 
ਨਾਵੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਕੋ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ 
One, who deals in God’s name, finds Him through guru’s 
teaching. ||3|| 
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ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੇਿਵਐ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥ 
Serving the guru, one obtains peace and joy. 
ਿਹਰਦੈ ਆਇ ਵੁਠਾ ਗੋਿਵੰਦਾ ॥ 
Lord of the universe comes to dwell in the heart. 
ਸਹਜੇ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਭਗਿਤ ਕਰਾਇਦਾ ॥੪॥  
He intuitively practices worship day and night; God guides him 
to worship. ||4|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਿਵਛੁੜੇ ਿਤਨੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Those who are separated from the guru, suffer in pain 
ਅਨਿਦਨੁ ਮਾਰੀਅਿਹ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥ 
Night and day, they are punished and they suffer more pain. 
ਮਥੇ ਕਾਲੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਿਹ ਦੁਖ ਹੀ ਿਵਿਚ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੫॥ 
Their faces are blackened and they do not reach the  
destiny and suffer pain and more pain. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 
Those who serve the guru are very fortunate. 
ਸਹਜ ਭਾਇ ਸਚੀ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 
They intuitively attune to God with love. 
ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਿਹ ਸਦ ਹੀ ਸਚੈ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੬॥ 
They practice truth all the time and unite with true Lord. ||6|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਸਚਾ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਏ ॥ 
He obtains the truth, whom the true Lord blesses. 
ਅੰਤਿਰ ਸਾਚੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 



Filled with truth eliminates doubt. 
ਸਚੁ ਸਚੈ ਕਾ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥ 
Truly, God is the bestowal of truth; whoever He bestows 
receives it. ||7|| 
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ 
He is the Creator of all. 
ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ 
Whoever He guides, realizes Him. 
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥ 
He blesses and bestows honor and unites with Him. ||8|| 
ਹਉਮੈ ਕਰਿਦਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
Acting in ego, one wastes his life. 
ਆਗੈ ਮੋਹੁ ਨ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ ॥ 
Even in the world hereafter, attachment to worldly wealth does 
not leave him. 
ਅਗੈ ਜਮਕਾਲੁ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਿਜਉ ਿਤਲ ਘਾਣੀ ਪੀੜਾਇਦਾ ॥੯॥ 
In the next world, the devil of death checks his account  
and crushes him like sesame seeds in the oil-press. ||9|| 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ॥ 
By perfect destiny, one serves the guru. 
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ॥ 
If God blesses, then one serves. 
ਜਮਕਾਲੁ ਿਤਸੁ ਨੇਿੜ ਨ ਆਵੈ ਮਹਿਲ ਸਚੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
The devil of death does not come close to him. 
 He reaches the destiny and attains peace. ||10|| 
ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ ॥ 
Those who please you find happiness. 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
By good fortune they serve the guru. 
ਤੇਰੈ ਹਿਥ ਹੈ ਸਭ ਵਿਡਆਈ ਿਜਸੁ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਪਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Honor is in Your hand. Whoever You bestow receives it. ||11|| 
ਅੰਦਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ॥ 
The enlightenment comes from the guru. 
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
By enshrining the priceless God’s name in the mind; 
ਿਗਆਨ ਰਤਨੁ ਸਦਾ ਘਿਟ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
The jewel of divine wisdom enlightens the mind forever 
 and eliminates the darkness of ignorance. ||12|| 
ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੇ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ॥ 



The blind ignorant are attached to duality. 
ਿਬਨੁ ਪਾਣੀ ਡੁਿਬ ਮੂਏ ਅਭਾਗੇ ॥ 
The unfortunate drown without water. 
ਚਲਿਦਆ ਘਰੁ ਦਰੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ਜਮ ਦਿਰ ਬਾਧਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
When they depart from the world, they do not find God’s door 
or home;  
they are tied at the door of devil of death and suffer pain. ||13|| 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without serving the guru, no one finds liberation. 
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਪੂਛਹੁ ਕੋਈ ॥ 
Go ask any spiritual teacher or those who meditate. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਤਸੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
Whoever serves the guru obtain honor and are honored in 
God’s court. ||14|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਨੋ ਸੇਵੇ ਿਤਸੁ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
He who serves the guru, God unites him with Him. 
ਮਮਤਾ ਕਾਿਟ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Eliminating worldly attachment, he lovingly attunes to God. 
ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਣਜਿਹ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
The merchants deal in truth forever and profit from God’s 
name. ||15|| 
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ॥ 
The Creator acts and inspires all to act. 
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਮੁਕਤਾ ॥ 
He who dies through guru’s teaching attains salvation. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥੧੬॥੫॥੧੯॥ 
O Nanak, enshrine God’s name in the mind and recite God’s 
name. ||16||5||19|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਜੋ ਤੁਧੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਿਰ ਪਾਇਆ ॥ 
Whatever You want to do, is done. 
ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਆਇਆ ॥ 
Only a rare one obeys Your will. 
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧॥ 
One who obeys Your will, finds peace. Peace dwells in God’s 
will; ||1|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ॥ 
The guru-willed obeys Your will. 
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 



He intuitively practices truth and finds peace. 
ਭਾਣੇ ਨੋ ਲੋਚੈ ਬਹੁਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਿਪ ਮਨਾਇਦਾ ॥੨॥ 
Many long to follow Your will. You inspire them to follow Your 
will. ||2|| 
ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੁ ਿਮਲੈ ਤੁਧੁ ਆਏ ॥ 
One, who surrenders to Your will, meets with You. 
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ਿਜਸੁ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
One who believes in Your will merges with You. 
ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਵਡੀ ਵਿਡਆਈ ਭਾਣਾ ਿਕਸਿਹ ਕਰਾਇਦਾ ॥੩॥ 
Greatness rests in God’s will; rare are those who accept it. ||3|| 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰੂ ਿਮਲਾਏ ॥ 
When it pleases Him, He leads us to meet the guru. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥ 
The guru-willed finds the treasure of God’s name. 
ਤੁਧੁ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਉਪਾਈ ਿਜਸ ਨੋ ਭਾਣਾ ਦੇਿਹ ਿਤਸੁ ਭਾਇਦਾ ॥੪॥ 
You created the universe through Your will.  
Whoever You bestow Your will enjoys it. ||4|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
The blind, self-willed practice cleverness. 
ਭਾਣਾ ਨ ਮੰਨੇ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 
They do not surrender to Lord’s will and suffer terrible pain. 
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਪਾਇਦਾ ॥੫॥ 
Deluded by doubt, they come and go in life; they never find 
destiny. ||5|| 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
The guru unites them with God and bestows honor to them. 
ਸਿਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧੁਿਰ ਫੁਰਮਾਈ ॥ 
Guru’s service is pre-ordained. 
ਸਿਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ 
Serving the guru, one obtains God’s name and 
 obtains peace through God’s name. ||6|| 
ਸਭ ਨਾਵਹੁ ਉਪਜੈ ਨਾਵਹੁ ਛੀਜੈ ॥ 
Everything originates from God’s name and merges in God’s 
name. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਜੈ ॥ 
By guru’s grace, the mind and body are pleased. 
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਰਿਸ ਭੀਜੈ ਰਸ ਹੀ ਤੇ ਰਸੁ ਪਾਇਦਾ ॥੭॥ 
Reciting God’s name obtains enjoyment and joy increases 



through taste. ||7|| 
ਮਹਲੈ ਅੰਦਿਰ ਮਹਲੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥ 
Within the body, only a few reach the destiny. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਿਚ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 
They enshrine truth in the mind through guru’s teaching. 
ਿਜਸ ਨੋ ਸਚੁ ਦੇਇ ਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਸਚੇ ਸਿਚ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੮॥ 
Whoever He blesses with truth obtains the truth and merges 
with truth. ||8|| 
ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Forgetting God’s name the mind and body suffer pain. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 
Attachment to the worldly wealth brings sickness. 
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੈ ਕੁਸਟੀ ਨਰਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੯॥ 
Without God’s Name, his mind and body are sick  
with leprosy, and he goes to hell. ||9|| 
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਿਤਨ ਿਨਰਮਲ ਦੇਹਾ ॥ 
Those imbued with God’s name; their body becomes pure. 
ਿਨਰਮਲ ਹੰਸਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨੇਹਾ ॥ 
Their soul-swan becomes pure and enjoys eternal happiness. 
ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
Praising God’s name attains eternal peace and attains destiny. 
||10|| 
ਸਭੁ ਕੋ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
Everyone deals in business. 
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰਾ ॥ 
Without God’s name they fall short in the world. 
ਨਾਗੋ ਆਇਆ ਨਾਗੋ ਜਾਸੀ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
Naked they come and naked they go; without God’s name 
they suffer. ||11|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 
Whoever God’s blesses obtains God’s name. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
Through guru’s teaching he enshrines God in the mind. 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥੧੨॥ 
God’s name dwells in the mind by guru’s grace and he recites 
God’s name. ||12|| 
ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚੈ ਜੇਤੀ ਸਭ ਆਈ ॥ 
All those who are born, long for God’s name; 
ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਿਮਲੈ ਧੁਿਰ ਪੁਰਿਬ ਕਮਾਈ ॥ 



Those who have earned previously obtain God’s name. 
ਿਜਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
Those who obtain God’s name are fortunate.  
They unite with God through guru’s teaching. ||13|| 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
The fortress of the body is infinite. 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਬਿਹ ਪਰ੍ਭੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
God sits in it and contemplates. 
ਸਚਾ ਿਨਆਉ ਸਚੋ ਵਾਪਾਰਾ ਿਨਹਚਲੁ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
He administers true justice and trades in truth;  
through Him one finds the eternal place. ||14|| 
ਅੰਤਰ ਘਰ ਬੰਕੇ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 
Inside the body is a beautiful place. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਿਕਨੈ ਥਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
Only a few guru-willed find it. 
ਇਤੁ ਸਾਿਥ ਿਨਬਹੈ ਸਾਲਾਹੇ ਸਚੇ ਹਿਰ ਸਚਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
If one stays there and praises God’s name. God comes to 
dwell in the mind. ||15|| 
ਮੇਰੈ ਕਰਤੈ ਇਕ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
My Creator has created a system. 
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਿਵਿਚ ਸਭ ਵਥੁ ਪਾਈ ॥ 
He placed every priceless merchandise in the body. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਣਜਿਹ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੬॥੨੦॥ 
O Nanak, those imbued with God’s name deal in God’s name. 
 Only a rare guru-willed obtains God’s name. ||16||6||20|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
Contemplating guru’s teaching the body becomes priceless. 
ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
God abides there; He has no end or limit. 
ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਸੇਿਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧॥ 
Night and day, he serves God through true sermon.  
God is realized through guru’s teaching. ||1|| 
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ਹਿਰ ਚੇਤਿਹ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 
I admire those who recite God. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਿਤਨ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥ 
They unit with God through guru’s teaching. 
ਿਤਨ ਕੀ ਧੂਿਰ ਲਾਈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਸਤਸੰਗਿਤ ਬਿਹ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੨॥ 



I apply the dust of their feet to my face and forehead  
and sing God’s praises in devotee’s company. ||2|| 
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਹਿਰ ਪਰ੍ਭ ਭਾਵਾ ॥ 
I sing God’s praises if it pleases Him. 
ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਬਿਦ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 
Enshrining God’s name in the mind through guru’s teaching 
pleases me. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਹੁ ਕੰੁਡੀ ਸੁਣੀਐ ਸਾਚੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਦਾ ॥੩॥ 
Guru’s sermon is heard in all four corners.  
Listening to it one merges with God’s name. ||3|| 
ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਿਜ ਅੰਤਰੁ ਭਾਲੇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਹਿਰ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥ 
He who searches God inside is truthful. 
 He attains God’s grace through guru’s teaching. 
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੪॥ 
He takes the medicine of divine wisdom through  
guru’s teaching and unites with God by His grace. ||4|| 
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 
By good fortune, I obtained this body; 
ਮਾਣਸ ਜਨਿਮ ਸਬਿਦ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 
In this human life, I have focused my mind to guru’s teaching. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸਭੁ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸਿਹ ਬੁਝਾਇਦਾ ॥੫॥ 
It is all dark without guru’s teaching; only the guru willed 
realizes it. ||5|| 
ਇਿਕ ਿਕਤੁ ਆਏ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥ 
Why are some here to waste away their life? 
ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥ 
The self-willed are attached to the love of duality. 
ਏਹ ਵੇਲਾ ਿਫਿਰ ਹਾਿਥ ਨ ਆਵੈ ਪਿਗ ਿਖਿਸਐ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ॥੬॥ 
This opportunity does not come again. He regrets when the 
steps start slipping. ||6|| 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਸਰੀਰਾ ॥ 
The body becomes sacred through guru’s teaching. 
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਵਸੈ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 
True Lord, the ocean of virtue, dwells in it. 
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭ ਥਾਈ ਸਚੁ ਸੁਿਣ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੭॥ 
He sees truth everywhere and enshrines truth in the mind by 
hearing; ||7|| 
ਹਉਮੈ ਗਣਤ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Ego and mental calculations are eliminated through guru’s 



teaching. 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਹਰਦੈ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
By enshrining God in the mind; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੇ ਿਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ 
He praises God through guru’s teaching and attains peace 
uniting with God. ||8|| 
ਸੋ ਚੇਤੇ ਿਜਸੁ ਆਿਪ ਚੇਤਾਏ ॥ 
He, whom the Lord inspires to remember Him, recite His 
name. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥ 
Through gurus teaching, He dwells in the mind. 
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੈ ਆਪੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੯॥ 
He sees, He understands and He merges in Himself. ||9|| 
ਿਜਿਨ ਮਨ ਿਵਿਚ ਵਥੁ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥ 
In whose mind He puts the priceless merchandise, knows it; 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ 
He realizes Himself through guru’s teaching. 
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
He, who realizes himself becomes pure and 
 speaks the sermon through guru’s lesson. ||10|| 
ਏਹ ਕਾਇਆ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਸਰੀਰੁ ॥   
This body is sacred. 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੇਤੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥ 
He misses the virtuous God through guru’s teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਿੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਕਿਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੧॥ 
He sings God’s praises imbued with love and  
merges in virtuous God singing His praises. ||11|| 
ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ 
This body is the source of all worldly pleasure. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
In love of duality, it is deluded by doubt. 
ਹਿਰ ਨ ਚੇਤੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਚੇਤੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
He does not miss God and suffers; He suffers for not missing 
God; ||12|| 
ਿਜ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
One who serves the guru is approved. 
ਕਾਇਆ ਹੰਸੁ ਿਨਰਮਲੁ ਦਿਰ ਸਚੈ ਜਾਣੁ ॥ 
His body and soul-swan are pure; it is known in God’s court. 
ਹਿਰ ਸੇਵੇ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ਸੋਹੈ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 



He serves God and enshrines Him in the mind. 
 He looks adorable singing God’s praises. ||13|| 
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਗੁਰੁ ਸੇਿਵਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
One cannot serve the guru without luck. 
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਮੁਏ ਿਬਲਲਾਇ ॥ 
The self-willed are deluded, and die crying. 
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
Those, who are blessed by the guru; God unites them with 
Him. ||14|| 
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਪਕੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥ 
In the body fortress, are the solid built markets? 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਲੇਵੈ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
The guru-willed buys the merchandise and keeps it safe. 
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
Reciting God’s name day and night, he attains high status. 
||15|| 
ਆਪੇ ਸਚਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
True Lord is the giver of peace. 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥ 
He is realized through perfect guru’s teaching. 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚਾ ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਕੋ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੭॥੨੧॥ 
O Nanak; those who praise God’s name obtain this by good 
luck. ||16||7||21|| 
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ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਿਨਰੰਕਾਿਰ ਆਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
The formless Lord created the universe. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੁਕਿਮ ਬਣਾਇਆ ॥ 
By His command, He created the worldly attachment. 
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਿਭ ਕਰਤਾ ਸੁਿਣ ਸਾਚਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਦਾ ॥੧॥ 
The Creator stages all the plays; Listen and enshrine Him in 
the mind. ||1|| 
ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਪਰਸੂਿਤ ਜਮਾਇਆ ॥ 
He gave birth to worldly wealth with three qualities. 
ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਬਰ੍ਹਮੇ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ 
Proclaimed the four Vedas to Brahma; 
ਵਰਹ੍ੇ ਮਾਹ ਵਾਰ ਿਥਤੀ ਕਿਰ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇਦਾ ॥੨॥ 
Creating the years, months, days and dates, He gave thinking 
to the world. ||2|| 



ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 
Service to the guru is the essence of all. 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖਹੁ ਉਿਰ ਧਾਰ ॥ 
Enshrine Lord’s Name in your heart. 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਿਰ ਇਸੁ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ॥੩॥ 
Guru’s sermon wells up in the world. God’s name is obtained 
through it. ||3|| 
ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਅਨਿਦਨੁ ਵਾਦ ਸਮਾਲੇ ॥ 
He reads Vedas and argues night and day. 
ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥ 
He does not remember Gods name. He will be arrested by the 
devil of death. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਤਰ੍ ੈ ਗੁਣ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਦਾ ॥੪॥ 
In love of duality, he suffers in pain forever; through  
three worldly qualities he is deluded by doubt. ||4|| 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
The guru-willed loves God only. 
ਿਤਰ੍ ਿਬਿਧ ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
He controls the three qualities in the mind. 
ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੫॥ 
He gets liberated through guru’s teaching  
and eliminates the worldly attachment. ||5|| 
ਜੋ ਧੁਿਰ ਰਾਤੇ ਸੇ ਹੁਿਣ ਰਾਤੇ ॥ 
Those who are attuned to God from destiny are attuned now. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ॥ 
By guru’s grace, they are intuitively intoxicated by it. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੈ ਆਪੁ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੬॥ 
Serving the guru they find God; He unites them with Him. ||6|| 
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਭਰਿਮ ਨ ਪਾਏ ॥ 
They are not affected by worldly attachment and doubt. 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 
Attached to the love of duality, one suffers in pain. 
ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਿਦਨ ਥੋੜੇ ਹੋਵੈ ਇਸੁ ਜਾਦੇ ਿਬਲਮ ਨ ਲਾਇਦਾ ॥੭॥ 
This deep color does not last long; it takes a moment to fade. 
||7|| 
ਏਹੁ ਮਨੁ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗਾਏ ॥ 
They get their mind dyed with love. 
ਇਤੁ ਰੰਿਗ ਸਾਚੇ ਮਾਿਹ ਸਮਾਏ ॥ 
Dyed in this color, they merge in the true Lord. 



ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਕੋ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਦਾ ॥੮॥ 
By perfect destiny, some obtain this color.  
Through guru’s teachings, this color is applied. ||8|| 
ਮਨਮੁਖੁ ਬਹੁਤੁ ਕਰੇ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 
The self-willed are proud. 
ਦਰਗਹ ਕਬ ਹੀ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 
They are never honored in the court of the Lord; 
ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿਬਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੯॥ 
Attached to duality, they waste their lives in vain; 
 they suffer without understanding. ||9|| 
ਮੇਰੈ ਪਰ੍ਿਭ ਅੰਦਿਰ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥ 
God is hidden in me. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇਆ ॥ 
By guru’s grace, one unites with God. 
ਸਚਾ ਪਰ੍ਭੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ 
God is true, true is His trade, through which God’s priceless 
name is bought. ||10|| 
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 
No one found this body’s value. 
ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਿਰ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ 
My Lord has made it this way. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਸੋਧੈ ਆਪਿਹ ਆਪੁ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੧॥    
The guru-willed purifies the body and unites with God by His 
grace. ||11|| 
ਕਾਇਆ ਿਵਿਚ ਤੋਟਾ ਕਾਇਆ ਿਵਿਚ ਲਾਹਾ ॥ 
Gain and loss are in the body. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਖੋਜੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ 
The guru-willed search for the carefree God; 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਵਣਿਜ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਦਾ ॥੧੨॥ 
The guru-willed trades and finds peace forever; he intuitively 
merges in God. ||12|| 
ਸਚਾ ਮਹਲੁ ਸਚੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
True is God’s mansion, and His treasure. 
ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥ 
The great giver Himself blesses it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਮਿਨ ਮੇਲੇ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇਦਾ ॥੧੩॥ 
The guru-willed praises the giver of peace in the mind 
 and unites with God, and knows His worth. ||13|| 
ਕਾਇਆ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 



The merchandise is in the body but he does not realize it. 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥ 
God bestows honor to the guru-willed. 
ਿਜਸ ਦਾ ਹਟੁ ਸੋਈ ਵਥੁ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਇਦਾ ॥੧੪॥ 
The shopkeeper knows the priceless merchandise;  
He gives it to the guru-willed without hesitation. ||14|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
God abides in all. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥ 
He is found by guru’s grace; 
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ਆਪੇ ਸਬਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੫॥ 
He unites with Him by His grace. One merges  
with Him through guru’s teaching intuitively. ||15|| 
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ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਏ ॥ 
True Lord is realized through guru’s teaching. 
ਸਬਦੇ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
Guru’s teachings eliminated the doubt from inside. 
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੮॥੨੨॥ 
O Nanak, Reciting God’s name obtains honor and happiness. 
||16||8||22|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 
He is inaccessible, unfathomable and carefree. 
ਆਪੇ ਿਮਹਰਵਾਨ ਅਗਮ ਅਥਾਹੇ ॥ 
The kind Lord is inaccessible and unlimited. 
ਅਪਿੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਿਤਸ ਨੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਇਆ ॥੧॥ 
No one can reach Him; He is realized through guru’s teaching. 
||1|| 
ਤੁਧੁਨੋ ਸੇਵਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ॥ 
He who pleases You serves You. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਸਮਾਵਿਹ ॥ 
He merges in truth through guru’s teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭਾਇਆ ॥੨॥ 
Night and day, he praises God and enjoys Godly taste. ||2|| 
ਸਬਿਦ ਮਰਿਹ ਸੇ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਿਹ ॥ 
Those who die through guru’s lesson take care of their life. 
ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਣ ਿਹਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰਿਹ ॥ 
They enshrine Lord’s glories in their hearts. 



ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥ 
Falling at God’s feet the life becomes fruitful and affect of 
duality eliminates. ||3|| 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਿਪ ਿਮਲਾਏ ॥ 
God unites us with Him by His grace. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 
One eliminates ego through guru’s teaching. 
ਅਨਿਦਨੁ ਸਦਾ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 
He worships God with love day and night and takes advantage 
in the world. ||4|| 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਾ ਮੈ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
I praise Your virtues but I cannot praise enough. 
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
You have no limit. Your value cannot be estimated. 
ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਣ ਮਿਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 
God bestows His kindness and one merges in His virtues 
through virtues. ||5|| 
ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਮੋਹੁ ਹੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 
In this world, emotional attachment is spread all over. 
ਮਨਮੁਖੁ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥ 
The ignorant, self-willed is immersed in utter darkness. 
ਧੰਧੈ ਧਾਵਤੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 
Chasing after worldly affairs, he wastes away his life;  
without God’s name, he suffers in pain. ||6|| 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥ 
If it is written in his fate; he meets the guru. 
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਬਿਦ ਜਲਾਏ ॥ 
The filth of ego is eliminated through guru’s teaching. 
ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਗਆਨੁ ਰਤਨੁ ਚਾਨਣੁ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੭॥ 
The mind becomes pure and enlightened through divine  
wisdom and the darkness of ignorance is eliminated. ||7|| 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
Your Names are countless; Your value cannot be estimated. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਿਹਰਦੈ ਵਸਾਈ ॥ 
I enshrine Lord’s true name in my heart. 
ਕੀਮਿਤ ਕਉਣੁ ਕਰੇ ਪਰ੍ਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਆਪੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ॥੮॥ 
Who can estimate Your value O God? You are merged in 
peace. ||8|| 
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 



God’s name is priceless, inaccessible and infinite. 
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 
No one can weigh it. 
ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਤੋਿਲ ਤੋਲਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਿਲ ਤੋਲਾਇਆ ॥੯॥ 
Only He can weigh himself; He is weighed through guru’s 
teaching. ||9|| 
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਹ ਕਰਿਹ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
Your servant serves and offers this prayer. 
ਤੂ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਬਹਾਲਿਹ ਪਾਿਸ ॥ 
You unite us with you and make us sit near you. 
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੂਰੈ ਕਰਿਮ ਿਧਆਇਆ ॥੧੦॥ 
Bestowal of peace to all is recited by perfect destiny. ||10|| 
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਿਜ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥ 
Chastity, truth and self-control come by practicing truth. 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 
This mind becomes pure, singing the praises of the Lord. 
ਇਸੁ ਿਬਖੁ ਮਿਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਵੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ ॥੧੧॥ 
In this worldly poison, the nectar is obtained, if it pleases my 
Lord. ||11|| 
ਿਜਸ ਨੋ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥ 
He understands whom God inspires to understand. 
ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਦਰੁ ਸੂਝੈ ॥ 
Singing the praises of the Lord, one’s inner being is 
awakened. 
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਿਕ ਰਹਾਏ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
Ego and possessiveness are subdued, and one intuitively 
finds the truth. ||12|| 
ਿਬਨੁ ਕਰਮਾ ਹੋਰ ਿਫਰੈ ਘਨੇਰੀ ॥ 
Without good fortune, countless others wander around. 
ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਚੁਕੈ ਨ ਫੇਰੀ ॥ 
They die only to be reborn; they cannot escape the cycle of 
birth and death. 
ਿਬਖੁ ਕਾ ਰਾਤਾ ਿਬਖੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
Imbued with sins, they commit sins and never find peace. ||13|| 
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ 
Many disguise themselves in many ways. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਹਉਮੈ ਿਕਨੈ ਨ ਮਾਰੀ ॥ 
Without guru’s teaching, no one has conquered ego. 
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮੁਕਿਤ ਪਾਏ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੧੪॥ 



One who dies while alive is liberated, and merges in the true 
name. ||14|| 
ਅਿਗਆਨੁ ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਇਸੁ ਤਨਿਹ ਜਲਾਏ ॥ 
Spiritual ignorance and desire burn this human body. 
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ਿਤਸ ਦੀ ਬੂਝੈ ਿਜ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਏ ॥ 
Those who follow guru’s teachings, their fire is extinguished. 
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਕੋਰ੍ਧੁ ਿਨਵਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਸਮਾਇਆ ॥੧੫॥ 
Their body and mind are soothed, anger and 
 ego eliminated and they merge with God. ||15|| 
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
True is the Lord and true is His greatness. 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਰਲੈ ਪਾਈ ॥ 
By guru’s grace, a rare few realize this. 
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧੬॥੧॥੨੩॥ 
Nanak offers this prayer: one merges with God reciting His 
name. ||16||1||23|| 
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ Maaroo, Third Mahalla: 
ਨਦਰੀ ਭਗਤਾ ਲੈਹੁ ਿਮਲਾਏ ॥ 
You unite Your devotees with You by Your grace. 
ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਸਦਾ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
Your devotees praise You with love forever. 
ਤਉ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰਿਹ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 
Those in your refuge are saved O Creator; You unite them 
with You. ||1|| 
ਪੂਰੈ ਸਬਿਦ ਭਗਿਤ ਸੁਹਾਈ ॥ 
Worship looks adorable through perfect guru’s teaching. 
ਅੰਤਿਰ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਈ ॥ 
Peace prevails inside; they are pleasing to Your Mind. 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ ਸਚੇ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥ 
His mind and body are imbued with devotion and focuses his 
mind to God. ||2|| 
ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਸਦ ਜਲੈ ਸਰੀਰਾ ॥ 
The body burns in ego forever. 
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 
With good fortune, one meets the perfect guru. 
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨੁ ਸਬਿਦ ਬੁਝਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 
The inner ignorance goes away through guru’s teaching and 
attains peace. ||3|| 



ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਏ ॥ 
The blind, self-willed acts blindly. 
ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਏ ॥ 
He is in terrible pain and wanders in many a life; 
ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਕਦੇ ਨ ਕਾਟੈ ਅੰਤੇ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 
He can never snap the noose of death; in the end, he suffers 
in horrible pain. ||4|| 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
Guru’s teaching eliminates the coming and going. 
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 
He enshrines God’s name in the mind. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 
He dies through guru’s teaching and eliminates  
ego from the mind and merges with God. ||5|| 
ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਪਰਜ ਿਵਗੋਈ ॥ 
They lose their honor in coming and going. 
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਿਥਰੁ ਕੋਇ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without the guru; no one can become immortal. 
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਸਬਿਦ ਸੁਖੁ ਵਿਸਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ॥੬॥ 
His soul becomes peaceful through guru’s teaching 
 and merges with supreme soul. ||6|| 
ਪੰਚ ਦੂਤ ਿਚਤਵਿਹ ਿਵਕਾਰਾ ॥ 
The five demons think of evil and corruption. 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥ 
This is caused by emotional attachment and worldly wealth. 
ਸਿਤਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਾ ਮੁਕਤੁ ਹੋਵੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਸ ਆਇਆ ॥੭॥ 
Serving the guru, one is liberated, and the 
 five demons are brought under control. ||7|| 
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥ 
Without the guru, there is darkness of worldly attachment. 
ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਡੁਬੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥ 
They drown again and again turn by turn. 
ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਚੁ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥੮॥ 
Meeting the guru, one speaks the truth and the true name 
pleases his mind. ||8|| 
ਸਾਚਾ ਦਰੁ ਸਾਚਾ ਦਰਵਾਰਾ ॥ 
True is His door and true is His divine court. 
ਸਚੇ ਸੇਵਿਹ ਸਬਿਦ ਿਪਆਰਾ ॥ 
They serve the true Lord through guru’s teaching with love. 



ਸਚੀ ਧੁਿਨ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਚੇ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥ 
Singing the praises of God through true tune they merge with 
true Lord. ||9|| 
ਘਰੈ ਅੰਦਿਰ ਕੋ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥ 
Some realize God in their mind. 
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ॥ 
Through guru’s teaching intuitively; 
ਓਥੈ ਸੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ॥੧੦॥ 
They are not troubled by sorrow or separation, they merge 
with God intuitively. ||10|| 
ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸਾ ॥ 
The evil people live in love of duality. 
ਭਉਦੇ ਿਫਰਿਹ ਬਹੁ ਮੋਹ ਿਪਆਸਾ ॥ 
They wander around; they are thirsty of false attachment. 
ਕੁਸੰਗਿਤ ਬਹਿਹ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧੧॥ 
They sit in evil company and suffer pain forever; they earn 
pain through pain. ||11|| 
ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
Without the guru, there is no congregation. 
ਿਬਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥ 
No one goes across the world ocean without guru’s teaching. 
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੨॥ 
One who intuitively praises God day and night merges with 
supreme soul. ||12|| 
ਕਾਇਆ ਿਬਰਖੁ ਪੰਖੀ ਿਵਿਚ ਵਾਸਾ ॥ 
The body is the tree; the bird of  soul dwells in it. 
ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਚੁਗਿਹ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਸਾ ॥ 
It pecks nectar through guru’s teaching. 
ਉਡਿਹ ਨ ਮੂਲੇ ਨ ਆਵਿਹ ਨ ਜਾਹੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
It never flies away, does not come or go; it dwells there 
permanently. ||13|| 
ਕਾਇਆ ਸੋਧਿਹ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਹ ॥ 
They purify themselves contemplating guru’s teaching. 
ਮੋਹ ਠਗਉਰੀ ਭਰਮੁ ਿਨਵਾਰਿਹ ॥ 
They eliminated false attachment and doubt. 
ਆਪੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥ 
God the bestowal unites them with Him by His grace. ||14|| 


