ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਿਸ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰ ॥੧॥
ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥
ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਿਹਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥
ਫੁਿਨ ਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਿਰ ਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥
ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਿਖਆ ਗਿਨਕਾ ਪ ਤ ਪੂਰੇ ਿਤਹ ਕਾਜ ॥
ਸਿਤਗੁਰ ਸੁ ਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥
ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੩ ॥
ਜਗਤੁ ਜਲੰ ਦਾ ਰਿਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
ਿਜਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਿਤਤੈ ਲੈ ਹੁ ਉਬਾਿਰ ॥
ਸਿਤਗੁਿਰ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਿਲਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥
ਸੁਿਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਪਿਹਲਾ ਵਸਤੁ ਿਸਞਾਿਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਦੋਹੀ ਿਦਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ਿਮ

ਕੂ ੰ ਜੈਕਾਰੁ ॥

ਿਜਤੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਿਮਲਿਨ ਲਹੁ ਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥
ਬੇਿਗ ਿਮਲੀਜੈ ਅਪੁ ਰਾਮ ਿਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢਿੋ ਲਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥
ਏ ਦੁਇ ਨਾ ਮਿਤ ਛੁਹਉ ਿਪਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥
ਮੈ ਰੋਵਦ
ੰ ੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁਨ
ੰ ੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਿਜਿਨ ਹਉ ਿਪਰਹੁ ਿਵਛੋੜੀ ॥
ਸੁਪ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਿਰਆ ਰੋਇ ॥
ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਿਨ ਿਪਆਰੇ ਭੇਿਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥
ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥
ਮੈ ਦਿਰ ਮਾਗਤੁ ਭੀਿਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਿਪਆਰੇ ॥
ਆਇ ਪਇਆ ਹਿਰ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ ॥
------------------------------------------------------ਚਉਥੈ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਿਤਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥
ਿਤਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਿਸਉ ਦੋਸਤੀ ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
------------------------------------------------------ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂ ੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਤ੍ਰ

ੜ੍ਹ

ਪ੍ਰ

ਪ੍ਰ

ਤ੍ਰਾਂ

ਨੇ

ਪ੍ਰ

ਨੈ

ਦ੍ਰੋ

ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਿਜਆ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਹਿਰ ਥਾਰਾ ॥
ਨੈ

ਸ੍ਰੀ

ਸਲੋ ਕੁ ॥ ਲੇ ਖੈ ਕਤਿਹ ਨ ਛੂਟੀਐ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਭੂ ਲਨਹਾਰ ॥

ਜੋ ਪਾਵਿਹ ਭਾਂਡੇ ਿਵਿਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਿਨਕਲੈ ਿਕਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਿਰ ਬਖਿਸਆ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧ ॥
ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈ ਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਿਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥
ਕੂਿੜ ਕੂੜੈ ਹੁ ਲਗਾ ਿਵਸਿਰਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਿਕਸੁ ਨਾਿਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਿਮਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਿਖਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥
ਮਃ ੧ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਚ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
ਨਾਉ ਸੁਿਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਿਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥
ਧਰਿਤ ਕਾਇਆ ਸਾਿਧ ਕੈ ਿਵਿਚ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਿਸਖ ਸਚੀ ਲੇ ਇ ॥
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਿਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥
ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਿਥ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥
ਸਿਤਗੁਰੂ

ਪੁਿਛ ਕੈ ਬਿਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਿਨਵਾਸੁ ॥

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਿਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥
ਪਉੜੀ ॥
ਦਾਨੁ ਮਿਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤ ਮਸਤਿਕ ਲਾਈਐ ॥
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਿਨ ਅਲਖੁ ਿਧਆਈਐ ॥
ਫਲੁ ਤੇਵਹ
ੇ ੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵਹ
ੇ ੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਧੂਿੜ ਿਤ

ਦੀ ਪਾਈਐ ॥

ਮਿਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥
------------------------------------------------------ਿਖਆਲ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥
ਿਮ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੁ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਣਾ ॥
ਤੁਧ ਿਬਨੁ ਰੋਗੁ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣੁ ਨਾਗ ਿਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਣਾ ॥
ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰੁ ਿਪਯਾਲਾ ਿਬੰਗ ਕਸਾਈਯਾਂ ਦਾ ਸਹਣਾ ॥
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਰਹਣਾ ॥੧॥੧॥੬॥

ਪ੍ਰ

ਨ੍ਹਾ

ਨ੍ਹ

ਨੇ

ਨੋ

ਤ੍ਰ

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

ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਿਰ ॥
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਸੁਰਿਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋ

ਿਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਿਤਆਗੀ ਵਨ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਜਸੁ ਤੁ ਰ ॥
ਮਾਗਉ ਕਾਿਹ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖਉ ਤੁ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਿਨਸਤਾਰੁ ॥੧॥
ਜੈਦਉ
ੇ ਨਾਮਾ ਿਬਪ ਸੁਦਾਮਾ ਿਤਨ ਕਉ

ਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥

ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸੰ ਥ ਦਾਤੇ ਚਾਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥
ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾ ਣੀ ਿਮਿਲ ਜਗਦੀਸ ਦਿਲ ਗਵਾਏ।
ਚਿਲਆ ਗਣਦਾ ਗਟੀਆਂ ਿਕਉ ਕਿਰ ਜਾਈਐ ਕਉਣੁ ਿਮਲਾਏ।
ਪਹੁਤਾ ਨਗਿਰ ਦੁਆਰਕਾ ਿਸੰਘ ਦੁਆਿਰ ਖਲੋ ਤਾ ਜਾਏ।
ਦੂਰਹੁ ਦੇਿਖ ਡੰਡਉਿਤ ਕਿਰ ਛਿਡ ਿਸੰਘਾਸਣੁ ਹਿਰ ਜੀ ਆਏ।
ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਿਲ ਲਾਏ।
---------------------------------------------------------------ਨਾਿਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਈਜ਼ਿਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੦੫ ॥
ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੨੪ ॥
ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਜੁਮਲਾ ਫ਼ੈਿਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੦੬ ॥
ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ॥ ੧੨੫ ॥
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ॥ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ॥
ਜਹਾ ਤਹਾ ਤੁਮ ਧਰਮ ਿਬਥਾਰੋ ॥ ਦੁਸਟ ਦੋਖੀਅਿਨ ਪਕਿਰ ਪਛਾਰੋ ॥੪੨॥
ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ॥ ਸਮਝ ਲੇ ਹੁ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰ ॥
ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦੁਸਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ॥੪੩॥
ਇਨਹੀ ਕੀ

ਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ

ਨ

ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ

ਯਾ ॥
ਦੇਹ ਿਸਵਾ ਬਰੁ ਮੋਿਹ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋ ॥
ਨ ਡਰੋ ਅਿਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋ ਿਨਸਚੈ ਕਿਰ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ॥
ਅਰੁ ਿਸਖ ਹੌ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋ ॥
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਿਨਦਾਨ ਬ ਅਿਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ॥੨੩੧॥
ਮਃ ੫ ॥
ਿਜ

ਿਦਸੰਦਿੜਆ ਦੁਰਮਿਤ ਵੰਞੈ ਿਮ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ ॥

ਹਉ ਢੂਢਦ
ੇ ੀ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ॥੨॥
Guru Astotar
ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਸਾਿਦ ॥

ਮ੍ਹਾ

ਲਿ੍ਹ

ਪ੍ਰ

ਦ੍ਰ੍ਰ

ਤ੍ਰ

ਹੀਂ

ਸ੍ਰ

ਮ੍ਹ

ਨੈ

ਹੈਂ

ਮ੍ਰ

ਨੇ

ਨ੍ਹ

ਕ੍ਰਿ

ਕ੍ਰਿ

ਮ੍ਹ

ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ ਕੋਿਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨ੍ਹਾ

ਸ੍ਵੈ

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

ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਾਿਦ ਨਾਨਕ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥
ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਊ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥
ਹਮਾ ਿਬਸਨੁ ਿਸਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਿਤਨ ਕਉ ਮੋਹੁ ਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ॥
ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਿਨ ਉਪਾਈ ਿਰਜਕੁ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥

ਪ੍ਰ

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥

ਪ੍ਰ

ਬ੍ਰ

ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਿਨ ਪਾਇਓ ॥ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਵਾਇਓ ॥੧॥

