
ਸਲੋਕੁ ॥ ਲੇਖੈ ਕਤਿਹ ਨ ਛੂਟੀਐ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ॥ 

ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਿਸ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰ ॥੧॥


ਅਬ ਰਾਖਹ ੁਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥ 

ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ=ਿਹਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰ ੇਕਰ ਆਜ ॥ 

ਫਿੁਨ ਦ=ਪੋਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਿਰ ਪ=ਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ= ਦੀਨ ਬਹ ੁਸਾਜ ॥ 

ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤ ੇਰਾਿਖਆ ਗਿਨਕਾ ਪੜBਤ ਪੂਰ ੇਿਤਹ ਕਾਜ ॥ 

ਸ=ੀ ਸਿਤਗੁਰ ਸੁਪ=ਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹਇੋ ਰਾਖਹ ੁਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥


ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥ 

ਿਜਤੁ ਦਆੁਰ ੈਉਬਰ ੈਿਤਤ ੈਲੈਹ ੁਉਬਾਿਰ ॥ 

ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੁਖੁ ਵਖੇਾਿਲਆ ਸਚਾ ਸਬਦ ੁਬੀਚਾਿਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਵਰ ੁਨ ਸੁਝਈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰ ੁ॥੧॥


ਸੁਿਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵਣੈ ੁਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਪਿਹਲਾ ਵਸਤੁ ਿਸਞਾਿਣ ਕ ੈਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ ੁ॥ 

ਦਹੋੀ ਿਦਚੈ ਦਰੁਜਨਾ ਿਮਤ= ਾਂ ਕੂ ੰਜੈਕਾਰ ੁ॥ 

ਿਜਤੁ ਦਹੋੀ ਸਜਣ ਿਮਲਿਨ ਲਹ ੁਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 


ਉਡਹ ੁਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰ ੇ॥ 

ਬੇਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਅਪੁਨS ਰਾਮ ਿਪਆਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ਕਾਗਾ ਕਰਗੰ ਢਢੰਿੋਲਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥ 

ਏ ਦਇੁ ਨUਨਾ ਮਿਤ ਛੁਹਉ ਿਪਰ ਦਖੇਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥


ਮੈ ਰਵੋਦੰੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰਨੁਾ ਰੁਨੰੜ ੇਵਣਹ ੁਪੰਖੇਰ ੂ॥ 

ਇਕੁ ਨ ਰਨੁਾ ਮੇਰ ੇਤਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਿਜਿਨ ਹਉ ਿਪਰਹ ੁਿਵਛੋੜੀ ॥ 

ਸੁਪਨU ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮ ੈਜਲੁ ਭਿਰਆ ਰਇੋ ॥ 

ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਿਨ ਿਪਆਰ ੇਭਿੇਜ ਨ ਸਕਾ ਕਇੋ ॥ 

ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹ ੁਦਖੇਾ ਸੋਇ ॥ 


ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ 

ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਤੁ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥


ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦਹੇ ੁਿਪਆਰ ੇ॥ 

ਆਇ ਪਇਆ ਹਿਰ ਤਰੇ ੈਦਆੁਰ ੈ॥ 


-------------------------------------------------------


ਚਉਥੈ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕ ੈਸੁਰਿਤਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥ 

ਿਤਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਿਸਉ ਦੋਸਤੀ ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ 


-------------------------------------------------------


ਸਚ ੁਸਾਹ ੁਹਮਾਰਾ ਤੂ ੰਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ 

ਸਭ ਭਾਂਡ ੇਤੁਧੈ ਸਾਿਜਆ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਹਿਰ ਥਾਰਾ ॥ 




ਜੋ ਪਾਵਿਹ ਭਾਂਡ ੇਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਿਨਕਲੈ ਿਕਆ ਕਈੋ ਕਰ ੇਵਚੇਾਰਾ ॥ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭਡੰਾਰਾ ॥੨॥


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ਕੂੜ ੁਰਾਜਾ ਕੂੜ ੁਪਰਜਾ ਕੂੜ ੁਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਕੂੜ ੁਮੰਡਪ ਕੂੜ ੁਮਾੜੀ ਕੂੜ ੁਬੈਸਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਕੂੜ ੁਸੁਇਨਾ ਕੂੜ ੁਰਪੁਾ ਕੂੜ ੁਪਨੈBਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਕੂੜ ੁਕਾਇਆ ਕੂੜ ੁਕਪੜ ੁਕੂੜ ੁਰਪੁੂ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਕੂੜ ੁਮੀਆ ਕੂੜ ੁਬੀਬੀ ਖਿਪ ਹਏੋ ਖਾਰ ੁ॥ 

ਕੂਿੜ ਕੂੜ ੈਨSਹ ੁਲਗਾ ਿਵਸਿਰਆ ਕਰਤਾਰ ੁ॥ 

ਿਕਸੁ ਨਾਿਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਕੂੜ ੁਿਮਠਾ ਕੂੜ ੁਮਾਿਖਉ ਕੂੜ ੁਡਬੋੇ ਪੂਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣ ੈਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜ ੋਕੂੜ ੁ॥੧॥


ਮਃ ੧ ॥

ਸਚ ੁਤਾ ਪਰ ੁਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਰਦ ੈਸਚਾ ਹਇੋ ॥ 

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰ ੈਤਨੁ ਕਰ ੇਹਛਾ ਧੋਇ ॥ 

ਸਚ ੁਤਾ ਪਰ ੁਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਚ ਧਰ ੇਿਪਆਰ ੁ॥ 

ਨਾਉ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦਆੁਰ ੁ॥ 

ਸਚ ੁਤਾ ਪਰ ੁਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਿਤ ਜਾਣ ੈਜੀਉ ॥ 

ਧਰਿਤ ਕਾਇਆ ਸਾਿਧ ਕ ੈਿਵਿਚ ਦਇੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥ 

ਸਚ ੁਤਾ ਪਰ ੁਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਸਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥ 

ਦਇਆ ਜਾਣ ੈਜੀਅ ਕੀ ਿਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰਇੇ ॥ 

ਸਚ ੁਤਾ ਂਪਰ ੁਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਿਥ ਕਰ ੇਿਨਵਾਸੁ ॥ 

ਸਿਤਗੁਰ ੂਨY ਪੁਿਛ ਕ ੈਬਿਹ ਰਹ ੈਕਰ ੇਿਨਵਾਸੁ ॥ 

ਸਚ ੁਸਭਨਾ ਹਇੋ ਦਾਰ ੂਪਾਪ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣ ੈਬੇਨਤੀ ਿਜਨ ਸਚ ੁਪਲੈ ਹਇੋ ॥੨॥


ਪਉੜੀ ॥ 

ਦਾਨੁ ਮਿਹਡੰਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈਐ ॥ 

ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ੁਛਡੀਐ ਹਇੋ ਇਕ ਮਿਨ ਅਲਖੁ ਿਧਆਈਐ ॥ 

ਫਲੁ ਤਵੇਹੇ ੋਪਾਈਐ ਜੇਵਹੇੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ 

ਜੇ ਹਵੋ ੈਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਧੂਿੜ ਿਤਨBਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ਮਿਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥


-------------------------------------------------------


ਿਖਆਲ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥

ਿਮਤ= ਿਪਆਰ ੇਨੰੂ ਹਾਲੁ ਮੁਰੀਦਾ ਂਦਾ ਕਹਣਾ ॥ 

ਤੁਧ ਿਬਨੁ ਰਗੁੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ੁਨਾਗ ਿਨਵਾਸਾਂ ਦ ੇਰਹਣਾ ॥ 

ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ੁਿਪਯਾਲਾ ਿਬੰਗ ਕਸਾਈਯਾਂ ਦਾ ਸਹਣਾ ॥ 

ਯਾਰੜ ੇਦਾ ਸਾਨੰੂ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭਠੱ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਰਹਣਾ ॥੧॥੧॥੬॥


ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥ ਪ=ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥




ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ ੇਜੀਉ ॥੪॥


ਦਰਮਾਦ ੇਠਾਢ ੇਦਰਬਾਿਰ ॥ 

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਸੁਰਿਤ ਕਰ ੈਕ ੋਮੇਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਿaਹ ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਿਤਆਗੀ ਸ=ਵਨਨB ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮBਾਰ ॥ 

ਮਾਗਉ ਕਾਿਹ ਰਕੰ ਸਭ ਦਖੇਉ ਤੁਮB ਹੀ ਤ ੇਮੇਰ ੋਿਨਸਤਾਰ ੁ॥੧॥

ਜੈਦਉੇ ਨਾਮਾ ਿਬਪ ਸੁਦਾਮਾ ਿਤਨ ਕਉ ਿਕ=ਪਾ ਭਈ ਹ ੈਅਪਾਰ ॥ 

ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸੰਮ=ਥ ਦਾਤ ੇਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥ 

ਲਾਗੂ ਹਈੋ ਬਾਮBਣੀ ਿਮਿਲ ਜਗਦੀਸ ਦਿਲਦ== ਗਵਾਏ।

ਚਿਲਆ ਗਣਦਾ ਗਟੀਆਂ ਿਕਉ ਕਿਰ ਜਾਈਐ ਕਉਣ ੁਿਮਲਾਏ।

ਪਹਤੁਾ ਨਗਿਰ ਦਆੁਰਕਾ ਿਸੰਘ ਦਆੁਿਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ।

ਦਰੂਹ ੁਦਿੇਖ ਡਡੰਉਿਤ ਕਿਰ ਛਿਡ ਿਸੰਘਾਸਣ ੁਹਿਰ ਜੀ ਆਏ।

ਪਿਹਲੇ ਦ ੇਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪ ੈਕ ੇਲੈ ਗਿਲ ਲਾਏ।


----------------------------------------------------------------


ਨਾਿਸਰ ੋਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ

ਈਜ਼ਿਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੦੫ ॥

ਹਕੱ ਹਕੱ ਆਈਨਾ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੨੪ ॥

ਹਕੱ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ

ਜੁਮਲਾ ਫ਼ਿੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੦੬ ॥

ਹਕੱ ਹਕੱ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵਸ਼ੇ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੨੫ ॥


ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ॥ ਧਰਮ ਹਤੇ ਗੁਰਦਵੇ ਪਠਾਏ ॥ 

ਜਹਾ ਤਹਾ ਤੁਮ ਧਰਮ ਿਬਥਾਰ ੋ॥ ਦੁਸਟ ਦਖੋੀਅਿਨ ਪਕਿਰ ਪਛਾਰ ੋ॥੪੨॥

ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇਹ ੁਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰ ॥ 

ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦੁਸਟ ਸਭਨ ਕ ੋਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥


ਇਨਹੀ ਕੀ ਿਕ=ਪਾ ਕ ੇਸਜੇ ਹਮ ਹi ਨਹj ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰਰੋ ਪਰ
ੇ

ਸkੈਯਾ ॥ 

ਦਹੇ ਿਸਵਾ ਬਰ ੁਮੋਿਹ ਇਹ ੈਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤ ੇਕਬਹੂ ੰਨ ਟਰ ੋ॥ 

ਨ ਡਰ ੋਅਿਰ ਸ ੋਜਬ ਜਾਇ ਲਰ ੋਿਨਸਚੈ ਕਿਰ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰ ੋ॥ 

ਅਰ ੁਿਸਖ ਹ ੌਆਪਨS ਹੀ ਮਨ ਕ ੋਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰ ੋ॥ 

ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਿਨਦਾਨ ਬਨU ਅਿਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰ ੋ॥੨੩੧॥


ਮਃ ੫ ॥

ਿਜਨBਾ ਿਦਸੰਦਿੜਆ ਦਰੁਮਿਤ ਵਞੰ ੈਿਮਤ= ਅਸਾਡੜ ੇਸੇਈ ॥ 

ਹਉ ਢੂਢਦੇੀ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਕਈੇ ॥੨॥


Guru Astotar


ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੁ੧ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ=ਸਾਿਦ ॥ 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ ਕਿੋਟ ਜਨਮ ਕ ੇਦਖੂ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਿਨ ਪਾਇਓ ॥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਓ ॥੧॥ 
ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪ=ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥ 
 
ਸੇਵਕ ਕ ੈਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰ ੂਤਰੇਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥ 
ਿਨਰਕੰਾਰ ੁਪ=ਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕ ੈਕਊੋ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥ 
ਬ=ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਸਰ ੇਤ ੈਅਗਨਤ ਿਤਨ ਕਉ ਮੋਹ ੁਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ॥ 
ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਿਨ ਉਪਾਈ ਿਰਜਕੁ ਦੀਆ ਸਭ ਹ ੂਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥ 
ਸੇਵਕ ਕ ੈਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰ ੂਤਰੇਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥



