
ਜੁਜੀ ਸਾਹਿਫ 

 

ੴ ਸਹਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਹਨਰਬਉ ਹਨਰਵਰੁ 
ਅਕਾਲ ਭੂਰਹਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ॥ 

 

॥ ਜੁ ॥ 

 

ਆਹਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਹਦ ਸਚੁ ॥ 

ਿ ਬੀ ਸਚ ੁਨਾਨਕ ਿਸੀ ਬੀ ਸਚ ੁ॥੧॥ 

ਸਚ ਸਹਚ ਨ ਿਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

ਚੁ ਚੁ ਨ ਿਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਿਾ ਹਲਵ ਤਾਰ ॥ 

ਬੁਹਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

ਸਿਸ ਹਸਆਣਾ ਲਖ ਿਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਹਲ ॥ 

ਹਕਵ ਸਹਚਆਰਾ ਿਈ ਹਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਹਲ ॥ 

ਿੁਕਹਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਹਲਹਖਆ ਨਾਹਲ ॥੧॥ 

 

ਿੁਕਭੀ ਿਵਹਨ ਆਕਾਰ ਿੁਕਭੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥ 

ਿੁਕਭੀ ਿਵਹਨ ਜੀਅ ਿੁਕਹਭ ਹਭਲ ਵਹਿਆਈ ॥ 

ਿੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਿੁਕਹਭ ਹਲਹਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਹਿ ॥ 

ਇਕਨਾ ਿੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਹਕ ਿੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਹਿ ॥ 

ਿੁਕਭ ਅੰਦਹਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਿਹਰ ਿੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਿਉਭ ਕਿ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

 

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਿਵ ਹਕਸ ਤਾਣੁ ॥ 



ਗਾਵ ਕ ਦਾਹਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਹਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਹਵਹਦਆ ਹਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਸਾਹਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਿ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਹਪਹਰ ਦਿ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਹਦਸ ਦੂਹਰ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਿਾਦਰਾ ਿਦੂਹਰ ॥ 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਹਟ ॥ 

ਕਹਥ ਕਹਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਹਟ ਕਹਟ ॥ 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਹਕ ਾਹਿ ॥ 

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਹਰ ਖਾਿੀ ਖਾਹਿ ॥ 

ਿੁਕਭੀ ਿੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਿੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਵਗਸ ਵਰਵਾਿੁ ॥੩॥ 

 

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਹਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ 

ਆਖਹਿ ਭੰਗਹਿ ਦਹਿ ਦਹਿ ਦਾਹਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

ਪਹਰ ਹਕ ਅਗ ਰਖੀ ਹਜਤੁ ਹਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

ਭੁਿ ਹਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਹਜਤ ੁਸੁਹਣ ਧਰ ਹਆਰੁ ॥ 

ਅੰਹਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚ ੁਨਾਉ ਵਹਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਹਚਆਰੁ ॥੪॥ 

 

ਥਾਹਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਿਇ ॥ 



ਆ ਆਹ ਹਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

ਹਜਹਨ ਸਹਵਆ ਹਤਹਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਹਨਧਾਨੁ ॥ 

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਹਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ 

ਦੁਖ ੁਰਿਹਰ ਸੁਖੁ ਘਹਰ ਲ ਜਾਇ ॥ 

ਗੁਰਭੁਹਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਹਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਹਖ ਰਹਿਆ ਸਭਾਈ ॥ 

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

ਜ ਿਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਿੀ ਕਿਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਹਿ ਫੁਝਾਈ ॥ 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਹਵਸਹਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

 

ਤੀਰਹਥ ਨਾਵਾ ਜ ਹਤਸੁ ਬਾਵਾ ਹਵਣੁ ਬਾਣ ਹਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

ਜਤੀ ਹਸਰਹਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਹਵਣੁ ਕਰਭਾ ਹਕ ਹਭਲ ਲਈ ॥ 

ਭਹਤ ਹਵਹਚ ਰਤਨ ਜਵਾਿਰ ਭਾਹਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਹਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਹਿ ਫੁਝਾਈ ॥ 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਹਵਸਹਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਿਰ ਦਸੂਣੀ ਿਇ ॥ 

ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਹਵਹਚ ਜਾਣੀ ਨਾਹਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਹਤ ਜਹਗ ਲਇ ॥ 

ਜ ਹਤਸੁ ਨਦਹਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਹਰ ਕੀਟੁ ਕਹਰ ਦਸੀ ਦਸ ੁਧਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਨਰਗੁਹਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਹਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

ਤਿਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਹਜ ਹਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 



 

ਸੁਹਣ ਹਸਧ ੀਰ ਸੁਹਰ ਨਾਥ ॥ 

ਸੁਹਣ ਧਰਹਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 

ਸੁਹਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ 

ਸੁਹਣ ਹਿ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 

 

ਸੁਹਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦ ੁ॥ 

ਸੁਹਣ ਭੁਹਖ ਸਾਲਾਿਣ ਭੰਦ ੁ॥ 

ਸੁਹਣ ਜਗ ਜੁਗਹਤ ਤਹਨ ਬਦ ॥ 

ਸੁਹਣ ਸਾਸਤ ਹਸਹਭਰਹਤ ਵਦ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 

 

ਸੁਹਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਹਗਆਨੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਅਿਸਹਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਹੜ ਹੜ ਾਵਹਿ ਭਾਨੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਲਾਗ ਸਿਹਜ ਹਧਆਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 

 

ਸੁਹਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਿ ॥ 

ਸੁਹਣ ਸਖ ੀਰ ਾਹਤਸਾਿ ॥ 



ਸੁਹਣ ਅੰਧ ਾਵਹਿ ਰਾਿੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਿਾਥ ਿਵ ਅਸਗਾਿੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਹਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਹਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 

ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਹਤ ਕਿੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਜ ਕ ਕਿ ਹਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਕਾਗਹਦ ਕਲਭ ਨ ਹਲਖਣਿਾਰੁ ॥ 

ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਹਿ ਕਰਹਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿਇ ॥ 

ਜ ਕ ਭੰਹਨ ਜਾਣ ਭਹਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਹਤ ਿਵ ਭਹਨ ਫੁਹਧ ॥ 

ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਹਧ ॥ 

ਭੰਨੈ ਭੁਹਿ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਹਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿਇ ॥ 

ਜ ਕ ਭੰਹਨ ਜਾਣ ਭਹਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਹਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਹਤ ਹਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰਥੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿਇ ॥ 



ਜ ਕ ਭੰਹਨ ਜਾਣ ਭਹਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 

 

ਭੰਨੈ ਾਵਹਿ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਹਸਖ ॥ 

ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਹਿ ਨ ਹਬਖ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਹਨਰੰਜਨੁ ਿਇ ॥ 

ਜ ਕ ਭੰਹਨ ਜਾਣ ਭਹਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 

 

ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ 

ੰਚ ਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਭਾਨੁ ॥ 

ੰਚ ਸਿਹਿ ਦਹਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਹਧਆਨੁ ॥ 

ਜ ਕ ਕਿ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਿੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥ 

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤ ੁ॥ 

ਸੰਤਖ ੁਥਾਹ ਰਹਖਆ ਹਜਹਨ ਸੂਹਤ ॥ 

ਜ ਕ ਫੁਝ ਿਵ ਸਹਚਆਰੁ ॥ 

ਧਵਲ ਉਹਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

ਧਰਤੀ ਿਰੁ ਰ ਿਰੁ ਿਰੁ ॥ 

ਹਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥ 

ਜੀਅ ਜਾਹਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ 

ਸਬਨਾ ਹਲਹਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 



ਿੁ ਲਖਾ ਹਲਹਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ਲਖਾ ਹਲਹਖਆ ਕਤਾ ਿਇ ॥ 

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਹਲਿੁ ਰੂੁ ॥ 

ਕਤੀ ਦਾਹਤ ਜਾਣ ਕਣੁ ਕੂਤੁ ॥ 

ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ 

ਹਤਸ ਤ ਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

ਕੁਦਰਹਤ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਹਤ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ 

ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਹਖ ਵਦ ਾਿ ॥ 

ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਹਨ ਰਿਹਿ ਉਦਾਸ ॥ 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਹਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਿ ਬਖ ਸਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਭਹਨ ਹਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

ਕੁਦਰਹਤ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਹਤ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 



 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਚਰ ਿਰਾਭਖਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਹਰ ਜਾਹਿ ਜਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਿਹਤਆ ਕਭਾਹਿ ॥ 

ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਹਰ ਜਾਹਿ ॥ 

ਅਸੰਖ ਕੂਹੜਆਰ ਕੂੜ ਹਪਰਾਹਿ ॥ 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਹਖ ਖਾਹਿ ॥ 

ਅਸੰਖ ਹਨੰਦਕ ਹਸਹਰ ਕਰਹਿ ਬਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਹਤ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

ਅਸੰਖ ਕਿਹਿ ਹਸਹਰ ਬਾਰੁ ਿਇ ॥ 

ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਿ ॥ 

ਅਖਰੀ ਹਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਿ ॥ 

ਅਖਰੀ ਹਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਹਣ ॥ 

ਅਖਰਾ ਹਸਹਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਹਣ ॥ 

ਹਜਹਨ ਹਿ ਹਲਖ ਹਤਸੁ ਹਸਹਰ ਨਾਹਿ ॥ 

ਹਜਵ ਪੁਰਭਾ ਹਤਵ ਹਤਵ ਾਹਿ ॥ 



ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ 

ਹਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਿੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

ਕੁਦਰਹਤ ਕਵਣ ਕਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਹਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਹਤ ਹਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

 

ਬਰੀ ਿਥ ੁਰੁ ਤਨੁ ਦਿ ॥ 

ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਿ ॥ 

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਿਇ ॥ 

ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਿੁ ਧਇ ॥ 

ਬਰੀ ਭਹਤ ਾਾ ਕ ਸੰਹਗ ॥ 

ਿੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਹਗ ॥ 

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥ 

ਕਹਰ ਕਹਰ ਕਰਣਾ ਹਲਹਖ ਲ ਜਾਿ ੁ॥ 

ਆ ਫੀਹਜ ਆ ਿੀ ਖਾਿੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੁਕਭੀ ਆਵਿੁ ਜਾਿ ੁ॥੨੦॥ 

 

ਤੀਰਥ ੁਤ ੁਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

ਜ ਕ ਾਵ ਹਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

ਸੁਹਣਆ ਭੰਹਨਆ ਭਹਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ 

ਅੰਤਰਗਹਤ ਤੀਰਹਥ ਭਹਲ ਨਾਉ ॥ 

ਸਹਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਿੀ ਕਇ ॥ 



ਹਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਹਤ ਨ ਿਇ ॥ 

ਸੁਅਸਹਤ ਆਹਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ 

ਸਹਤ ਸੁਿਾਣੁ ਸਦਾ ਭਹਨ ਚਾਉ ॥ 

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤ ੁਕਵਣੁ ਕਵਣ ਹਥਹਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ 

ਕਵਹਣ ਹਸ ਰੁਤੀ ਭਾਿੁ ਕਵਣੁ ਹਜਤੁ ਿਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਹਜ ਿਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਹਜ ਹਲਖਹਨ ਲਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 

ਹਥਹਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਹਤ ਭਾਿ ੁਨਾ ਕਈ ॥ 

ਜਾ ਕਰਤਾ ਹਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 

ਹਕਵ ਕਹਰ ਆਖਾ ਹਕਵ ਸਾਲਾਿੀ ਹਕਉ ਵਰਨੀ ਹਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਖਹਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਹਸਆਣਾ ॥ 

ਵਿਾ ਸਾਹਿਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਿਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਿ ॥੨੧॥ 

 

ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

ੜਕ ੜਕ ਬਾਹਲ ਥਕ ਵਦ ਕਿਹਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

ਸਿਸ ਅਿਾਰਿ ਕਿਹਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ 

ਲਖਾ ਿਇ ਤ ਹਲਖੀ ਲਖ ਿਇ ਹਵਣਾਸ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 

 

ਸਾਲਾਿੀ ਸਾਲਾਹਿ ਤੀ ਸੁਰਹਤ ਨ ਾਈਆ ॥ 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਿ ਵਹਿ ਸਭੁੰ ਹਦ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥ 

ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਿ ਸੁਲਤਾਨ ਹਗਰਿਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 



ਕੀੜੀ ਤੁਹਲ ਨ ਿਵਨੀ ਜ ਹਤਸੁ ਭਨਿ ੁਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥ 

 

ਅੰਤ ੁਨ ਹਸਪਤੀ ਕਿਹਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

ਅੰਤ ੁਨ ਕਰਣ ਦਹਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

ਅੰਤ ੁਨ ਵਖਹਣ ਸੁਣਹਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾ ਹਕਆ ਭਹਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ਅੰਤ ਕਾਰਹਣ ਕਤ ਹਫਲਲਾਹਿ ॥ 

ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਹਿ ॥ 

ਿੁ ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ਫਿੁਤਾ ਕਿੀ ਫਿੁਤਾ ਿਇ ॥ 

ਵਿਾ ਸਾਹਿਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

ਊਚ ਉਹਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

ਵਿ ੁਊਚਾ ਿਵ ਕਇ ॥ 

ਹਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

ਜਵਿ ੁਆਹ ਜਾਣ ਆਹ ਆਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਹਤ ॥੨੪॥ 

 

ਫਿੁਤਾ ਕਰਭ ੁਹਲਹਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਹਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

ਕਤ ਭੰਗਹਿ ਜਧ ਅਾਰ ॥ 

ਕਹਤਆ ਗਣਤ ਨਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 



ਕਤ ਖਹ ਤੁਟਹਿ ਵਕਾਰ ॥ 

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਹਿ ॥ 

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਿੀ ਖਾਹਿ ॥ 

ਕਹਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ 

ਹਿ ਹਬ ਦਾਹਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਫੰਹਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਿਇ ॥ 

ਿਰੁ ਆਹਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਹਣ ਾਇ ॥ 

ਿੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਹਿ ਖਾਇ ॥ 

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ 

ਆਖਹਿ ਹਸ ਹਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਹਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਹਸਪਹਤ ਸਾਲਾਿ ॥ 

ਨਾਨਕ ਾਹਤਸਾਿੀ ਾਹਤਸਾਿੁ ॥੨੫॥ 

 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ 

ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

ਅਭੁਲ ਆਵਹਿ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਹਿ ॥ 

ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਹਿ ॥ 

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

ਅਭੁਲੁ ਤੁਲ ੁਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥ 

ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਅਭੁਲੁ ਕਰਭ ੁਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਹਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 



ਆਹਖ ਆਹਖ ਰਿ ਹਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਆਖਹਿ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ 

ਆਖਹਿ ੜ ਕਰਹਿ ਵਹਖਆਣ ॥ 

ਆਖਹਿ ਫਰਭ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥ 

ਆਖਹਿ ਗੀ ਤ ਗਹਵੰਦ ॥ 

ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਹਸਧ ॥ 

ਆਖਹਿ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦਵ ॥ 

ਆਖਹਿ ਸੁਹਰ ਨਰ ਭੁਹਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

ਕਤ ਆਖਹਿ ਆਖਹਣ ਾਹਿ ॥ 

ਕਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਹਿ ਉਹਿ ਜਾਹਿ ॥ 

ਤ ਕੀਤ ਿਹਰ ਕਰਹਿ ॥ 

ਤਾ ਆਹਖ ਨ ਸਕਹਿ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਜਵਿ ੁਬਾਵ ਤਵਿੁ ਿਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਹਵਗਾੜੁ ॥ 

ਤਾ ਹਲਖੀ ਹਸਹਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

 

ਸ ਦਰੁ ਕਿਾ ਸ ਘਰ ੁਕਿਾ ਹਜਤੁ ਫਹਿ ਸਰਫ ਸਭਾਲ ॥ 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਿਾਰ ॥ 

ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਹਸਉ ਕਿੀਅਹਨ ਕਤ ਗਾਵਣਿਾਰ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਤੁਿਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਹਚਤੁ ਗੁਤੁ ਹਲਹਖ ਜਾਣਹਿ ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 



ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਿਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਹਣ ਫਿੇ ਦਵਹਤਆ ਦਹਰ ਨਾਲ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਹਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਹਰ ਗਾਵਹਨ ਸਾਧ ਹਵਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵਹਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

ਗਾਵਹਨ ੰਹਿਤ ੜਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਭਿਣੀਆ ਭਨੁ ਭਿਹਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥ 

ਗਾਵਹਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਹਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਜਧ ਭਿਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵਹਿ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਹਰ ਕਹਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

ਸਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਹਿ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵਹਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ ॥ 

ਿਹਰ ਕਤ ਗਾਵਹਨ ਸ ਭ ਹਚਹਤ ਨ ਆਵਹਨ ਨਾਨਕੁ ਹਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

ਿ ਬੀ ਿਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਹਜਹਨ ਰਚਾਈ ॥ 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਹਰ ਕਹਰ ਹਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਹਜਹਨ ਉਾਈ ॥ 

ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਹਜਵ ਹਤਸ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ॥ 

ਜ ਹਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਿੁਕਭ ੁਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

ਸ ਾਹਤਸਾਿੁ ਸਾਿਾ ਾਹਤਸਾਹਿਫੁ ਨਾਨਕ ਰਿਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

 

ਭੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਹਧਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਹਫਬੂਹਤ ॥ 

ਹਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਹਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਹਤ ॥ 

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਹਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ 

ਆਦਸ ੁਹਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਹਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਦ ਅਨਾਿਹਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮॥ 



 

ਬੁਗਹਤ ਹਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਹਣ ਘਹਟ ਘਹਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ॥ 

ਆਹ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਹਰਹਧ ਹਸਹਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 

ਸੰਜਗੁ ਹਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਖ ਆਵਹਿ ਬਾਗ ॥ 

ਆਦਸ ੁਹਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਹਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਦ ਅਨਾਿਹਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥ 

 

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਹਤ ਹਵਆਈ ਹਤਹਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥ 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

ਹਜਵ ਹਤਸੁ ਬਾਵ ਹਤਵ ਚਲਾਵ ਹਜਵ ਿਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

ਿੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਹਰ ਨ ਆਵ ਫਿੁਤਾ ਿੁ ਹਵਿਾਣੁ ॥ 

ਆਦਸ ੁਹਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਹਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਦ ਅਨਾਿਹਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥ 

 

ਆਸਣੁ ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ 

ਜ ਹਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 

ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਹਸਰਜਣਿਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

ਆਦਸ ੁਹਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਹਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਹਦ ਅਨਾਿਹਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥ 

 

ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਿਹਿ ਲਖ ਿਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥ 

ਲਖੁ ਲਖ ੁਗੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀਸ ॥ 

ਤੁ ਰਾਹਿ ਹਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਿਇ ਇਕੀਸ ॥ 



ਸੁਹਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 

 

ਆਖਹਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਿ ਜਰੁ ॥ 

ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਹਣ ਦਹਣ ਨ ਜਰੁ ॥ 

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਹਣ ਭਰਹਣ ਨਿ ਜਰੁ ॥ 

ਜਰੁ ਨ ਰਾਹਜ ਭਾਹਲ ਭਹਨ ਸਰੁ ॥ 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਹਗਆਹਨ ਵੀਚਾਹਰ ॥ 

ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

ਹਜਸੁ ਿਹਥ ਜਰੁ ਕਹਰ ਵਖ ਸਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਹਥਤੀ ਵਾਰ ॥ 

ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

ਹਤਸੁ ਹਵਹਚ ਧਰਤੀ ਥਾਹ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 

ਹਤਸੁ ਹਵਹਚ ਜੀਅ ਜੁਗਹਤ ਕ ਰੰਗ ॥ 

ਹਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥ 

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਿਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਚਾ ਆਹ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

ਹਤਥ ਸਿਹਨ ੰਚ ਰਵਾਣੁ ॥ 

ਨਦਰੀ ਕਰਹਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

 



ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਿ ਧਰਭੁ ॥ 

ਹਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਿੁ ਕਰਭ ੁ॥ 

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਿਸ ॥ 

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਹਤ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥ 

ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

ਕਤ ਹਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥ 

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਹਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥ 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਹਰੰਦ ॥ 

ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤ ੁ॥੩੫॥ 

 

ਹਗਆਨ ਖੰਿ ਭਹਿ ਹਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ 

ਹਤਥ ਨਾਦ ਹਫਨ ਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ 

ਹਤਥ ਘਾੜਹਤ ਘੜੀ ਫਿੁਤ ੁਅਨੂੁ ॥ 

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥ 

ਜ ਕ ਕਿ ਹਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਹਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਹਤ ਭਹਤ ਭਹਨ ਫੁਹਧ ॥ 

ਹਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਹਸਧਾ ਕੀ ਸੁਹਧ ॥੩੬॥ 

 

ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ 

ਹਤਥ ਿਰੁ ਨ ਕਈ ਿਰੁ ॥ 

ਹਤਥ ਜਧ ਭਿਾਫਲ ਸੂਰ ॥ 



ਹਤਨ ਭਹਿ ਰਾਭ ੁਰਹਿਆ ਬਰੂਰ ॥ 

ਹਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਹਿਭਾ ਭਾਹਿ ॥ 

ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥ 

ਨਾ ਹਿ ਭਰਹਿ ਨ ਿਾਗ ਜਾਹਿ ॥ 

ਹਜਨ ਕ ਰਾਭ ੁਵਸ ਭਨ ਭਾਹਿ ॥ 

ਹਤਥ ਬਗਤ ਵਸਹਿ ਕ ਲਅ ॥ 

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਹਨ ਸਇ ॥ 

ਸਚ ਖੰਹਿ ਵਸ ਹਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 

ਕਹਰ ਕਹਰ ਵਖ ਨਦਹਰ ਹਨਿਾਲ ॥ 

ਹਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ 

ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

ਹਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ 

ਹਜਵ ਹਜਵ ਿੁਕਭੁ ਹਤਵ ਹਤਵ ਕਾਰ ॥ 

ਵਖ ਹਵਗਸ ਕਹਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ੁ॥੩੭॥ 

 

ਜਤ ੁਾਿਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਹਨਆਰੁ ॥ 

ਅਿਰਹਣ ਭਹਤ ਵਦ ੁਿਥੀਆਰੁ ॥ 

ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਹਨ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਹਭਰਤੁ ਹਤਤੁ ਢਾਹਲ ॥ 

ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

ਹਜਨ ਕਉ ਨਦਹਰ ਕਰਭੁ ਹਤਨ ਕਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਹਰ ਹਨਿਾਲ ॥੩੮॥ 



 

ਸਲਕ ੁ॥ 

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਹਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਹਤ ਭਿਤ ੁ॥ 

ਹਦਵਸੁ ਰਾਹਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 

ਚੰਹਗਆਈਆ ਫੁਹਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਿਦੂਹਰ ॥ 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਹਰ ॥ 

ਹਜਨੀ ਨਾਭੁ ਹਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਹਤ ਘਾਹਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਹਲ ॥੧॥ 

 


